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SAMMANFATTNING 
 

Latinamerika är en kontinent i utveckling, som även kallas för en tillväxtregion.  Man har sett 

en stabil och positiv ekonomisk utveckling i Latinamerika de senaste tio åren, framför allt i 

Brasilien, Mexico, Colombia, Peru och Chile. Chile utmärker sig inte enbart för sin ekonomi 

utan också för sin politiska stabilitet. Chile är en av de länderna som genomför nya och stora 

investeringar, något som främjar utländska investeringar och ger svenska företag 

möjligheter att exportera eller etablera sig i landet. 

 

Exporten kan för många företag vara det första steget i en internationaliseringsprocess. Det 

kan bidra till en enorm utveckling, samt ett bra tillfälle för att förbättra och öka 

lönsamheten. Dock finns det flera faktorer, nämligen kulturella skillnader, nya ekonomiska 

förutsättningar, politiska risker, samt annorlunda lagar och regler, som gör det komplext att 

ta sig in i den utländska marknaden. Att kunna förstå komplexiteten i dagens 

exportverksamhet är avgörande och kräver god kunskap om den nya marknaden. 

 

Gällande handelsförhållandet mellan Sverige och Chile, är det viktig att kunna undersöka och 

identifiera den chilenska affärskulturen. Det kan vara väsentlig för svenska företag som vill 

exportera eller internationalisera sin verksamhet till Chile.  Ett bra sätt att identifiera den 

nya marknadens affärskultur, samt minska hindren till en framgångsrik export- och 

internationaliseringsprocess, är att vända sig till mellanhänder, dvs. ”Business Facilitator”.  

De hjälper olika företag att identifiera och reducera kulturella hinder och erbjuder samt 

tillgång till relevant marknadsnätverk.  

 

Det här arbetet inriktar sig på att, med hjälp av mellanhändernas erfarenhet och kunskap av 

den svenska och chilenska marknaden, undersöka och beskriva den chilenska 

affärskulturen. 

 

Nyckelord: Internationalisering, export, den chilenska affärskulturen, faktorer som 

utformar kulturen, nätverk och mellanhänderna. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Problembakgrund 
 
 
Den latinamerikanska kontinentens historia har varit turbulent. Kontinenten har undergått 

en hänsynslös och brutal kolonisation, slaveri och utnyttjande av sina naturresurser 

(Lockhart & Schwartz 1983), följt av många år av underutveckling och beroende, efterföljd 

av flera år av ostabilitet och inbördeskrig i kampen för frihet och självständighet (Galeano 

1979).  Emellertid har bilden av Latinamerika förändras och förbättras.  Dock finns det 

fortfarande många hinder att bekämpa som fattigdom, korruption och ojämlikhet. 

Demokratin har etablerat sig i nästan alla länder i regionen och den långa traditionen av 

auktoritära och militära regeringar har gått över. Som resultat av detta har flera länder 

öppnat sina ekonomier till världen, något som lett till ekonomisk utveckling, politisk 

pluralism och marknadsekonomi.  Marknadsöppningar har framförallt skett genom 

frihandelsavtal eller andra former av ekonomiska integrationsavtal. Demokratiseringen och 

den ekonomiska tillväxten sker i hög takt, något som leder till att flera länder investerar i 

bland annat infrastruktur, energiproduktion, transporter, miljösatsningar, 

informationsteknik och hälso- och sjukvård.  Detta leder till stor efterfråga inom teknologi, 

kunskap, kreativitet, kvalitet och innovation, och resulterar i nya affärsmöjligheter för 

många utländska företag som ser det som ett bra tillfälle att börja exportera sina produkter 

till eller investera i flera länder i regionen.  Svenska företag har sedan många år närvaro i 

nästan alla viktiga länder i Latinamerika, och därför ser de optimistiskt på nya 

affärsmöjligheter (Rodin A. 2011).   Att lyckas på den internationella marknaden kräver god 

kunskap om den främmande miljön. 

 

1.2 Problemformulering 
 
Gällande export har Sverige en lång tradition.  Sverige exporterar 53 procent av sin 

varuproduktion, vilket motsvarar 50 procent av landets BNP.  Sveriges export fördelas 

ojämnt i hela världen, men framför allt till Västeuropa, Norden samt Asien och Oceanien. 

Sveriges handelsförhållande till Latinamerika är inte mer än 2 procent av varuproduktionen, 

men en positiv förändring har visat sig under den senaste tiden (Svensk ambassaden i Chile 

2012, Exportrådet 2012). De största svenska exportprodukterna till Latinamerika är 
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transportmedel, särskilt tyngre fordon och fordonsdelar. Kemikalier, telekomutrustning, 

järn, stål, kraftalstrande utrustning och transformatorer är andra viktiga exportvaror.  

Handeln mellan Latinamerika och Sverige har ökat och exporten har stigit med 33 procent 

under 2010 och 21 procent under 2011 (detta innebär 34 miljarder kronor).  Den positiva 

förändringen kan förknippas med demokratiseringen i många av de latinamerikanska 

länderna och deras snabba ekonomiska tillväxt. Det finns olika faktorer som främjar 

handelsutbyte och affärsmöjligheter mellan Sverige och Latinamerika, bland annat de nya 

goda socioekonomiska faktorerna.  Tillväxtstakten är hög i flera länder av Latinamerika, men 

framför allt i México, Brasilien, Peru, Colombia och Chile.  Ett land som framträder på grund 

av sin stabilitet när det gäller politik, ekonomisk tillväxt och fungerande och trovärdiga 

politiska institutioner är Chile. I Chile finns idag fler än åttio välkända svenska företag 

etablerade, bland annat ABB, Ericsson, Kosta Boda, Orrefors, Scania, Skanska, Securitas, 

Tetra Pak och Volvo (Exportrådet 2012).  Chiles ekonomiska tillväxt, utveckling och nya 

investeringar, skapar goda affärsmöjligheter för svenska företag vilket ger ett bra tillfälle att 

börja exportera och internationalisera sina verksamheter till Chile. 

 

Att börja exportera är för många företag det första steget i internationaliseringsprocessen.  

Exporten kan främja företagets utveckling och följs av ökad lönsamhet.  Utmaningen att ta 

sig in i utländska marknader kan vara komplex och kräver goda kunskaper om den nya 

marknaden.   

 

Att ha tillgång till ett värdefullt nätverk i den nya marknaden, samt för att förstå 

komplexiteten i dagens exportverksamhet behövs ofta assistans och därigenom kan man på 

ett bättre sätt uppfatta kulturella skillnader, nya ekonomiska förutsättningar, politiska 

risker, samt annorlunda lagar och regler.    

 

Kulturella skillnader orsakar ofta handelshinder och missförstånd mellan handelspartner, 

därför kan vikten av att identifiera och förstå dessa skillnader vara avgörande (Welch & 

Welch 2008).  Att ha förståelse för kulturen i den marknad dit man ska exportera och där 

man ska etablera sig är därför en förutsättning för att inte misslyckas. 

 

Mot bakgrund av ovan är det därför viktigt för svenska företag som är intresserade av att 

exportera till den chilenska marknaden att undersöka och identifiera eventuella kulturella 
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skillnader.  Men hur kan då företagen gå till väga för att identifiera dessa hinder?  Ett bra sätt 

att göra det är att vända sig till mellanhänder, så kallade ”Business Facilitators”, under 

inledningsskedet.  Med deras erfarenhet och kunskap av bägge länderna kan det vara 

enklare att identifiera och reducera eventuella kulturella hinder samt få tillgång till 

betydelsefulla affärsnätverk.  

 

Det kan också vara viktigt att försöka identifiera profilen hos svenska företag som oftast 

vänder sig till mellanhänder för att försöka förstå orsaken till att de har ett större behov av 

mellanhändernas stöd och tillgång till relevanta affärsnätverk. 

 

 

1.3 Syfte 
 

Det här arbetet har som övergripande mål att med hjälp av mellanhänderna undersöka 

följande frågor: 

 

• Att identifiera och beskriva de svenska företag som vänder sig till mellanhänder, dvs. 

”Business Facilitators”, för export eller internationalisering till den chilenska 

marknaden.   

• Att få en uppfattning om vilket sorts nätverk i Chile som mellanhänderna erbjuder till 

de svenska företag som vill exportera sina varor eller tjänster till Chile. 

• Att undersöka och beskriva den chilenska affärskulturen utifrån mellanhändernas 

perspektiv och erfarenhet. 

 

1.4 Avgränsning 
 

På grund av att Latinamerika är ett stort geografiskt område som består av 21 länder, ska 

den här uppsatsen sätta fokus på Chile och framför allt Chiles affärskultur.    Analysen 

fokuseras i Chile eftersom det är ett land som väcker ett stort intresse på grund av landets 

stabilitet när det gäller politik, ekonomiska tillväxt och trovärdiga politiska institutioner.  
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2. TEORI  
2.1 Internationalisering 
 
Första steget för internationaliseringsprocessen för de flesta företag är att börja exportera. 

Exporten kan bidra till en enorm utveckling, samt vara ett bra tillfälle att förbättra och öka 

lönsamheten. Dock är beslutet att investera och ta sig in i utländska marknader ofta 

komplext och nästan alltid förknippat med brist på information samt osäkerhet.     

 

Uppsalas Internationaliseringsmodell utveklades 1977 av Jan Johanson och Jan-Erik Vahlne 

och visar ett helt nytt perspektiv angående företagens internationaliseringsprocess, samt 

beskriver processens olika egenskaper. Den byggs på empiriska observationer av svenska 

dotterbolag i utlandet och svenska företag på internationella marknaden. Undersökningen 

visade att svenska företag utvecklade sin verksamhet successivt i små steg, ofta med export 

som första steg, för att sedan formalisera deras handlingar genom mellanhänder, ofta 

agenter som representerade svenska företag i den utländska marknaden.  När företagens 

försäljning så småningom ökade ersatte de sina agenter med sin egen 

försäljningsorganisation, för att sedan som konsekvens av en stadig försäljningsökning 

påbörja en tillverkverkningsprocess på den utländska marknaden. Ett annat viktigt inslag, 

när det gäller psykiskt avstånd, var att internationalisering ofta startade på en utländsk 

marknad som var nära till den inhemska, för att sedan gradvis komma in på andra 

marknader längre bort, det vill säga, till en marknad med längre psykiskt avstånd. Psykiskt 

avstånd innebär faktorer som exempelvis språk, kultur, ekonomisk utveckling och 

affärsmetoder. Modellen har osäkerhet och begränsad rationalitet som underliggande 

antaganden, den antar att brist på kunskap och resurser är viktiga hinder för en 

framgångsrik internationaliseringsprocess. Enligt modellen är företagets insamlade kunskap 

och erfarenhet från andra aktörer på den utländska marknaden det som leder till företagets 

utveckling, och osäkerhetens minskning (Johanson & Vahlne 2009).  

 

Johanson och Vahlne utvecklade år 2009 den ursprungliga modellen av internationalisering 

från 1977 efter tydliga bevis och undersökningar som lyfte fram vikten av nätverk.  Johanson 

och Vahlne (2009) tillsatte till det befintliga konceptet ”kunskap” ett nytt koncept som de 

kallade för ”möjligheter'', eftersom förmågan att inse marknadens nya affärsmöjligheter är 

en viktig del av kunskapen.  Samtidigt har konceptet  
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”marknadens engagemang” ersatts av begreppet ”Nätverksposition”, på grund av att de 

antar att internationaliseringen bedrivs inom ett nätverk, där relationer kännetecknas av 

specifika kunskapsnivåer, förtroende samt engagemang, som ofta fördelas ojämnt mellan de 

olika aktorerna, och därmed påverkas och främjas internationaliseringsprocessen på 

avvikande sätt.  Enligt de höga nivåerna av kunskap, förtroende och engagemang i en 

affärsrelation bidrar de till en effektivare kreativ process.  Johanson och Vahlne la till 

begreppet ”förhållande” för att klargöra att åtagandet är med relationer eller med 

relationernas nätverk. I det här fallet är det företaget som beslutar att antingen öka eller 

minska engagemangets nivå med en eller flera relationer i sitt nätverk, detta ska speglas 

genom förändringar i inträdesläge, storlek på investeringar och organisationsförändringar. 

Detta kommer antingen att förstärka eller försvaga relationen, samt skydda eller stödja 

företagets befintliga nätverk av strategiska relationer. Enligt den nuvarande modellen, kan 

internationalisering ske i snabb takt så länge det finns tillräckligt med tid för lärande och 

uppbyggande av starka förhållanden i marknadens nätverk (Johanson & Vahlne 2009).  

 

Uppsalamodellen om Internationaliseringsprocessen ser ut på följande sätt: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Fig.1 Verksamhets nätverk för internationaliseringsprocessen (Johanson & Vahlne 2009) 

 

Både Johanson och Vahlne (2009) samt Leonidou och Katsikeas (1996) delar uppfattningen 

om att företagen vänder sig till mellanhänder för att bättre kunna nå den internationella 

marknaden, eftersom tillgång till ett lämpligt nätverk kan bli betydelsefull för framgången. 

Ur ett nätverksperspektiv förklarar Johanson och Vahlne (2009) internationalisering som; 

processen som utvecklar affärsrelationer i ett nätverk i andra länder genom internationell 

expansion, penetration, och integration.  Det är det perspektiv som detta arbete använder sig 

av för att diskutera internationaliseringen. 
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2.2 Nätverk 
 
Det finns olika perspektiv för att definiera nätverk, enligt Morrison J. (2009). Nätverk 

definieras som en bred förbindelse både inom företaget och mellan företag, då dessa 

kontakter kan innefatta individer, grupper och hela organisationer.  Chetty och Stangl 

använder termen "nätverk" för att hänvisa till ”inter-connected”-förbindelser som bland 

annat kan vara relationer med kunder och konkurrenter (Chetty & Stangl 2010).  När det 

gäller nätverk finns det olika sorters nätverk, bland annat sociala och affärsrelaterade 

nätverk, samt olika mellanhänder.  Flera forskare har lyft fram vikten av nätverk i 

internationaliseringsprocessen. Den mest passande beskrivningen av det här arbetet, är Zain 

och Imm (2006) som definierar nätverk ”som förhållandet mellan ett företags ledning och 

anställda, med sina kunder, leverantörer, konkurrenter, myndigheter, distributörer, 

banktjänstemän, familjer, vänner eller någon annan part som gör det möjligt för företaget att 

internationalisera sin verksamhet”.  

 

 

2.3 Mellanhänderna (Business facilitators) – ”Nätverksskapande” 
 
Det finns ett antal olika mellanhänder, bland annat, speditörer, tullmäklare, och 

handelsföretag.  I arbetet beskriver mellanhänderna från en direktexport synvinkel, när det 

gäller direktexport hjälper mellanhänderna exportörer att hitta kunder och genomföra 

affärer i deras namn (Mike et al. 2001, Peng 1998).  De hjälper en oerfaren exportör att bryta 

sig in på den utländska marknaden och erfarna exportörer att komma in på en ny och okänd 

marknad.  Mellanhänderna gör det möjligt att nå ett bredare spektrum av utländska 

marknader och kopplar samman individer och organisationer som annars inte skulle träffas 

(Mike et al., 2001).  Mellanhänderna hjälper företag att på bästa sätt uppfatta kulturella 

skillnader, nya ekonomiska förutsättningar, politiska risker, samt annorlunda lagar 

förknippade med den främmande marknaden.  De hjälper olika företag att identifiera och 

reducera kulturella hinder, samt erbjuda tillgång till den relevanta marknadens nätverk.  

  

2.4 Kultur 
 
Begreppet kultur är komplext, abstrakt och diskret och därför väldigt svårt att definiera 

(Shenkar, 2001).  Schein (1992) anser att kulturen på något sätt innebär att ritualer, klimat, 
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värderingar och beteende binds ihop till en sammanhängande helhet.  Guiso et al., (2006) 

definierar kulturen som de sedvanliga föreställningar och värderingar som etniska, religiösa 

och sociala grupper överför, relativt oförändrat, från generation till generation. Det har visat 

sig att det finns mer än etthundrafemtio definitioner av begreppet kultur. Den mest 

förekommande definitionen inom den internationella affärslitteraturen är den definitionen 

som ges av Hofstede (Voldnes et al., 2012). Han anser att kulturen definieras som; ”den 

kollektiva mental programmering som skiljer medlemmar av en grupp från en annan” 

(Hofstede 1980). 

 

2.5 Faktorer som utformar kulturen 
 

Enligt Hill C. (2009) finns det sex olika faktorer som påverkar och utformar ett lands kultur. 

Dessa faktorer påverkar exporten och internationaliserings process på olika sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Faktorer som utformar landets kultur (Hill C. 2009 p.86) 

 

a. Religion: Det kan definieras som ett system av gemensamma föreställningar och ritualer 

som sysslar med det heliga riket och som påverkar de etiska systemen.  Etiska system avser 

en uppsättning av moraliska principer och värderingar, som används för att styra och forma 

folkets beteende. Religionen har en viktig påverkan på affärsområden och utformning av 

attityden till arbeten och entreprenörskap, samt en viktig inverkan på landets 

affärskostnader. Att ha förståelse för religionens implikationer hjälper för att undvika 

missförstånd och därmed underlätta samarbetet mellan parterna.  

 

 

Kultur 

Religion 

Politiska 
systemet 

Ekonomiska 
systemet 

Utbildning 

Språk 

Social 
struktur 



12 
 

b. Social struktur: Även social struktur består av många olika aspekter, dock är två 

dimensioner viktiga för att förklara skillnader mellan olika kulturer. För det första är det hur 

samhället är utformat i förhållande till individer och grupper. Allmänt västerländska 

samhällen tenderar till att vara mer individualistiska medan vikten av kollektivismen 

betonas i andra samhällen. Den andra dimensionen förklarar hur ett samhälle är skiftat i 

olika klasser eller kaster. Vissa samhällen kännetecknas av en relativt hög grad av social 

stratifiering och relativt låg rörlighet mellan socialskikten, medan andra samhällen är 

karakteriserade av en låg grad av social stratifiering och hög rörlighet mellan socialskikten. 

 

c. Politiska systemet: Det avser landets regeringssystem, som är utformat av landets 

ekonomiska och rättsliga system. Det kan utvärderas enligt två olika dimensioner. Den första 

är i vilken grad systemet betonar kollektivism i motsats till individualism och den andra är i 

vilken grad systemet är demokratiskt eller totalitärt. Dessa dimensioner hänger samman, 

där till exempel ett system som betonar kollektivism tenderar att gå mot totalitarism, medan 

de som sätter stort värde på individualismen tenderar att vara demokratiska. Det finns dock 

en stor gråzon i mitten och därför är det möjligt att ha demokratiska samhällen som 

accentuerar en blandning av kollektivism och individualism, samt totalitära samhällen som 

inte är kollektivistiska. 

 

d. Utbildning: Formell utbildning spelar en central roll i ett samhälle. Det är genom 

utbildning som individer lär sig bland annat olika språk och konceptuella och matematiska 

färdigheter nödvändiga i ett modernt samhälle. Kulturella normer och värderingar lärs ut 

både direkt och indirekt.  Ur ett internationellt företags perspektiv är utbildningen en 

avgörande faktor som utformar nationella konkurrensfördelar. Tillgången till kompetent och 

utbildad arbetskraft verkar vara en viktig faktor för landets utveckling och ekonomiska 

framgång. 

 

e. Ekonomiska systemet: Den politiska ideologin och det ekonomiska systemet är kopplat 

till varandra. I länder där individuella mål föredras framför kollektiva mål är det vanligt att 

hitta marknadsekonomiska system. Däremot i länder där kollektiva mål föredras finns 

troligtvis fler offentliga företag och marknadsekonomiska system är begränsade.  Tre 

huvudtyper av ekonomiska system kan identifieras: marknadsekonomi, planekonomi och 

blandekonomi. 



13 
 

 

f. Språk: Språk är en viktig kulturegenskap. Språk innefattar både det talade språket och den 

outtalade kommunikationsförmågan.  Språket innebär mycket mer än att endast göra det 

möjligt för människor att kommunicera med varandra. Det är det strukturerade sättet att 

uppfatta världen på och är ett hjälpmedel för att definiera kulturen. Det outtalade språket 

avser den icke-verbala kommunikationen, alltså att kommunicera med varandra genom en 

mängd icke-verbala signaler. Att misstolka dessa signalen kan leda till missförstånd mellan 

parterna. Att kunna behärska ett främmande språk samt ha förståelse för kulturen kan öka 

och skapa goda förutsättningar för affärsmöjligheterna.  Engelska är alltmer språket för de 

internationella affärerna. Dock kan de finnas betydande fördelar med att behärska det lokala 

språket och därmed öka affärsmöjligheter. 

 

 

Lite mer om ”språk” 
  
När det gäller kulturela skillnader; olika språk och skillnader mellan de olika nationella 

sociala grupper har det visat sig vara betydelsefullt.  Språkskillnader  och kommunikation 

över kulturella gränser leder oftast till missförstånd mellan de olika parterna inblandade i 

affärsförhandlingar  (Adler, 1991; Usunier, 1993). Ju mer två kulturer skiljer sig åt när det 

gäller fysiskt samt psykisk avstånd, desto mer krävande blir det för medlemmarna från 

dessa olika kulturer att förstå varandra. Detta ökar risken för kommunikationshinder 

(Asheghian & Ebrahimi, 1990; Hays, Korth & Roudiani, 1972; Terpstra , 1972).  Welch och 

Welch (2006) betonar också vikten av språket och anser att språket är en väldigt viktig 

aspekt av kulturen.  Enligt Claes M. (1995)  ”om språket påverkar hur man beter sig och hur 

man uppfattar saker, betyder det att kulturen också är en del av själva språket". Språket är 

förmodligen det största hindret för kommunikationseffektivisering mellan olika kulturer 

gällande internationella affärer (Victor, David A. 1992). Därför är det betydelsefullt för 

internationaliseringsframgång att vara medveten om vikten av kulturella skillnader mellan 

olika affärspartner. 
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2.6 De kulturella dimensionerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Hoftedes fem kulturdimensioner 
 
 
De ovan nämnda marknadernas dimensioner, relaterad till internationaliseringsprocessen, 

är väldig viktiga.  När det gäller vikten av den kulturella dimensionen har det visat sig att 

kulturella skillnader mellan handelspartners ofta kan leda till missförstånd och i olösta 

konflikter finns det möjligheter att affärsförhållanden kan minskas och förstöras (Denice et 

al., 2008/3). Genom en djupare analys av kulturskillnader identifieras fem olika 

kulturdimensioner; maktdistans, maskulinitet, tidsorientering, individualism och osäkerhets 

undvikande (Hofstede 1980): 

 

a. Lång mot kort maktdistans: Denna dimension förtydligar hur centraliserad och 

descentraliserad makten är i ett land och framförallt i vilken utsträckning människor i 

samhället godtar maktens ojämna fördelningar. I länder med lång maktdistans, koncentreras 

makten på landets högsta nivå, ofta i hierarkisk ordning, där underordnade har lite eller 

inget inflyttande i beslutprocessen. I länder med kort maktdistans, är makten mer jämn 

fördelad, samtidig som underornade känner sig mer delaktiga i beslutprossen. 

 

b. Maskulinitet mot Feminitet: Det hänvisar till de traditionella värderingarna av manliga 

och kvinnliga roller i samhället. Länder med hög grad av maskulinitet kännetecknas av 

befolkning som eftersträvar materiella belöningar för framgång och folk som är väldigt 

konkurrentkraftiga och självständiga.  Medan länder med hög feminitetsnivå associeras med 
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omtänksamhet och livskvalitet, en befolkning som föredrar ett nära samarbete, tar hand om 

de svaga och i stort sätt är samhället är konsensusorienterat.  

 

c. Individualism mot Kollektivism: Länder med hög grad av individualism utmärks av 

medborgare som i hög grad värderar sina egna mål och tar eget ansvar för sina handlingar. Å 

andra sidan, i de länder där kollektivismen utmärker sig, har medborgarna gemensamma 

mål i samhället.  

 

d. Osäkerhetsundvikande: Det handlar om hur människor reagerar vid osäkra 

omständigheter. I länder med hög standard, känner människor ofta ångest angående sin 

framtid, vare sig det gäller arbete eller sociala inställningar. I länder med låg 

osäkerhetsundvikandesnivå, har befolkningen en tendens att ta större risker. I länder med 

hög osäkerhetsundvikandesnivå är det lätt att folket känner sig stressat i osäkra situationer 

och därför föredrar tryggare vägar genom att utveckla tydliga strukturer och lagar.  

 

e. Långsiktigt och Kortsiktigt tidsperspektiv: Det har att göra med det gemensamma 

tidsperspektivet i ett land. I vissa kulturer finns det en tendens att spara lite för framtiden, 

och befolkningen är mest fokuserad på att uppnå snabba resultat. I länder med ett 

långsiktigt perspektiv visar befolkningen en förmåga att anpassa sig till ändrade 

förhållanden, en stark benägenhet att spara och investera. Befolkningen karakteriseras av 

att vara väldigt uthållig och självdisciplinerad för att uppnå sina mål. 

 

2.7 Definition av små- och medelstora företag 
 
Det här arbetet ska använda definitionen som den Europeiska kommissionen (2006) anger, 

”där ett medelstort företag har färre än 250 medarbetare och en årsomsättning som är 

mindre än 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro 

per år. Små företag definieras som ett företag med mindre än 50 medarbetare och med en 

årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år.” 
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2.8  Teorisammanfattning och undersökningsmodell 
 
Följande modell har utvecklats med syfte att tydliggöra sambandet mellan olika teorier och 

hur de olika definitionerna är sammankopplade.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 4 Undersökningsmodell (Operationalisering av modellen i form av enkätsfrågor återfinns i avsnitt 3.3) 
 
 
 

Bristen på kunskap och resurser är relevanta hinder för en framgångsrik export- eller 

internationaliseringsprocess (Johanson & Vahlne 1977).  Att penetrera en utländsk marknad 

kräver goda kunskaper om den nya miljön, särskild när det gäller att exportera till en 

marknad med längre psykisk avstånd, som till exempel Chile.  Bristen på kunskap innebär 

bland annat kunskap om eventuella kulturella skillnader (Johanson & Vahlne 2009).  Detta 

kan innebära olika sätt att hantera handelsförhållanden mellan parterna, vilket påverkar 

affärsframgångar på olika sätt (Welch  & Welch 2008).   

 

Bristen på kunskap om den utländska marknadens affärskultur kan minskas genom att 

undersöka sex faktorer som påverkar och utformar landets kultur, nämligen landets religion, 

språk, utbildningsnivå, den sociala strukturen, samt det politiska och ekonomiska systemet 

(Hill C., 2009).  För att genomföra en ännu djupare analys av den utländska affärskulturen 

kan fem olika dimensioner av landets kultur studeras, nämligen; makdistans, maskulinitet, 

tidsorientering, individualism och osäkerhetsundvikande (Hofstede 1980). Vilket relaterar 

till fråga 10 där enkätundersökningen analyserar den chilenska affärskulturen. 

 

Att utveckla en god nätverksposition är avgörande för en lyckad export- eller 

internationaliseringsprocess (Johanson J., & Vahlne J., 2009).  Det krävs tillräckligt med tid 
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för lärande och uppbyggande av starka förhållanden i marknadens nätverk (Johanson & 

Vahlne 2009).  När företagen inte har tillräckliga resurser eller tid för att utveckla sin 

kunskap och nätverksposition kan mellanhändernas erfarenhet om både marknaders 

affärskultur och tillgång till relevanta affärsnätverk bli vägen till framgång (Mike et al. 2001, 

Peng 1998).  Mellanhändernas tillgång till relevanta affärsnätverk i Chile analyseras i 

enkätfrågan 9. 

 

Enligt några forskare har små- och medelstora företag mindre resurser och är mer beroende 

av andra i sitt nätverk, därmed är vikten av relevanta nätverket är ännu större för dem (Von 

Raesfeld & Roos 2008).  Fråga 7 analyserar bland annat svenska företags karakteristika drag 

och har som mål att ta reda på svenska företags storlek.  Fråga 7 försöker även analysera 

svenska företags marknadserfarenhet både i den inhemska och utländska marknaden 

(Johanson & Vahlne 1977). 

 

Sammanfattningsvis behöver de svenska företag (fågan 7), som är intresserade av att 

exportera till Chile och därigenom öka sina affärsmöjligheter, goda kunskaper om den 

chilenska affärskulturen (frågan 10) och samtidigt tillgång till ett relevant affärsnätverk 

(frågan 9).  Ett bra sätt att ha tillgång till detta är att vända sig till mellanhänderna och 

använda sig av deras uppfattning och kunskap om den chilenska marknaden och samtidigt 

deras tillgång till affärsnätverk i Chile (frågorna 9 och 10) .  

3. METOD 
 
För att på bästa sätt kunna genomföra och uppnå  arbetets syfte, har både en kvalitativ och 

en kvantitativ metod använts.  En kvalitativ metod användes med intervjuer vid två tillfällen 

där Salinas B., från Nordinnova och Ortíz A., från Exportrådet Chile, deltog. Dessutom har en 

kvantitativ metod använts i form av en enkätundersökning med slutna alternativ. I 

undersökningen deltog sju mellanhänder.  I enkätundersökningen fanns det även möjlighet 

till att lämna frivilliga åsikter, information och förslag.    
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3.1  Urval 
 
Urvalet av respondenterna, det vill säga mellanhänderna, som deltar i enkätundersökningen 

var inte slumpmässig.  Det antal respondenter som kunde medverka i undersökningen var 

begränsade, på grund av att de måste kunna uppfylla vissa krav, nämligen att agera och 

arbeta som ”Business Falicilators”, dvs. mellanhänder, när det gäller affärsförhållandet 

mellan Sverige och Chile. Genom Sveriges Utrikesdepartements hemsida kontaktades åtta 

mellanhänder. Dessa åtta motsvarar cirka 70 procent av branschen. Av dessa åtta 

kontaktade mellanhänder valde sju att medverka i undersökningen. 

 

3.2 Datainsamling 
 
Meningen var att genomföra en enkätundersökning via internet, där respondenterna skulle 

fylla i enkäten via Google Drive. Första steget var att kontakta alla mellanhänder via telefon 

med meningen att presentera och ange orsaken till undersökningen, för att sedan förklara 

tillvägagångssätt för att fylla i enkäten. Emellertid föredrog samtliga respondenter att svara 

på enkäten direkt via telefon.  Det förenklade hela processen och bidrog till att de flesta 

intervjuade även lämnade en mängd egna synpunkter till de flesta frågorna. 

 

3.3 Utformning av enkäten 
 
Enkäten utformades utifrån forskningsfrågorna vars syfte är att: Identifiera och beskriva de 

svenska företagen som vänder sig till mellanhänderna, så kallade ”Business Facilitator”, 

gällande exporten till den chilenska marknaden. Den andra är att göra sig en uppfattning om 

mellanhändernas affärsnätverk i Chile.  Slutligen, att försöka beskriva den chilenska 

affärskulturen. 

 

Med avsikten att kunna göra en lämplig sammankoppling mellan teori och empiri, samt 

underlätta undersökningen och analysen, har enkätfrågor utformas utifrån den teoretiska 

bakgrunden (se bilagan 1).  

 

Enkätens tre första frågor har som mening att få grundläggande information om 

respondenterna, det vill säga mellanhändernas namn, erfarenhet i branschen och antal 

anställda.  Fråga fyra har som avsikt att ta reda på hur stor andel av mellanhändernas 
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personal som pratar spanska och koppla svaret med frågan 10.c., och 10.q., som har som 

syfte att analysera vikten av språket (Hill C., 2009; Welch & Welch 2008; Hostede 1980).  

Fråga fem och sex har som ändamål att utreda hur många av respondenterna som har kontor 

i Chile eller i ett annat sydamerikanskt land. 

 

Fråga sju har som mål att identifiera och beskriva de svenska företag som vänder sig till 

mellanhänderna, det vill säga mellanhändernas kunder, när det gäller exporten av sina varor 

och tjänster.  Fyra delfrågor ställdes, nämligen 7.a., 7b., 7.c, och 7.d. Syftet med dessa frågor 

är att beskriva svenska företags storlek, kundsektors- och kundtyps tillhörighet, samt ta 

reda på företagets erfarenhet både i den nationella och internationella marknaden, och med 

detta upptäcka i vilken fas av internationaliseringsprocessen som de befinner sig i (Von 

Raesfeld & Roos, 2008; Leonidou & Kalsikeas 1996; Johanson & Vahlne 1977).  Därpå har två 

frågor till ställts, nämligen 7.e. och 7.f., vilka ska visa hur stor del av dessa svenska företag, 

som vänder sig till mellanhänderna, som kan prata spanska och hur de upplever vikten av 

språket.   

 

Fråga åtta har som syfte att ta reda på hur handelsförhållandet mellan de svenska och de 

chilenska företagen startar. (Den här frågan föll utanför uppsatsens syfte och är därmed ej 

analyserad och redovisad i uppsatsen). 

 

Tillgången till ett värdefullt nätverk är obestridligt (Johanson & Vahlne 2009), därför har 

fråga nio som mål att identifiera vilket sorts nätverk i Chile som erbjuder mellanhänderna 

till svenska företag.  Fråga nio delas i fyra delfrågor, det vill säga 9.a., 9.b., 9.c., och 9d.  Fråga 

9.a. vill undersöka inom vilken och vilka branscher det erbjuds kontakter, nämligen i 

telekom, energi, transport, miljö, hälso- och sjukvård, infrastruktur, gruvindustri, skogs- och 

träindustri eller annat.  Frågor 9.b., och 9.c. vill ta reda på om de har tillgång till den privata 

och den offentliga sektorn eller båda sektorerna. Fråga 9.d. har som syfte att analysera sättet 

att utveckla mellanhändernas kontakt i Chile. 

 

Fråga tio har som huvudsak att analysera den chilenska affärskulturen. Sjutton påståenden 

har ställts och respondenterna måste välja mellan fyra alternativ som försöker beskriva om 

dessa påståenden stämmer eller stämmer inte.  Om påståendet helt och hållet inte stämmer, 

ska respondenterna välja alternativet; stämmer inte alls, om påståendet stämmer mer än 25 
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procent ska de välja alternativet; stämmer delvis, om påståendet stämmer mer än 50 procent 

ska de välja alternativet stämmer och slutligen om påståendet stämmer mer än 80 procent 

ska dem välja alternativet; stämmer helt. Påståendena har som syfte att beskriva den 

chilenska affärskulturen, samt undersöka på vilket sätt de fem olika kulturdimensionerna 

makdistans, maskulinitet, tidsorientering, individualism och osäkerhetsundvikande speglar 

den chilenska affärskulturen (Hoftede 1980; Hidalgo P. et al. 2007).  Påståendena har också 

som avsikt att ta reda på hur faktorer som det politiska och ekonomiska systemet, 

utbildning, språk och sociala strukturen utformar landets affärskultur (Hill C., 2009). 

 

 

3.4 Den slutliga enkäten 
 
För att kunna nå det slutgiltiga utseendet av enkäten har den utvärderats och förbättrats i 

olika steg och två mindre pilotstudier har utförts med enkäten. I dessa två pilotstudier deltog 

Nordinnovas ägare, Salinas B. och fyllde i enkäten för att sedan ge kritik för det som var bra 

och det som kunde förbättras. Sista steget i utformningen av enkäten skedde genom att 

Salinas B. bedömde en ny version av enkäten, samt gav de sista värderingarna. Baserat på 

dessa pilotundersökningar samt olika bedömningar har den slutgiltiga versionen av enkäten 

skapats (se bilaga 1). 

 

 

4. EMPIRI 
 

4.1 Undersökningsbakgrund  

4.1.1 Handelsförhållande mellan Sverige och Chile 
 

Handelsutbytet mellan Sverige och Chile har under de senaste 10 åren ökat stadigt, med 

undantag för krisåret 2009.   Exporten till Chile har gått upp under de senaste åren, under 

perioden 2009-2010 ökade exporten till 2,8 miljarder kronor, dvs. 35 procent ökning, och 

perioden 2010-2011 ökade exporten till nästan 3 miljarder kronor. Exporten till Chile består 

i första hand av telekom och transportmedel, järn och stål, olika kemikalier, papper och 

maskiner, emellertid motsvarar verkstadsprodukter 73 procent av Sveriges totala 

exportprodukter till Chile. Samtidigt finns det idag nya affärsmöjligheter inom sektorer som 
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energi-, och träindustri, miljöteknik, IT samt gruvinfrastruktur industri. (Svenska 

ambassaden i Chile 2013, Exportrådet, Statistiska centralbyrån).   Å andra sidan importerar 

Sverige främst koppar, samt andra mineraler, färsk frukt och vin.  I Chile finns det redan mer 

än åttio välkända svenska företag etablerade och dessutom finns det cirka 150 svenska 

företag som har någon annan form av indirekt representation i landet (Svenska ambassaden 

2013).  Chile är Sveriges tredje största affärspartner i Latinamerika (Statistiska centralbyrån 

2012). Dock när det gäller svenska direktinvesteringar i Chile, vilket endast motsvarar 0,34 

procent av landets ackumulerade utländska investeringar, kan detta förklaras bland annat 

på grund av att Chile fortfarande är en liten marknad, vars industrisektor är någorlunda liten 

(Svenska ambassaden i Chile 2013). Chile erbjuder goda affärsmöjligheter genom sektorer 

som energi-, och skog- och träindustri, miljöteknik, IT samt gruvinfrastruktur och transport.  

Detta är en konsekvens av Chiles ekonomiska tillväxt samt landets nya satsningar i bl.a. 

infrastruktur, energiproduktion, skogindustri, transporter, miljösatsningar, 

informationsteknik och hälso- och sjukvård (Larraín B. F. 2010). Allt detta gör att den 

chilenska ekonomiska tillväxten samt infrastrukturinvesteringar skapar goda 

affärsmöjligheter för svenska företag.  

 

4.1.2 Om Chile  
 
Under de senaste decennierna har den chilenska ekonomin genomgått långtgående 

förändringar och har utvecklats från en reglerad ekonomi till en öppen och stabil 

marknadsekonomi, vars ensidiga reformer resulterat i en stark tillväxt och lägre inflation 

(WTO 2012).  Chile visar rekordhöga exportbelopp, snabbt stegrad inkomst per capita, stora 

budgetöverskott och låga offentliga skuldsättningar.  Landets BNP/capita har ökat från 

14 000 USD (PPP) år 2008 till 18 354 USD (PPP) år 2012.  År 2013 väntas det uppgå till  

19 255 USD (PPP) och prognoser till året 2015 förväntas vara mer än 21 000 UDS. (IMF 

2012, WEO 2012).  

 

Chile betraktas som ett av världens mest frihandelsvänliga länder och är därför stark 

förespråkare för ekonomisk liberalisering.  Landet har undertecknat handelsavtal med fler 

än 50 länder, vilket täcker ett område som når en marknad på cirka 90 procent av världens 

befolkning och med denna tillgång till nästan hela den globala marknaden för varor och 

tjänster. Därför betraktas Chile som en av de mest globaliserade och konkurrenskraftiga 
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ekonomierna i världen. (Cámara Chileno-Sueca de Comercio A.G 2012). Chile betraktas också 

som ett av de mest stabila länder inom regionen när det gäller politik, ekonomisk tillväxt och 

fungerande samt trovärdiga politiska institutioner.  Chile visar låga nivåer av korruption, en 

liten byråkratisk statsapparat samt tydliga och stadiga rättsregler.  När det gäller utländska 

investeringar kännetecknas landet av neutral lagstiftning (Rodin A. 2011). I jämförelse med 

de andra latinamerikanska länderna har Chile lyckats bättre. Landets ekonomi uppskattas 

som den mest dynamiska i regionen och förväntas fortsätta i samma takt. Mellan 1990 och 

2007 växte landets ekonomi i genomsnitt 5,5 procent per år och prognoser för perioden 

mellan 2010-2015 uppskattas vara på 4,83 procent i genomsnitt per år. (OECD 2011, WEO 

2011).  Landets ekonomiska tillväxt främjar invertering, samt ökar affärsmöjligheterna. 

 

Idag är Chile en snabbt växande ekonomi och ett stabilt land som präglas av öppenhet för 

utrikeshandel. Landet befinner sig nu i en investeringsboom, året 2010 uppnådde 

bruttoinvesteringar 14.3 procent, och under året 2011 ökade de med 17 procent, ledd av en 

ökning på 26 procent på investeringar i maskiner och utrustning. Dessa investeringar leder 

till ett stort behov, både från den privata och offentliga sektorn, av teknologi, kunskap, 

kreativitet, kvalitet och innovation (Svenska ambassaden i Chile 2012).  

 
 

4.1.3 De svenska mellanhänderna  
 
I Sverige finns det olika företag som agerar som mellanhänder eller ”business facilitators” 

mellan Sverige och Chile, en av de mest kända är Business Sweden (tidigare känt som 

Exportrådet).  Business Sweden har som huvudmål att underlätta för svenska företag att 

växa internationellt samtidigt som de hjälper utländska företag att investera i Sverige. 

Business Sweden är en sammanslagning av det gamla Exportrådet och Invest Sweden och 

ägs av både staten och näringslivet.  Företaget har kontor i fler än femtio länder och har mer 

än tvåhundrafemtio anställda.  I Business Swedens tjänster ingår bland annat rådgivning, 

som till exempel export- och investeringsfrämjande aktiviteter. De erbjuder 

investeringsmöjligheter inom bland annat transport, vetenskap, teknik och hälsovård. 

Dessutom erbjuder de tillgång till viktiga kontakter på alla nivåer. 
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Det finns också några andra mindre aktörer som till exempel Nordinnova, Actilo, Ladermis, 

Ultranet, Newday ICC, Ekman och Quiroga AB, Maximo Consulting och Cubillos Consulting.  

Nästan alla dessa företag erbjuder liknande tjänster. För att få en tydlig uppfattning om hur 

dessa företag fungerar, har Nordinnova blivit kontaktat.  

 

Nordinnova delar upp sina tjänster i tre områden, nämligen; Exportfrämjande verksamhet, 

Consulting och Företagsdatabas.  Gällande Exportfrämjande verksamhet använder sig 

Nordinnova av de unika kompetenser som finns hos utlandsfödda akademiker, när det gäller 

kunnande i landets språk, affärskultur, kontaktnät samt marknadskännedom. Samtidigt 

hjälper de företag i alla delar av marknads- och säljprocessen, från marknadsanalys, 

marknadsföring, introduktionsstrategi till operativ försäljning.  De hjälper även till med 

samordning av planerade möten inriktade på konkreta branscher med respektive företag, på 

ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Med Consulting erbjuder Nordinnova konsulttjänster i 

ledningen, operativ styrning, strategi- och marknadsstöd och projekt- och tekniska 

undersökningar inom Energi- och Telekombranschen. Nordinnovas databastjänst är en 

innovativ tjänst som har som mening att effektivisera match-making mellan olika företag i 

andra länder  

 

 

4.2 ENKÄTRESULTAT 
 
Första delen av resultatframställningen försöker skapa en beskrivning av de svenska 

företagen som vänder sig till mellanhänderna när det gäller export eller internationalisering 

till den chilenska marknaden.  Profilen av sådana företag beskrevs i termer av företagets 

erfarenhet i den inhemska och den utländska marknaden, samt företagets typ och storlek. 

Den andra delen undersöker vilken sorts affärsnätverk mellanhänderna i Chile erbjuder och 

hur de arbetar för att skapa och utveckla nätverket.   Den sista delen analyserar, med hjälp 

av mellanhänderna, den chilenska affärskulturen och tar reda på några faktorer som 

kännetecknar den, bland annat makdistans, osäkerhet undvikande, maskulinitet och 

individualism. Den sista delen undersöker också vikten av religionen, utbildningen, språket 

och inflyttandet av det politiska och ekonomiska systemet, samtidigt den chilenska sociala 

strukturen. 
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4.2.1 Beskrivningen av de svenska företagen 
 

För att kunna ta reda på och skapa sig en bild av de svenska företagen som vänder sig till 

mellanhänderna, det vill säga mellanhändernas kunder, i förhållandet till export och 

internationalisering till den chilenska marknaden, har enkäten berört fyra faktorer.  

 

.   
  Diagram 1        Diagram 2 
 

För det första var det kundernas storlek som skulle definieras, då mellanhänderna skulle 

ange hur stor andel av deras kunder som betraktas som små-, medel-, eller stora företag. 

Diagram 1 visar att 53 procent av kunderna betraktas som medelstora företag, medan 42 

procent av dem anses vara små och endast 5 procent stora företag.  För det andra var det 

kundsektorn som skulle undersökas, då var det två kategorier att välja emellan, nämligen 

den privata och den offentliga sektorn. Diagram 2 visar att 95 procent av kunderna tillhör till 

den privata sektorn, medan endast 5 procent av dem tillhör den offentliga.  

                              

. 
Diagram 3              Diagram 4 

 

För det tredje var det kundtypen som skulle identifieras, således tre olika kategorier att välja 

mellan. Respondenterna skulle då indikera hur stor andel av deras kunder som tillhör till 

tillverknings-, handels- eller tjänsteföretag.  Undersökningen visade att 61 procent av 

kunderna är tillverkningsföretag medan 16 respektive 23 procent är handels- respektive 

tjänsteföretag (se diagrammet 3).  För det fjärde var det kundernas marknadserfarenhet 
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som skulle analyseras, till detta har tre olika alternativ angetts.  Första alternativet 

identifierade företag som relativt nystartat företag, det andra som företag med mer än 5 års 

erfarenhet inom den svenska marknaden men som saknar erfarenhet i den internationella 

marknaden, medan det tredje alternativet att välja emellan också var ett företag med mer än 

5 års erfarenhet inom den svenska marknaden, med tidigare erfarenhet i den internationella 

marknaden.  Resultatet visade att mer än 70 procent av företagen som vänder sig till 

mellanhänderna har mer än 5 års erfarenhet inom den svenska marknaden och saknar 

erfarenhet i den utländska. Nästan 20 procent av företagen har erfarenhet både inom den 

inhemska och utländska marknaden, medan bara 9 procent av kunderna betraktas som 

relativt nystartade företag (se diagrammet 4).  

 

4.2.2  Mellanhändernas affärsnätverk i Chile 
 

Med syfte att få en uppfattning av mellanhändernas affärsnätverk i Chile, har enkäten 

behandlat tre frågeställningar.   

 

 . 
   Diagram 5 

 

Den första frågan har som mål att ta reda på i vilka branscher som mellanhänderna erbjuder 

olika nätverk till sina svenska kunder i Chile.  Undersökningsresultatet visar att mer än 30 

procent av mellanhänderna erbjuder kontakter inom transport, gruvindustri, samt skogs- 

och träindustri.  Resultatet visar dessutom att 50 procent av dem offererar olika nätverk 

inom energi, infrastruktur, samt hälso- och sjukvård.  Enkäten upplyser samtidig om att 

cirka 70 procent av mellanhänderna och mer än 80 procent av dem erbjuder nätverk inom 

miljö respektive telekom (se diagrammet 5).   
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 . 
  Diagram 6 Diagram 7 

 

Diagram 6 och 7 visar enkätens resultat som indikerat att mer än 80 procent av 

mellanhänderna offererar nätverk inom den offentliga sektorn samt 100 procent av de inom 

den privata.    

 
 

4.2.3 Affärskultur i Chile 
 
Enkätens sista del berörde den chilenska affärskulturen, därför fanns det sjutton påståenden 

som respondenterna begärdes besvara. Dessa påståenden skulle beskriva den chilenska 

affärskulturen. Endast ett alternativ kunde väljas mellan fyra möjligheter; nämligen: 

stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer och stämmer helt.  Undersökningens resultat ska 

undervisas i under följande cirkeldiagram. De fördelas i två olika grupper, första gruppen 

behandlar de tre faktorer som utformar den chilenska kulturen - religionen, utbildningen 

och språket. Den andra gruppen redogör tre andra kulturella faktorer såsom social struktur, 

det politiska och det ekonomiska systemet. Alla dessa olika faktorer påverkar exporten och 

internationaliseringsprocessen på olika sätt, därför är de betydelsefulla för processen. 

 

4.2.3.1 Religion, utbildning och språk 
 

Religion och utbildning 

 
Första påståendet behandlar frågan om Chiles religion och hur viktig den är när det gäller 
handelsförhållandet med andra länder.   
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.  
Diagram 8 Diagram 9 

 

100 procent av respondenterna angav att påståendet som indikerade att religionen är viktig 

och har ett stort inflyttande i handelsförhållandet, stämmer inte alls.  Enligt svarande har 

religionen ingen inverkan i affärsförhållanden.   Gällande frågan om utbildningen, pekade 100 

procent av respondenterna på att det i Chile finns utbildad personal inom de flesta områden (se 

diagram 8 och 9).   

 

Språk 
 

. 
Diagram 10 Diagram 11 Diagram 12 
 
 
Vad det gäller frågan om språket är det viktigt att framhålla att 86 procent av svenska företag 

som vänder sig till mellanhänderna, saknar kunskap i det spanska språket.  Samtidigt angav 67 

procent av respondenterna att påståendet, som säger att för att kunna lyckas bättre med 

handelsförhållande är det väldigt viktigt att prata spanska, stämmer helt, medan 33 procent 

angav att det stämmer. Gällande påståendet om att det skulle vara tillräckligt med att prata 

engelska för att kunna göra affärer i Chile, angav 16 respektive 67 procent att det stämmer inte 

alls respektive att det stämmer delvis (se diagrammen 10,11 och 12). 
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4.2.3.2 Det politiska och ekonomiska systemet samt den sociala strukturen  
 

Det politiska och ekonomiska systemet 
 

 

 
 Diagram 13 Diagram 14 Diagram  15 

 

Först och främst är det byråkratin inom den offentliga sektorn som undersöktes, diagram 13 

visar att 67 procent av respondenterna indikerade att påståendet om att den chilenska 

byråkratin leder till en långsam process för att starta upp ett företag, stämmer delvis, samtidigt 

som 33 procent av dem angav av påståendet stämmer.  Gällande handelshinder visar diagram 

14 att 83 procent av respondenterna svarade att det inte alls stämmer att det finns stora 

handelshinder i Chile, som på något sätt skulle förhindra utländska investeringar.  Angående 

frågan som påstår att det är dyrt att etablera sig i Chile, indikerade 50 procent på att det inte 

alls stämmer och mer än 30 procent att det stämmer delvis (se diagrammet 15).  

 
 

Den sociala strukturen 
 

. 
  Diagram 16 Diagram 17 
 
 
Undersökningen visar att makten inom de chilenska företagen vanligtvis är koncentrerad i de 

högsta ledande positionerna, varpå 100 procent av respondenterna indikerade att detta 
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påstående stämmer helt.  Dessutom angav nästan 70 procent att det stämmer helt att cheferna 

ofta visar en auktoritär ledning (se diagrammen 16 och 17).  

 

 

. 
  Diagram 18 Diagram 19 Diagram 20 

 

Rörande de chilenska företagens inställningar till marknadens förändringar; första påståendet 

angående att chilenska företag föredrar att inte ta stora risker gällande sina investeringar, 

angav mer än 80 procent av svaranden att det stämmer delvis.  Andra och tredje påståendena 

som säger att det är inte är lätt att implementera nya processer och att den chilenska 

marknaden är lite motsträvig till snabba förändringar, svarade mer än 60 procent respektive 

mindre än 20 procent att det delvis stämmer respektive att det stämmer (se diagrammen 18,19 

och 20).  

 

 

. 
  Diagram 21 Diagram 22 Diagram 23 

 

I frågan om förhandlingsprocessen svarade 50 procent av respondenterna att påståendet 

stämmer delvis när det säger att processen i verkligheten kan ta längre tid i jämförelse med 

Sverige, medan mer än 30 procent indikerar att det stämmer helt (se diagrammet21).  När det 

gäller vikten av tålamod vid förhandlingar om ett avtal visar diagram 22 att 50 och 33 procent 
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av respondenterna angav var och en för sig att det stämmer och stämmer helt.  Rörande hur 

betydelsefullt en personlig relation är för affärsförhållande framhäver resultaten att det är 

viktig och mer än 80 procent av svarande angav att påståendet stämmer helt (se diagrammet 

23). 

 
 

5. ANALYS  
 
Analysen genomförs utifrån syftet, baserat på den teoretiska bakgrunden, informationen 

från intervjuerna samt enkätresultatet.  

 
 

5.1 Beskrivningen av de svenska företagen 
 
Undersökningen har visat att de svenska företagen som vände sig till mellanhänderna, i 

förhållandet till export och internationalisering till den chilenska marknaden, tillhört i 95 

procent till den privata sektorn och mer än 60 procent av dem ägnar sig åt tillverkning av 

varor. En annan viktig egenskap är att de i de flesta fall är små- och medelstora företag.  

Gällande kundernas erfarenhet på den svenska marknaden, är utmärkande att mer än 90 

procent av företagen har medverkat mer än fem år i den inhemska marknaden och för det 

mesta har inte någon erfarenhet i den utländska.  Det stämmer överens med 

Uppsalamodellen av internationalisering som anger att företagen oftast samlar tillräcklig 

kunskap i den inhemska marknaden innan de ger sig in i den utländska och att företagens 

internationaliseringsprocess oftast påbörjas genom exporten i små och successiva steg.  

Även Leonidou och Katsikeas (1996) anger att företag, i allmänhet, tillverkar och/eller 

offererar sina varor och tjänster enbart på den inhemska marknaden, för att sedan bli 

intresserade av att exportera.  Allt detta med målet att skaffa tillräklig kunskap såväl som 

minska osäkerhet i den nya marknaden (Johanson & Vahlne 2009). 

 

5.2 Mellanhändernas affärsnätverk i Chile 
 
 
Att skapa goda och starka förhållanden i marknadens nätverk är viktigt och avgörande, 

samtidigt som det generar flera affärsmöjligheter och ett mer omfattande inflytande i den 
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utländska marknaden (Johanson & Vahlne 2009).  Nätverket kan bidra med betydelsefull 

information och kunskap relaterad till den nya marknaden, det kan vara viktiga resurser 

och möjligheter, allt för att minska inträdeshinder och osäkerhet relaterad till 

marknadsinträdet (Johanson & Mattsson 1988).   

 

Gällande mellanhändernas affärsnätverk i Chile, har det visat sig att det är väldigt brett.  De 

erbjuder kontakter inom de flesta branscher fastän det blir synligt att majoriteten av 

mellanhänderna, det vill säga 83 procent, offererar kontakterna inom telekom.  Allt detta 

som en konsekvens av en snabb utveckling av telekombranschen i Latinamerika under den 

senaste tiden. Undersökningen framhäver också att mer än 50 procent av mellanhänderna 

erbjuder kontakter inom miljö, infrastruktur, hälso- och sjukvård samt energi och 

infrastruktur, följaktligen av landets goda ekonomiska utveckling som har led till stora 

investeringar i dessa branscher. (Exportrådet 2012; Larraín B. 2010; Rodin A. 2011). 

 

Annan betydande information är att 100 procent av mellanhänderna offererar nätverk inom 

den privata sektorn och 80 procent av dem inom den offentliga. Detta resultat visar också 

hur omfattande den privata sektor är i Chile. Ett bra exempel på hur stor den privata sektorn 

är i Chile  är inom hälso- och sjukvård, där mer än 50 procent av resurserna kommer från 

den privata sektorn. Det till skillnad från Sverige där circa 80 procent av resurserna kommer 

från den offentliga sektorn  (OECD 2012). 

 

5.3 Affärskulturen i Chile 
 

5.3.1 Religion, utbildning och språk 
 

Religion: 
 
Några forskare anser att religionen har en viktig påverkan på handelsförhållanden och 

utformning av olika attityder till arbete och entreprenörskap (Hill C. 2009; Terpstra & 

Sarathy 2000).  På samma gång antyder många av dessa forskare att det ofta finns en 

korrelation mellan den största religionen och  landets ekonomiska tillväxt (Hill C. 2009; 

Terpstra & Sarathy 2000).  Nästan 70 procent av den chilenska befolkningen är katoliker, 

medan mer än 15 procente är protestanter (Censo 2012).  Religionsundervisning i offentliga 
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skolor är nästan uteslutande romersk-katolsk, abort är olagligt på grund av påverkan av 

kyrkan och tills 2004 var skilsmässor omöjliga.  De flesta nationella helgdagar är religiösa.  

Emellertid visar undersökningen att 100 procent av respondenterna upplever att religionen 

i Chile inte har någon inverkan på handelsförhållandena.   

 

Utbildning 
 
Formell utbildning, som tidigare nämns, spelar en central roll i ett samhälle.  Det är en 

avgörande faktor som utformar landets konkurrensfördelar (Hill C. 2009, Terpstra & Sarathy 

2000). Ur ett internationellt företags perspektiv verkar tillgången till kompetent och 

utbildad arbetskraft vara en viktig faktor för landets utveckling och ekonomiska framgång.  I 

förhållande till frågan om utbildningen, pekade 100 procent av respondenterna på att det i 

Chile finns utbildad personal inom de flesta områden.  Läskunnigheten i landet uppnår 

nästan 98 procent.  Andel av befolkningen som har slutfört gymnasieskolan når nästan 40 

procent, och cirka 11 procent har en yrkesutbildning. Ytterligare mer än 30 procent har 

slutfört en högskolleutbildning, vilket har ökat med 61 procent under de sista tio åren 

(Censo 2012).  Som ett resultat av det som ovan nämndes har rörligheten mellan 

socialskikten ökat och landets sociala stratifiering minskat. Trots Chiles stora 

inkomstskillnader finns det undersökningar som visar på en ökning av landets medelklass. 

Undersökningar visar också att under de senaste åren har cirka 70 procent av den chilenska 

medelklassen gått över till de övre skikten i den chilenska medelklassen, vilket har förbättrat 

landets sociala struktur (Cantero & Willianson 2009). 

 

Språk 
 
Gällande språket anser många forskare att det är en av kulturens nyckelegenskaper.  Språket 

innebär mer än att endast göra det möjligt för människor att kommunicera med varandra, 

det utformar även sättet att tolka och uppfatta världen på.  Således, oavsett att engleskan ur 

ett internationellt affärsperspektiv är det mest använda språket, gällande de internationella 

affärerna, kan att behärska det lokala språket ge företagen större fördelar som 

uppenbarligen ökar affärsmöjligheter, på grund av människor ofta föredrar att prata på sitt 

eget språk.  (Hill C. 2009; Terpstra & Sarathy 2000).   
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Undersökningsresultatet, som rör frågan om språket, visar att 67 procent av respondenterna 

upplever att det stämmer helt att för att kunna lyckas bättre med ett handelsförhållande i 

Chile är det väldigt viktigt att prata spanska, samtidigt som att mer än 30 procent av 

svarande tycker att det stämmer delvis.  Något som visar att det i Chile är, utan tvivel, viktigt 

att kunna prata spanska för att få större möjligheter att göra goda affärer. 

 

Ibland handlar det inte om att kunna välja mellan att prata det lokala språket eller ett mer 

neutralt språk som engelska, utan det handlar om att i många länder är det inte vanligt att 

befolkning kan andra sprak.  Den sista folkräkningen i Chile visar att mindre än 10 procent 

av befolkningen kan föra ett samtal på engelska, samtidigt som andra experter inom det 

området pekar på att den del av den chilenska befolkningen som behärskar engelska 

flytande på en hög nivå är mindre än 3 procent. (Censo 2012,  Qué Pasa 2011) 

 

Angående påståendet om att det skulle vara tillräckligt med att prata engelska för att kunna 

göra affärer i Chile, anger 16 procent att det inte stämmer alls och 67 att det stämmer delvis. 

Det kan förklaras genom att några av respondenterna bland annan Ortíz A., från Business 

Sweden i Chile och Salinas B., från Nordinnova, angav att det är vanligt att företagens högsta 

ledare behärskar engelska på hög nivå och därför är det inte svårt att kunna göra affärer och 

underteckna kontrakt på engelska.  Hindret med språket förekommer sedan i organisationen, 

där mellancheferna oftast inte behärskar engelska, därför kan det vara lite svårt att genomföra 

förändringar samt implementera nya processer om man inte kan spanska. 

 

5.3.2 Den sociala strukturen samt det politiska och ekonomiska systemet 
 

Den sociala strukturen 
 

Det är många faktorer som utformar landets sociala struktur.  Särskilt viktigt är det att veta 

hur samhället är utformat i förhållandet till individer och grupper, dvs. individualismen 

gentemot kollektivismen (Hill C. 2009). Dessutom är det väsentligt att förstå hur ett 

samhälle är skiktat i olika klasser (Hoftede 1980). I det här fallet kännetecknas Chile som ett 

land med en betonad skillnad mellan olika sociala klasser, samtidigt som att makten oftast är 

koncentrerad till de högsta positionerna (Hoftede 2012). 
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Enkätundersökningsresultatet visar att makten inom de chilenska företagen vanligtvis är 

koncentrerad till de högsta ledande positionerna, samtidigt som cheferna ofta visar en 

auktoritär ledning över sina underordnade. Detta är karakteristikt av länderna med 

långmaktdistans (Hoftede 1980).  Chile visar en mindre långmaktdistans i jämförelse med 

andra latinamerikanska länder, emellertid finns det i landet fortfarandet organisatoriska 

arrangemang som visar hög centraliseringsnivå och låg grad av delegering.  Det finns 

alltjämt statussymboler som används för att betona maktskillnader mellan hierarkiska 

sociala strukturer samt tydliga sociala skillnader (Hoftede 2012). Därför är det ännu 

viktigare, enlig Salinas B., att kunna nå en optimal nätverkposition,  det kan göra skillnad 

mellan att lyckas eller misslyckas.  Å andra sidan är makten inom den svenska kulturen mer 

decentraliserad och chefer tar stor hänsyn till kunskap och erfarenheter hos deras 

underordnare och arbetskollegor, något som Chile har fortfarande har mycket kvar att lära 

sig om (Salinas B. 2012).  

 

Vad det gäller osäkerhetsundvikande i förhållande till chilenska företagens inställningar till 

marknadens förändringar, har det visat sig att respondenterna oftast anser att de flesta 

chilenska företag föredrar att inte ta stora risker gällande sina investeringar.  Samtidigt som 

att de tycker att, det för det mesta, inte är lätt att implementera nya processer och snabba 

förändringar. Som ett exempel av detta, anger andra studier att det kan bli lite svårt att 

genomföra nya tillverkningsprocesser i Chile och att chilenska anställda och chefer inte kan 

förlita sig på de nya processerna (Hidalgo P. et al. 2007). 

 

Den chilenska sociala strukturen beskrevs också genom att respondenterna upplever att 

förhandlingsprocessen kan ta längre tid i jämförelse med Sverige och att tålamod vid 

förhandlingar är viktigt, samtidigt som att en personlig relation är betydelsefull för ett lyckat 

affärsförhållande.  Gällande hur viktig en personlig relation är angav både Salinas B. och Ortíz 

A., att ett personligt förhållande är väldigt viktigt och därför kan det leda till långsammare 

förhandlingsprocesser. Enligt Salinas B. (2012) är den chilenska affärskulturen helt 

annorlunda, i jämförelse med den svenska.  I Chile är personligheten väldigt viktig när det 

gäller affärsförhållanden, då första intrycket är avgörande för att kunna förhandla vidare med 

de andra affärsparterna. Salinas B. (2012) upprepar att hemligheten för att kunna lyckas i en 

affärsrelation är att först vinna kunders förtroende och det gör man på ett personligt plan.  Att 

blanda ihop privatliv med arbetslivet är inte ovanligt när det gäller affärer. Uppfattningen av 
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Salinas B., överensstämmer med Hoftedes (2012) analys som föreställer Chile som ett land, där 

människor behöver känna sig som en del av en social grupp, samt att de söker efter 

godkännande av gruppen, och därför har en tendens till att vara stödjande av 

gruppmedlemmarna. 

 

Det politiska och ekonomiska systemet 
  

Enligt Hill C. (2009) är det politiska systemet i ett land bildat av landets ekonomiska och 

rättsliga system. Det kan utvärderas enligt två olika dimensioner. Den första är i vilken grad 

systemet betonar kollektivism i motsats till individualism och den andra är i vilken grad 

systemet är demokratiskt eller totalitärt.  Den politiska ideologin och det ekonomiska 

systemet är kopplat till varandra, och därför är det vanligt att hitta marknadsekonomiska 

system i länder där individuella mål föredras framför kollektiva mål. 

 

Chile har utvecklat en marknadsekonomi såväl som en trygg demokrati och betraktas som 

ett av de mest stabila länderna inom regionen. Mellan 1990 och 2007 växte landets ekonomi 

i genomsnitt 5,5 procent per år och prognoser för perioden mellan 2010-2015 uppskattar att 

landet ska växa 4,83 procent i genomsnitt per år. (OECD 2011, WEO 2011). 

 

När det gäller landets politik och framför allt byråkrati, upplever respondenterna att landets 

byråkrati kan leda till att processen att starta upp ett företag kan bli långsammare i 

jämförelse med Sverige.  Enlig Ortíz A. (2012) kan det variera och oftast beror det på 

branschens regler. Han gav som exempel att öppna en restaurang, där olika tillstånd behövs 

och diverse myndigheterna blir inblandade, därför, och som en konsekvens av detta, kan 

processen i vissa fall bli mer byråkratisk, i jämförelse med andra branscher. Emellertid att 

öppna ett företag som vill sälja pennor inte kommer att bli så byråkratisk.  Ortíz A. (2012)  

betonar vikten av skriftliga kontakter i Chile, något som även kan leda till ökad byråkrati.  

Enligt honom finns det i Chile en strukturerad kultur där muntliga överenskommelser 

saknar validitet om det inte finns ett skriftligt kontrakt som bekräftar detta. De flesta 

kontrakt måste undertecknas av en notarie, som i sin tur certifierar och godkänner avtalens 

validitet.  Det här är väldigt vanligt inom de latinamerikanska länder, som karakteriseras av 

höga nivåer av osäkerhetsundvikande, som vanligtvis kännetecknas av ett starkt behov av 

avancerade regler och rättsliga system för att strukturera livet.  Det stämmer överens med 
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Hoftedes beskrivning av landets kultur (Hoftede 2012, Arne R. 2011). I jämförelse med 

andra latinamerikanska länder visar Chile en mindre byråkratisk statsapparat som har 

utvecklat tydliga och stadiga rättsregler som främjar utländska investeringar (Rodin A. 

2011).  

 

Gällande handelshindren, visar enkätresultatet att respondenterna upplever att det inte finns 

stora handelshinder i Chile, och att det inte blir kostsamt att etablera ett företag i landet.  Allt 

detta bekräftar uppfattningen om att Chile betraktas av många andra länder som ett av 

världens mest frihandelsvänliga länder, som präglas av öppenhet för utrikeshandel och därmed 

stark förespråkare för ekonomisk liberalisering.  Ett exempel av det är landets undertecknade 

handelsavtal med mer än 50 länder (Cámara Chileno-Sueca de Comercio A.G 2012).  

 

Landets demokratisering har förändrat och påverkat både politiken och ekonomin.  Samtidigt 

som politiken och ekonomin har blivit mer öppen, har befolkningen också påverkats och 

förändrats.  Landets BNP och den ekonomiska utvecklingen har bland annat främjat 

individualismen och ett tydligt tecken på detta är arbetarens attityd till förändring som 

tenderar både att leta efter mer självständighet och variation i sina positioner, samt att de har 

blivit mer offensiva och förmätna än tidigare och tvekar inte att byta arbetsgivare (Hoftede 

2012, Rodin, A. 2011). 

 

6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

6.1  Beskrivningen av de svenska företagen och mellanhändernas nätverk i 
Chile 
 
Undersökningen har angett en beskrivning av de svenska företagen som är i behov av stöd 

från mellanhänderna, framförallt företag med mer än fem år erfarenhet i den inhemska 

marknad, men som saknar utländsk erfarenhet.  Dessa företag är vanligtvis 

tillverkningsföretag, samtidig som deras storlek kan definieras som små- och medelstora 

företag.  Små- och medelstora företag har färre resurser och är mer beroende av andra i sitt 

nätverk samt har de en mindre förmåga att kontrollera andra i nätverket (Von Raesfeld & 

Roos 2008).  Givetvis kan allt detta vara en förklaring till varför 95 procent av de svenska 
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företag som vänder sig till mellanhänderna för att penetrera den chilenska marknaden 

tillhör till små- och medelstora företag.  

 

Mellanhänderna spelar en viktig roll som affärsnätverksskapande på en utländsk marknad. 

Gällande exporten eller internationaliseringen till den chilenska marknaden har det visat sig 

att mellanhänderna erbjuder affärsnätverk inom de flesta branscher.  Därför, för de svenska 

företag som vill tillgodogöra sig av de nya affärsmöjligheter som Chile erbjuder men som 

saknar erfarenhet och kunskap i landet och som inte har tillgång till relevanta kontakter, kan 

det vara ett bra alternativ att vända sig till mellanhänderna. Särskilt viktigt när det gäller 

små- och medelstora företag.  Internationaliseringsprocessens framgång är helt beroende av 

hur väl ett företag är etablerat i ett eller flera nätverk. En välfungerande affärsrelation är 

resultatet av en utförd investering i form av utbyte av olika aktiviteter med sina 

affärspartners, något som kan ta många år, innan parterna utvecklar och når tillräcklig 

lojalitet och trovärdighet gentemot varandra och alla parter kan dra nytta av relationen.  

(Johansson & Vahlne 2009).  Affärsrelationerna sker i ett nätverksammanhang där 

organisationer befinner sig i en miljö där ömsesidigt beroende mellan de olika företagen är 

avgörande (Johanson & Mattsson 1988; Håkansson & Snehota 1989).  Företag med 

begränsade nätverksrelationer internationaliseras ofta stegvis, medan företag med tillgång 

till bredare och varierande kontakter går med i en snabbare process. Nätverk och relationer 

är därför inflytelserika i utformningen av företagets framtid (Chetty & Stangl 2010).  

 

 

6.2 Affärskulturen i Chile 
 

Som tidigare nämnts i den här uppsatsen, är det viktigt att vara medveten om de olika 

faktorer som påverkar ett lyckat handelsförhållande mellan de olika handelsparterna. 

Särskild viktigt för den här uppsatsen är det att vara medveten om den kulturella faktorn 

samt de kulturella skillnaderna mellan handelsparters, i det här fallet, den svenska och den 

chilenska affärskulturen. Beskrivningen av den chilenska affärskulturen från 

mellanhändernas perspektiv och erfarenhet visar, bland annat, att: 

 

- Religionen är viktig för den chilenska befolkningen, men har inga inverkan på 

handelsförhållanden.  
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- Det är inte svårt att hitta utbildad personal inom de flesta områden, ett tydligt 

resultat av en förbättring i befolkningens utbildning. 

- Att tala spanska är en viktig faktor. Trots att de flesta högsta cheferna talar en god 

engelska, behärskar personalen på lägre nivåer oftast inte engelska. 

- Inom företagen är makten vanligtvis koncentrerad till de ledande positioner och 

cheferna visar ofta en auktoritär ledning över sina underordnade. 

- Inom de chilenska företagen är för det mesta inte lätt att implementera nya processer 

och snabba förändringar. 

- De flesta chilenska företag föredrar att inte ta stora risker gällande sina investeringar. 

Detta är dock på väg att förändras och marknaden är mer villig till innovation och 

modernisering. 

- Att först vinna kunders förtroende är avgörande, samtidigt som en personlig relation 

är betydelsefull för ett lyckat affärsförhållande.  

- Att blanda ihop privatliv med arbetsliv är inte ovanligt när det gäller affärerna. 

- Grundläggande demokrati och politisk stabilitet. 

- Låga nivåer av korruption. 

- Högre nivåer av byråkrati i jämförelse med Sverige, men lägre i jämförelse med de 

andra latinamerikanska länderna.  

- Öppenhet för utrikeshandel och stark förespråkare för ekonomisk liberalisering.  

- Stora inkomstskillnader markerar skillnaden mellan olika sociala klasser, samtidigt 

växer medelklassen. 

 

Den här uppsatsen har berört viktiga frågor och faktorer angående de affärskulturella 

aspekterna i Chile samt bidragit till kunskapen om den chilenska affärskulturen. Således bör 

de svenska företagen som ser positivt på att exportera och etablera sig i Chile och som vill 

öka affärsmöjligheterna i landet, därför ta hänsyn till de ovan nämnda kulturella egenskaper 

och faktorer som utformar den chilenska affärskulturen. Att få kunskap och vara väl 

informerad om och förberedd på eventuella kulturella skillnader kan leda till att 

missuppfattningar och eventuella konflikter minimeras och med detta öka möjligheten till 

bättre resultat i ett affärsförhållande. Vissa faktorer som kan vara grundläggande för en av 

parterna, kan för den andra partnern vara okända eller hanteras annorlunda och kan därför 

påverka handelsförhållanden på olika sätt (Welch D. & Welch L. 2008).   
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6.3 FRAMTIDA FORSKNING 
 

Det fanns en vilja att även undersöka initial affärskontakt mellan de svenska och chilenska 
företagen gällande export eller internationalisering till Chile. Det var enkätfråga 8 som 
försökte ta reda på den frågan.  I fråga 9.d fanns det också en avsikt på att analysera sättet 
att utveckla mellanhändernas kontakter i Chile.  Dessa frågeställningar hamnade utanför 
uppsatsens syfte, därför skulle det vara intressant att fokusera på dessa frågor i framtida 
undersökningar. Speciellt skulle forskningen inriktas på att analysera eventuella skillnader 
gällande affärsnätverksutveckling mellan den svenska och chilenska marknaden, och även 
på vilket sätt de kulturella skillnaderna skulle påverka detta. 
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BILAGOR 
 Bilaga 1 Enkätundersökning  

1.- Företagsnamn ____________________________________________________________ 

2.- Hur länge har ditt företag verkat i branschen?___________________________________ 

3.- Hur många anställda har ni i företaget?___________________________________________ 

4.- Hur stor andel av er personal som pratar spanska _______% 

5.- Har företaget kontor i Chile eller i ett annat Sydamerikanskt land?  

□ ja       □ nej 

6.- Om ni inte har eget kontor i Chile eller i ett annat Sydamerikanskt land, har ni något 
samarbete med en agent eller representant i Sydamerika? 

 □ ja       □ nej 

7.-Hur skulle ni beskriva era svenska kunder? :  

7.a.- Företagsstorlek (summa=100%): 

• Små företag  _______%  

•  Medel företag  _______%   

•  Stora företag  _______% 

7.b.- Kundsektorn (summa=100%): 

• Den offentliga sektorn  _______%  

• Den privata sektorn  ______% 

7.c.- Kundtyp (summa=100%): 

• Tillverkningsföretag  _______% 

• Handelsföretag _______% 

• Tjänsteföretag  _______% 

7.d.- Hur stor andel av era svenska kunder betraktas som (summa=100%): 

• Relativt nystartat företag  ________% 

• Företag med mer än 5 år erfarenhet inom den svenska marknaden,  _______% 
 men som saknar erfarenhet i den internationella marknaden.   

• Företag med mer än 5 år erfarenhet inom den svenska marknaden, _______% 
 med tidigare erfarenhet i den internationella marknaden. 
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7.e.- Hur stor andel av era svenska kunder som saknar kunskap om spanska språk och den 
latinamerikanska kulturen:   _______% 

7.f.- Hur stor andel av era svenska kunder som upplever att bristen på kunskapen om 
spanska och den latinamerikanska kulturen är ett hinder för att lyckas bättre på den 
latinamerikanska marknaden: _______% 

 

8.- När det gäller initial affärskontakt mellan Sverige och Chile, vem är det som 
brukar ta första kontakten med er: (summa=100%) 

8.a.- Svenska företag som strävar efter att komma in i den chilenska marknaden _______%  

8.b.- Chilenska företag som är i behov av en svensk vara och tjänst.  _______% 

9.- Affärsnätverk i Chile: (kontakter med och mellan olika företag, organisationer och 
individer) 

9.a. I vilken eller vilka branscher erbjuder ni olika nätverk till era kunder? 

□ Telekom □ Energi  □ Transport □ Miljö  □ Hälso- och sjukvård 

□ Infrastruktur □ Gruvindustri □ Skogs- och träindustri 

□ Annat _____________________ 

9.b.- Erbjuder ni nätverk inom den offentliga sektorn?  □ ja □ nej 

 

9.c.- Erbjuder ni nätverk inom den privata sektorn? □ ja □ nej 

 

9.d.- På vilket eller vilka sätt utvecklar ni ert nätverk i den chilenska marknaden? 

□ Genom arrangerade mässor och konferenser.   

□ Genom egna kontakter. 

□ Genom kontakt med olika förbund eller organisationer. 

□ Genom andra aktorer, i så fall vilka: ________________________________________________________________ 
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10.- Kulturskillnad. 

Hur de följande påstående beskriver den chilenska affärskulturen till skillnad från den svenska. (välj 
endast ett alternativ) (om påstående inte stämmer välj alternativet; stämmer inte alls, om påstående 
stämmer mer en 25% välj alternativet stämmer delvis,  om påståendet stämmer mer än 50% välj 
alternativet; stämmer, och om påstående stämmer mer än 80% välj alternativet; stämmer helt) 
 Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer inte alls

 delvis  helt 

10.a.- Religionen är viktig och har ett stort inflyttande i handelsförhållandena □ □ □ □       

10.b.- Byråkratin inom den offentliga sektorn gör att processen för att starta  □ □ □ □    
ett företag blir väldigt långsam. 
10.c.- Att kunna prata spanska är väldigt viktigt för att lyckas bättre med □ □ □  □ 
affärerna. 
10.d.- Det finns stora handelshinder som förhindrar utländska investeringar. □ □ □ □ 
10.e.- Chilenska företag föredrar att inte ta stora risker med sina investeringar □ □ □ □ 
10.f.- Inom de chilenska företagen är makten ofta koncentrerad i de högsta   □ □ □ □ 
ledande positionerna.  
10.g.- Cheferna visar vanligtvis i stort sätt en auktoritär ledning över sina  □ □ □ □ 
underordnade. 
10.h.- Det är inte lätt att implementera nya processer i de chilenska företagen.  □ □ □ □  
10.i.- Den chilenska marknaden är lite motsträvig till snabba förändringar. □ □ □ □ 
10.j.-Det är dyrt att etablera och starta upp ett utländskt företag i landet. □ □ □ □ 
10.k.- Förhandlingsprocesser kan ta längre tid i jämförelse med Sverige. □ □ □ □ 
10.l.- I Chile är cheferna punktliga och kommer i tid till varje möte. □ □ □ □ 
10.m.- I Chile finns det utbildad personal inom de flesta områden. □ □ □ □ 
10.n.- En god personlig relation är betydelsefull för ett lyckat affärsförhållande □ □ □ □  
10.o.- Tålamodet är viktigt vid förhandlingar om ett avtal. □ □ □ □ 
10.p.- Den chilenska marknaden behöver ny teknologi och innovation, något □ □ □ □   
som skapar goda affärsförutsättningar för svenska företag. 
10.q.- Det är tillräckligt med att prata engelska för att göra goda affärer i □ □ □ □ 
Chile. 

Tacksam om du vill hjälpa mig med dina egna kommentarer: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Tack för medverkan i undersökningen.  

Yenny Venegas. 
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Bilaga 2 
 
Ekonomisk och kulturell information 

 

. 
Hoftedes kulturskillnadens analys mellan Chile, Sverige och Mexico. 
 
 
 
 

. 
 
Chile Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP 
(International Monetary Found - World Economic Outlook Database, October 2012 
 
 

. 
 Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP 
(International Monetary Found - World Economic Outlook Database, October 2012) 
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Bilaga 3 
 

Intervju med Nordinnovas ägare (sammanfattning). 

 

Lite information om Nordinnova 
 
Nordinnova är nu ett enskilt företag, vars mål är att bli ett aktiebolag inom kort. Företaget 

har arbetat hårt för att få fram ett seriös och stabil image genom olika nätverket samt 

allokera olika intressen från Sverige och andra länder.  

 

Nordinnovas tjänstebud är uppdelat i de tre följande områdena; Exportfrämjande 

verksamhet, Consulting och Företagsdatabas. (Den här informationen har skaffats via 

Nordinnovas webbsida) 

 

a) Exportfrämjande verksamhet: Det handlar om att ta tillvara unika kompetenser som 

finns i utlandsfödda akademiker, när det gäller kunnande i landets språk, 

affärskultur, kontaktnät samt marknadskännedom, och i takt med marknads 

efterfråga bredda ut tjänstebudet med strategiska partners i affärsmässiga uppdrag 

samt förmedlingstjänster. 

b) Consulting: Nordinnova erbjuder konsulttjänster i Ledningen, Operativ Styrning, 

Strategi och Marknadsstöd, projekt- och tekniska utredningar inom Energi- och 

Telekombranschen. 

c) Företagsdatabas: Det är en kraftfull söktjänst för att effektivisera match-making 

mellan medlemmar i regionen och i andra länder.  För det första, ska databasen 

sammanställa konkurrenskraftiga tillväxtföretag av de mest eftertraktade 

industriområden; nämligen i CleanTech, MadiTech och ICT.  Dessa företag ska 

uppfylla både affärs- och miljömässiga kriterier och tillhandahåller ett högt 

kunskapsinnehåll med tydlig tillväxtpotential i ett globalt perspektiv.  

 

Nordinnovas ägare Braulio Salinas, förtydligar att Företagsdatabasen är väldigt viktig för 

Nordinnova, det ligger som en strategi för företaget. Detta kommer att skapa goda 

förutsättningar och viktiga inkomster för företaget, dock har den delen av tjänsten försenats.  

Något annat som är relevant för företaget är att ha databasen både på svenska och spanska 
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med meningen att Latinamerikanska företag ska ha stor tillgång till de nya nordiska 

innovativa produkter och tjänster.  

 

- Sälj- och Marknadsstöd:. Nordinnova hjälper företag i alla delar av marknads- och 

säljprocessen, från marknadsanalys, marknadsföring, introduktions strategi till operativ 

försäljning. De fokuserar på att utveckla långsiktiga kundförhållanden samt att bidra till att 

företag ska kunna gå ut med rätta budskap samt att de kommer nå rätta kunder vid rätt 

tillfälle. 

-  Projektledning:  När det gäller särskilda uppdrag, stödjer Nordinnova med lednings- eller 

projektgrupp – från rådgivande till problemlösande uppgifter inom teknik, marknad eller 

försäljning.  

- Besök Program :  Samordna planerade möten inriktade till konkreta branscher med 

respektive företag, på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Nordinnova erbjuder renodlade 

besöksprogram inriktade mot potentiella kunder, partners eller olika 

branschorganisationer.  

- Kontaktförmedling : Detta uppdrag fokuseras på att boka möten, inhämta specifik 

information och känna av intresset. 

- Konsultation:  Nordinnova är medveten om att både företag med liten och stor erfarenhet 

med affärer i utlandet alltid har frågor som man undrar över eller behöver särskild 

information om och det är här Nordinnova stödjer dessa företag genom en diskret och 

effektivt sätt. 

 

Nordinnovas nisch 
 

Det som skiljer Nordinnova från andra företag är att Nordinnova inte fokuserar på att stödja 

företag med export av traditionella produkter, detta kräver ofta mycket arbete när det gäller 

logistik och transport av känsliga produkter.  Dock inriktar sig Nordinnova på innovativa 

produkter inom Bioteknik, IT, och Solcelltillverkning bland annat. Nordinnovas uppgift är att 

göra ett urval av produkter som är innovationstilltalande för kunderna.  Angående 

Exportrådet, förklarar Salinas B. att det som skiljer Nordinnova från Exportrådet är att 

Exportrådet agerar mer övergripande när det gäller att organisera, till exempel när det 

gäller vissa aktiviteter som konferenser. De som kommer dit är flera företag från olika 
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branscher, man minglar och hittar olika kontakter. Däremot arbetar Nordinnova med mera 

konkreta fall och mera specifika frågor. Meningen med det är att samordna för planerade 

möten inriktade på konkreta branscher med respektive företag.  I jämförelse med andra 

företag i branschen, arbetar Nordinnova mer långsiktigt med exportörerna och hjälper dem 

från starten till själva avslutningen på affären. Detta har att göra med marknad samt juridisk 

rådgivning och redovisningsfrågor, genom samarbete med partnerskap i Chile och andra 

länder i regionen.  

En annan viktigt faktor som särskiljer Nordinnova från Exportrådet är priset för tjänsterna. 

Nordinnova är medveten om att små- och medelstora företags resurser ofta är begränsade, 

därför kan inte dessa företag spendera stora resurser på administrativa kostnader och 

marknadsföringen, när det gäller export eller internationalisering.  Nordinnova tar hänsyn 

till dessa faktorer och just därför anpassar de sina priser till denna målgrupp, dvs., små- och 

medelstora företag. 

 

Nya affärsmöjligheter  
 

Enlig Braulio Salinas finns en stor välvilja från den potentiella marknaden som just idag har 

stort fokus på Chile, på grund av landets stabilitet och tillväxt, han anser att oavsett att Chile 

är en liten marknad, har landet en stor potential.  Det finns några företag, som 

forskningsinstitut och högskolor, som är väldigt intresserade av att samarbeta med nordiska 

företag. När det gäller nya satsningar vill Chile förbättra och höja nivån till den Europeiska 

nivån, i dagsläget är Europa ett föredöme för Chile när det gäller innovation och kvalitet.  

Enlig Salinas B. finns det också ett politiskt intresse att höja landets kompetens och kopiera 

Europeiska modellen, framför allt Nordiska länder, speciellt Sverige som förebild, som är 

välkända för sina innovationer och uppfinningar. På det sättet vill staten bli mer 

konkurrenskraftig och förbättra landets image. Staten vill att Chile ska bli ett föredöme för 

hela regionen, därför finns det stora investeringar i teknologi och innovation. Så oavsett om 

USA har ett stort inflyttande i Latinamerika, vill Chile ha något nytt. När det gäller den 

Asiatiska marknaden är Chile medveten om deras övertillverkning och produkternas sämre 

kvalitet, därför vill Chile hellre importera produkter från Sverige och de nordiska länderna. 

När det gäller svenska företag, särskilt små- och medelstora företag, finns ett stort behov av 

att få vägledning om hur de kan nå marknader på långt avstånd från Sverige, samt att 

upplysa de med allmänna råd och information angående olika möjligheter för exporten.  
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Några kulturella svårigheter 
 

När det gäller språket är det ganska viktigt, eftersom det har med kulturen att göra.  I Chile 

är det inte mycket folk som kan engelska, så det kan vara en begränsning för 

affärsmöjligheterna (när det gäller små- och medelstora företag).  När man förhandlar på 

engelska, blir stämningen helt annorlunda, då det blir lite mer seriöst, så även om chilenare 

vet att det är viktigt att kunna engelska, känner de sig bekvämare att förhandla på sitt eget 

språk.  Därför är en stor fördel för de som jobbar på Nordinnova att kunna svenska, engelska 

och spanska, då man får anpassa sig snabbare till landets kultur.  Nordinnovas ägare har 

arbetat i olika länder i Latinamerika och har stor erfarenhet av hur folk beter sig i olika 

sammanhang.  Enligt honom är hemligheten i handelsförhållanden att bygga upp förtroende, 

ha mycket tålamod och vänta tills man genomför en affär.   

 

När det gäller språket är det viktig för Nordinnova att ha företags databas båda på svenska 

och spanska, på grund av språksvårigheter kan bli det lite svårare för företag från olika 

länder ska kunna hitta varandra.  Den svårigheten kan i värsta fall leda till att förlora 

och/eller minska affärsmöjligheter.   

  

Nordinnovas sätt att skaffa olika kontakter. 
 

Nordinnova arbetar ständigt för att förbättra och öka sitt nätverk i bland annat Norge, 

Sverige, Mexico, Argentina, Brasil och Spanien. När det gäller den chilenska marknaden 

arbetar Nordinnova framför allt via handelskammare, miljödepartement, Corfo, 

Hälsovårdsnämnden och några landstingsråd, samt några andra egna kontakter inom den 

privata sektorn, som Nordinnovas ägare har samlat upp inom femton år av erfarenhet inom 

olika branscher.  Enligt Salinas B., gör förståelsen för affärskulturen det lättare att skapa 

goda affärsnätverk.  Han menar att Latinamerikanska affärskulturen är helt annorlunda, i 

jämförelse med den svenska.  Inom den Latinamerikanska affärskulturen spelar personlighet 

och Kemi en stor roll för att kunna gå vidare från första kontakten till att samordna ett möte 

och skriva ett kontrakt, allt detta kan ibland vara en lång procedur.  Salinas B. upprepar att 

när man gör affärer är det väldigt viktigt att kunna hitta varandra, att kunderna ska känna 

sig bekväma med den de pratar med, därför är det väldigt viktigt att kunna skapa förtroende. 
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