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Förord   

Denna kandidatuppsats är skriven under våren 2019 vid Karlstads Universitet. Denna studie 

gav oss en bättre inblick i hur det är att arbeta i en främmande kultur, vilket var mycket lärorikt. 

Vi hade kontakt med väldigt intressanta personer som generöst ställde upp med sin tid och gav 

oss en inblick i deras arbetsliv. Vi vill tacka alla våra trevliga respondenter samt även vår 

handledare för deras tid och engagemang. 

Detta var ett hårt, men givande arbete. Då arbetet med studien var tidsomfattande och invecklat 

var vi tvungna att dela upp arbetet på att bra sätt för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. 

Förord och sammanfattning samt det inledande och avslutande kapitlet skrevs tillsammans, men 

viss individuell uppdelning gjordes i de andra kapitlen. I teorikapitlet fokuserade Elin på 

beslutsfattande, hierarki, den informella arbetskulturen, och attityder mot utlänningar medan 

Jessica fokuserade på lagar och regler, livslånga anställningar, kvinnor i arbete och anpassning. 

I metodkapitlet beskrev Jessica om urval, tillvägagångssätt vid intervjuer, utformandet av 

intervjuguiden och etiska överväganden medan Elin fokuserade på att förklara val av ansats och 

undersökningsmetod och redogöra för analysen samt validitet och reliabilitet. I analyskapitlet 

valde vi att först skriva utifrån de teman vi sett under den gemensamma kodningen och de 

rubriker vi skapade utifrån dessa. Då dessa rubriker till viss del överensstämde med delar i 

teorikapitlet började vi analysen genom att djupare analysera de teman som uppkom under de 

rubriker kopplade till det vi skrivit om i teorin; Jessica började exempelvis att skriva analysen 

angående könsroller då hon i teorikapitlet skrivit om kvinnor i arbete. När vi kommit lite längre 

in i analysprocessen började vi skriva tillsammans för att se till att båda var involverade i alla 

delar då vi vet att saker lätt kan missas i en analys utförd av endast en person och vi ville se till 

att minska risken för feltolkningar i vår analys. Då analysen är den mest betydande delen av 

studien eftersom den behandlar resultaten och leder oss till vår slutsats insåg vi vikten i att 

skriva denna del till största del tillsammans. 

Vi har dock samarbetat på alla delar i den bemärkelse att efter varje del var skriven gick vi 

igenom den tillsammans och gjorde eventuella tillägg och förbättringar av innehåll och språk. 

Ett exempel på detta är delen om livslånga anställningar i teorikapitlet. Jessica skrev den delen, 

men efter att ha gått igenom den tillsammans lade Elin till ytterligare information utifrån de 

källor hon använt sig av innan vi tillsammans gick igenom och finslipade delen igen. På så sätt 

har vi båda medverkat i skrivandet av alla delar i viss mån för att säkerställa att studien har en 

röd tråd och att vi båda är nöjda med vårt arbete. 

 

Elin Fernhede & Jessica Hansson  

Maj 2019  

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

Allt eftersom världen blir mer globaliserad anses det inte längre som en självklarhet att arbeta 

i ett och samma land under hela sitt arbetsliv. Sverige är inget undantag utan svenskar arbetar 

nu runt om i hela världen. Denna kvalitativa intervjustudie undersöker svenskars upplevelser 

av att arbeta i Japan, med fokus på arbetskultur och normer. Studiens teoretiska referensram 

beskriver vad svenskar anses behöva förhålla sig till på den japanska arbetsmarknaden. Här 

beskrivs Japans formella och informella arbetskultur för att visa hur de påverkar varandra samt 

hur de skiljer sig från den svenska arbetskulturen. Vidare beskrivs hur kvinnor och utlänningar 

bemöts på den japanska arbetsmarknaden och hur anpassning till främmande kulturer kan se ut.  

 

Studien grundar sig på nio semistrukturerade intervjuer med svenskar som har erfarenheter av 

att arbeta i Japan under minst ett års tid. Intervjuerna analyseras tematiskt för att skapa en 

överskådlig bild av svenskarnas japanska arbetsliv. I resultatet återkopplas sedan empirin 

genom att beskriva svenskars syn på deras egen anställbarhet och möjligheter kring andra 

förmåner som ledighet samt anpassning till den japanska arbetskulturen och förhållningssätt till 

jämlikhetsaspekter. I studien framkommer att svenskar alltid ses som udda fåglar av sin 

omgivning på grund av att de som utlänningar skiljer sig från mängden. Detta leder till att deras 

språkliga kunskaper och hur väl de anpassar sig tillkulturen får betydelse i hur omgivningen 

förhåller sig till dem. Japans informella och mer hierarkiska kultur bidrar till svårigheter för 

svenskarna i deras anpassning till kulturen som skiljer sig från Sveriges mer informella 

arbetskultur. Vilket leder till att de ibland får gå emot sina egna värderingar för att passa in i 

omgivningen. Värderingar kring jämlikhet upplevdes svårare för svenskarna att avvika från och 

motstånd visar sig i samband med Japans traditionella könsroller. I dessa situationer märktes 

den svenska identiteten tydligt. Den övergripande slutsatsen är dock att svenskar fortfarande 

anpassar sig till den japanska kulturen i någon utsträckning. Studiens resultat indikerade även 

att svenskar rör sig inom en egen sub-dimension av den japanska arbetsmarknaden bortom den 

traditionella japanska. 

 

Studien avslutas med en diskussion kring frågor som uppkommit under studiens gång och som 

kan leda till vidare forskning.  

 

Nyckelord: Japan, Anpassning, Arbetskultur, Jämlikhet, Normer, Cross-Cultural Code-

Switching  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Att arbeta i samma land under hela sitt arbetsliv är inte längre en självklarhet. I och med att 

världen blir mer globaliserad följer även individens arbetsliv i samma spår (Molinsky 2007). 

Då arbetskulturen varierar beroende på land innebär förflyttningar mellan landsgränser ofta 

stora förändringar för individen att förhålla sig till, vilket kan innebära svårigheter.  

Vi som skrivit denna uppsats har sedan länge haft ett intresse för japansk populärkultur och 

Japan som land, som lett till ett intresse av att eventuellt arbeta där en dag. Eftersom Japan och 

Sverige är länder med stora skillnader mellan sig förmodade vi att det skulle finnas många 

svårigheter med att som svensk arbeta i Japan på grund av att kulturen skulle vara så 

främmande. När vi diskuterade vad vår studie skulle handla om blev det därför snabbt tydligt 

att arbete i Japan var vårt intresseområde. 

I media framställs det som att Japan inte belyser frågor kring jämställdhet och jämlikhet i lika 

stor utsträckning om Sverige, utifrån våra egna erfarenheter. Vi blev nyfikna över hur det 

egentligen såg ut i landet och hur en svensk skulle uppleva och förhålla sig till den främmande 

kulturen. Just ett svenskt perspektiv på detta fenomen upplevde vi saknades i tidigare akademisk 

forskning. Vi anser att detta område är intressant ur en akademisk synpunkt på grund av de 

stora skillnaderna mellan länderna och deras kulturer. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva svenskars upplevelser av kulturen och 

jämlikheten i deras japanska arbetsliv med fokus på arbetskultur och normer. Vi anser att denna 

studie har ett explorativt syfte då fenomenet vi undersöker har stor bredd och många 

dimensioner till sig. I en studie av denna storlek blir det därför omöjligt att uttala sig om 

fenomenet i stort. Vi är istället intresserade av hur svenskar kan tänkas uppleva sitt arbetsliv i 

Japan samt huruvida de anpassar sig till den främmande arbetskulturen. För att uppnå detta har 

vi använt oss av följande frågeställningar: 

• Hur bemöts svenskar av sina japanska kollegor i arbetslivet?  

• Vilka svårigheter kan svenskar uppleva med att arbeta i Japan? 

• På vilka sätt märker svenskar av könsroller på sin japanska arbetsplats? 

• På vilket sätt kan vi se anpassning hos svenskar till den japanska arbetskulturen?  

Vi har valt att inte inkludera någon frågeställning angående motstånd till anpassning, då vi 

förutsätter att viss anpassning krävs för att kunna arbeta i en främmande kultur. 



2 

 

1.3 Disposition  

Denna studie inleds med ett teorikapitel där relevant information kring vår teoretiska 

referensram presenteras. Här inkluderas en presentation av den japanska arbetsmarknaden 

genom japanska organisationsstrukturer och informella normer samt exempel på japaners 

attityder mot utlänningar, följt av en beskrivning av kvinnors situation på den japanska 

arbetsmarknaden samt teorier kring anpassning till främmande kulturer. Här redogörs även för 

skillnader gentemot den svenska arbetsmarknaden. Teorikapitlet följs av ett metodkapitel med 

en noggrann beskrivning av arbetsprocessen samt en diskussion kring etiska överväganden och 

validitet. 

Det tredje kapitlet behandlar analysen av våra resultat. Här flätas teorin samman med våra 

respondenters svar och vi diskuterar och analyserar kopplingar mellan de olika teman som 

framkommer. Sedan följer det avslutande kapitlet, en sammanfattande diskussion där vi redogör 

för våra slutsatser och en diskussion kring studien och eventuella nya frågor som väckts av 

resultaten. 

För att underlätta läsningen och förståelsen av följande studie medföljer här en begreppslista 

över japanska termer som återkommer i teori- och analys och resultatkapitlet:  

Nenkō joretsu - system för senioritetsbaserade förmåner såsom löneförhöjningar eller 

befodringar på företag.  

Ringi-systemet - ett system för besultsfattande som innebär att alla potentiella beslut diskuteras 

med ett stort antal personer innan något färdigt beslut kan tas. 

Nemawashi - att förbereda ett beslut eller annan handling genom att prata med de personer som 

är involverade och informera dem om beslutet för att samla stöd. 

Kōhai - en person i underordnad ställning, exempelvis en yngre anställd. 

Senpai - en person i överordnad ställning, exempelvis en chef eller en kollega som varit anställd 

längre än en själv. 

Tatemae - den officiella sanningen, det sätt en individ agerar på för att undvika konflikter eller 

för att leva upp till omgivningens förväntningar. 

Honne - den invändiga sanningen, individens verkliga avsikter eller känslor. 

Karoshi - att arbeta sig själv till döds genom utmattning. 

Karojisatsu - att bli mentalt sjuk av stressen från arbetet. En ledande orsak till självmord. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och referensram  

Som en ö-nation har Japan historiskt sett kunnat hålla sig för sig själva och på så sätt kunnat 

bevara sin egen kultur (Dinca, Floricel & Zutto 2017); därför blir den japanska informella 

arbetskulturen specifik till landet och upplevs främmande mot den svenska. För att kunna förstå 

svenskars upplevelse av den japanska arbetsmarknaden behövs en grundläggande förståelse 

för hur den skiljer sig från den svenska. Inledningsvis i detta kapitel beskrivs därför den 

japanska arbetsmarknaden genom lagar och organisationsstrukturer för att sedan redogöra 

för den informella arbetskulturen och jämlikhet i Japan. Detta följs av en redogörelse kring 

teorier om anpassning till främmande kulturer och avslutningsvis hur vi tror detta kommer visa 

sig hos våra respondenter. Dessa områden är av betydelse för att få en överblick över det 

japanska arbetslivet vilket lägger grunden till att kunna förstå svenskars upplevelser av och 

anpassning till sin japanska omgivning i arbetet. 

2.1 Lagar och regler på den japanska och svenska arbetsmarknaden  

För att få en överblick över hur det är att arbeta i Japan är det väsentligt att redogöra för de lagar 

som råder kring arbetet. Dessa lagar påverkar anställdas rättigheter och möjligheter i arbetet 

och stora skillnader mellan lagar kan därför resultera i vitt skilda erfarenheter av arbetslivet i 

olika länder. På grund av detta kommer denna del av kapitlet att redogöra för ett antal 

arbetsrelaterade lagar i Japan och Sverige för att få en överblick över de bestämmelser som våra 

respondenter kommer behöva förhålla sig till och hur de skiljer sig från de svenska. 

2.1.1 Övertid och Semester  

Den 1 april 2019 började en ny lag gälla i Japan i ett försök att begränsa övertid och på så sätt 

skapa en bättre fördelning för anställda mellan tiden hemma och tiden på arbetet. Lagen som 

förkortas LSA - The Labour Standards Act - begränsar övertid till max 45 timmar i månaden 

och 360 timmar om året. Denna lag kan dock avtalas bort till viss del mellan arbetsgivare och 

arbetstagare om speciella tillfälliga ändamål finns, men då får det inte överstiga 100 timmar i 

månaden och 720 timmar per år. Företagen ska även ta hänsyn till fördelningen av övertid, 45 

timmar i månaden får därför bara ske under sex gånger på ett år samt att under en sex månaders 

period får man inte arbeta över 80 timmar övertid. Om LSA inte följs av företagen straffas dem 

med böter och riskerar att få ett dåligt rykte då dessa böter blir en offentlig handling (Tanimoto 

2018).   

Ordinarie arbetstid i Sverige får uppgå till högst 40 timmar i veckan (5§ i arbetstidslagen, SFS 

1982:673); allt över det räknas som jourtid eller övertid. Svensk övertid regleras enligt 

branschens kollektivavtal (7§ i arbetstidslagen, SFS 2000:766) och kan därför variera, men har 

enligt lag en övre gräns att ta hänsyn till. Övertid i Sverige får enligt lag inte överstiga 50 timmar 

i månaden och 200 timmar per år (8§ i arbetstidslagen, SFS 2011:740). I Sverige kompenseras 

man för övertidstimmarna och de läggs till på lönen (7§ i arbetstidslagen, SFS 2000:766).  

The Labour Standards Act behandlar även betald ledighet och uppger att arbetsgivare måste ge 

sin personal möjligheten att ta ut fem dagars betald ledighet per år. Arbetsgivaren är i de fall att 
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en person har tio dagars betald ledighet per år skyldig att se till att de anställda tar ut minst fem 

av dem årligen. Detta genom att komma med förslag på passande perioder att ta ut ledighet med 

personalens önskemål i åtanke (Tanimoto 2018). I Sverige är reglerna kring semester mer 

förmånliga och ger en anställd rätt till 25 betalda semesterdagar om året (4§ i arbetstidslagen, 

SFS 2009:1439). 

Många upplever dock att de lagar och regler som den japanska regeringen grundat - bland annat 

LSA - för att ge mer tid till livet utanför arbetet inte följs av företagen. Istället finner företagen 

kryphål och vägar runt lagarna; det hårda arbetet fortsätter och många vågar inte utnyttja 

ledighet och sjukdagar. Mizuno-Lewis och McAllister (2008) hävdar därför att den informella 

arbetskulturen spelar en stor roll i om anställda vågar ta ledigt eller inte. I sin studie tittade de 

på sjuksköterskors arbetskrav och de såg att även om sjuksköterskorna hade möjlighet till att 

vara sjuka, lediga eller stanna hemma för vård av familjemedlem utnyttjades inte dessa 

möjligheter. Många valde att gå till arbetet trots sjukdom då de upplevde att deras närvaro 

behövdes för att företaget och kollegor inte skulle bli lidande. Mizuno-Lewis och McAllister 

(2008) menar att grunden för denna arbetskultur härstammar från filosofen Sontoku Ninomiya 

och hans resonemang om att arbetsamhet är en dygd. Sontoku Ninomiyas tankar ses som 

grunden till att den japanska arbetsmoralen där arbetet prioriteras framför både familj och 

individen själv. En arbetsmoral som bidrar till den extrema övertidskulturen.  

2.1.2 Diskriminering  

Japan har länge haft regler för att kvinnor och män ska behandlas lika på arbetsmarknaden. 

Redan 1986 skapades EEOA - The Equal Employment Opportunity Act - som skulle förhindra 

diskriminering av kvinnor i arbete. Detta för att förhindra att vissa organisationer väljer att bara 

anställa män. EEOA visade sig dock vara ineffektiv då den inte följs i full utsträckning av 

arbetsgivarna. Det är svårt att genomdriva rättsliga processer om EEOA bryts eftersom lagen 

är utformad på ett sådant sätt att arbetsgivarna endast behöver följa den ur moralisk synpunkt 

för att ge kvinnor bättre möjligheter i arbetslivet (Yu 2009, s 11; Le Grand & Tsukagucgi-le 

Grand 2004, s 166). Diskrimineringen av kvinnor på den japanska arbetsmarknaden grundar 

sig i att arbetsgivare antar att kvinnorna kommer att försvinna eller ta ett uppehåll från 

arbetslivet på grund av giftermål eller graviditet; därför upplevs det säkrare att anställa en man 

(Yu 2009, s 45). Även om kvinnor ofta återkommer till arbetet efter deras barn vuxit upp ställer 

glappet i kvinnors karriär fortfarande till med problem för arbetsgivaren, som ska klara sig utan 

en anställd under tiden kvinnan är hemma med barnet eller spendera pengar på att tillfälligt 

träna upp en ny anställd för att fylla hennes position.  

Sveriges nuvarande diskrimineringslag från 2008 är till för att motverka diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 

(1§i diskrimineringslagen, SFS 2014:958). Diskrimineringslagen ser både till direkt 

diskriminering, när personer behandlas sämre på grund av någon/några av de faktorer som vi 

listat ovan och indirekt diskriminering, där någon missgynnas på grund av en bestämmelse som 

upplevs neutral men egentligen ger någon annan en fördel eller nackdel (4§ i 

diskrimineringslagen, SFS 2014:958). Diskrimineringslagen är tvingande och att bryta mot den 

kan leda till rättsliga konsekvenser (3§ i diskrimineringslagen, SFS 2014:958). Den svenska 
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arbetsmarknaden har historiskt sätt varit väl reglerad mycket tack vare den höga fackliga 

närvaron; regler och lagar kring arbete följs därför i stor utsträckning (Le Grand & Tsukaguchi-

le Grand 2004, s 167), även diskrimineringslagen.  

Den japanska arbetsmarknaden styrs inte av fackliga organisationer i samma utsträckning som 

den svenska. De fackliga organisationerna i Japan är inte organiserade på nationell nivå utan 

hos företagen (le Grand & Tsukaguchi-le Grand 2003, s 65). Det fackliga deltagandet är lågt 

och medlemskap ges endast till individer med heltidsanställning i en position under en 

mellanchef. Detta utesluter alla deltidsanställda, som till största delen består av kvinnor (Le 

Grand & Tsukaguchi-le Grand 2003, s 65), och blir på så sätt en indirekt diskriminering av 

kvinnor (4§ i diskrimineringslagen, SFS 2014:958).  

2.1.3 Föräldraledighet och omvårdnad av familj 

Enligt Ministry of Foreign Affairs of Japan (1999) har en kvinna rätt till betald ledighet i 

samband med födsel; sex veckor före förväntad födsel och åtta veckor efter födsel av första 

barnet. Vid andra eller flera barn ökar det till 14 veckor före förväntad födsel samt åtta veckor 

efter födseln (Yu 2009, s 11). Vilket är mer än den svenska mammaledigheten på sju veckor 

före förväntad födsel och sju veckor efter förlossning (4§ lagen om mammaledighet, SFS 

2000:580). 

Sverige och Japan skiljer sig åt när det kommer till föräldraledighet. Sveriges föräldraledighet 

innebär att man har rätt att vara ledig sammanlagt 480 dagar med 80% av bruttolönen. Dessa 

dagar fördelas mellan föräldrarna och kan tas ut upp tills dess barnet fyllt åtta år (le Grand & 

Tsukaguchi-le Grand 2003, s 68). När föräldraledigheten infördes 1992 i Japan var det utformat 

för att personer inte skulle bli av med sitt arbete på grund av att vara hemma med barnet. Man 

fick under denna bestämmelsen vara hemma obetalt tills dess att barnet fyllt ett år, vid livslång 

anställning - ett begrepp vi återkommer till senare i det här kapitlet - på ett företag med över 30 

anställda (Yamaguchi 2017). Föräldraledigheten agerade som en jobbsäkerhet för att inte bli 

arbetslös under barnets första år. Sedan 1992 har fler anställningsformer än de livslånga 

anställningarna fått tillgång till föräldraledighet och även föräldrapenning. Sedan 2005 är 

ersättningen vid föräldraledighet 50% av bruttolönen om individen varit anställd i minst ett år 

och förväntas att vara anställd efter att barnet fyllt ett år (Yamaguchi 2017). 2014 höjde även 

den japanska regeringen ersättningen till 67% av brutto månadslönen under de första sex 

månaderna av föräldraledigheten (The Government of Japan 2019). Vid vård av sjukt barn efter 

dessa 18 månader har individen rätt till fem dagar årligen fram tills att barnet fyllt sju år 

(Mizuno-Lewis och McAllister 2008). 

2.2 Japanska organisationsstrukturer 

Innan vi kan titta närmare på den informella organisationskulturen och de japanska normer våra 

respondenter kommer behöva förhålla sig till kommer följande del av kapitlet att redogöra för 

olika organisationsstrukturer på den japanska arbetsmarknaden. Dessa skiljer sig från svenska 

strukturer och är därför viktiga eftersom de är faktorer som alla anställda måste förhålla sig till. 
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Genom att få en bild av strukturen på japanska företag och anställningar skapas en bas för att 

förstå de informella normer som kommer redogöras för i del 2.3 i detta kapitel. 

2.2.1 Livslånga anställningar 

Runt 1914 så började konceptet livslång anställning - lifetime employment system - att växa 

fram i Japan för att behålla kompetent arbetskraft (le Grand & Tsukaghuchi-le Grand 2003, s 

64; Yu 2009, s 61f). Inom detta koncept anställdes unga kvalificerade personer och lärdes upp 

inom företaget där de senare förväntades att stanna inom under hela sitt arbetsliv. Företaget tog 

ansvar för dessa personer och belönande dem för sin lojalitet genom befordringar och 

löneförhöjningar. Dessa anställda var oftast män (le Grand & Tsukaguchi-le Grand 2003, s 64) 

som gavs en fördel av de livslånga anställningarna som kvinnor sällan fick ta del av. Kvinnor 

antogs endast befinna sig i arbetslivet under en kortare period innan de återgick till det obetalda 

arbetet i hemmet (Yu 2009, s 62). De var även de första att sägas upp vid nedskärningar. På 

grund av detta fungerade kvinnornas osäkra anställningar som en säkerhet för män att kunna 

säkerställa livslånga anställningar (Graham 2003, s 67). Företagen såg det som en förlust att 

lägga ner tid och pengar på kvinnors upplärning av mer omfattande arbetsuppgifter och kvinnor 

fick därför mindre betydande roller i organisationen. De trodde inte att kvinnor skulle kunna 

lägga den tid på arbetet som företaget krävde av dem, då deras ansvar var i hemmet. Kvinnor 

erbjöds istället en bonus i en så kallad bröllopsgåva när de valde att lämna arbetslivet vid 

giftermål. Denna bonus som kvinnor gavs är nu förlegad, men speglar kvinnosynen på 

arbetsmarknaden (Yu 2009, s 62).  

Som tidigare nämnt belönades anställda inom the lifetime employment system med 

befordringar, löneförhöjningar och andra förmåner. Dessa baserades ofta på ålder eller hur 

länge individen arbetat på företaget. Detta system kallades nenkō joretsu och innebär 

senioritetsbaserade förmåner (le Grand & Tsukaguchi-le Grand 2003, s 64). Anställda klättrade 

uppåt i företagets hierarki så länge de arbetade kvar, men bestämde de sig för att lämna företaget 

som lärt upp dem resulterade detta i ett dåligt rykte. Att lämna ett företag efter upplärning ansågs 

illojalt av samhället, vilket gjorde det mycket svårt att få andra anställningar eller göra karriär 

utanför det företag som man först anställts hos (Yu 2009, s 61).  

De livslånga anställningarna ses nu i mycket mindre utsträckning på den japanska 

arbetsmarknaden. Speciellt efter den ekonomiska krisen under 1990-talet då företag inte kunde 

ha kvar denna typen av anställningar av ekonomiska skäl (Yu 2009, s 61). Graham (2003, s 67) 

hävdar dock att livslånga anställningar fortfarande ses som ett ideal för många japaner. 

Principen att vara lojal mot ett företag under hela ens arbetsliv samt synsättet att prioritera 

företaget framför familjen lever fortfarande kvar (Yu 2009, s 61) och för vissa är konceptet 

livslånga anställningar nära kopplat till sin lojalitet gentemot företaget (Graham 2003, s 69). 

Enligt Graham beror det på att företaget har anställt dem och “uppfostrat” dem; det ses som ett 

sätt att uttrycka sin tacksamhet och skuld till företaget att arbeta där i resten av sitt liv. Denna 

“uppfostran” Graham hänvisar till är den upplärningsprocess som nyrekryterade anställda 

genomgår på japanska företag (Graham 2003, s 53). Under sin upplärningsperiod lär sig de 

anställda mycket om företaget och dess kultur (Haitani 1990, s 247). På företaget i Grahams 

(2003, s 58) studie lade upplärningsperioden stor vikt på att alla skulle ha samma utgångspunkt; 
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bo i samma byggnad, ha samma löner och samma arbetsuppgifter. Detta tillsammans med 

strikta scheman resulterade i en känsla av att hela dygnet skulle ägnas åt företaget. Graham drar 

slutsatsen att den intensiva lojalitet många anställda känner gentemot sina arbetsplatser kan vara 

en konsekvens av den här upplärningsperioden, något som Haitani (1990, s 247) styrker. 

Företag rekryterar individer som tros passa företagskulturen, vilket tillsammans med aspekter i 

själva upplärningsperioden gjuter de anställda i företagens bild (Haitani 1990, s 247;Graham 

2003, s 58).   

2.2.2 Beslutsfattande 

Vargö (1997, s 89) beskriver att det “länge varit populärt att beskriva det japanska 

organisationstänkandet som genomsyrat av harmoni och uppbyggt på en ständig strävan efter 

koncensusbeslut.” Ett koncept kopplat till beslutsfattande inom japanska företag är ringi-

systemet (Graham 2003, s. 22f; Vargö 1997, s 117), som innebär att alla potentiella beslut 

diskuteras med ett stort antal personer som alla ska uttrycka sina åsikter innan något färdigt 

beslut kan tas. Systemet främjar en bild av harmoni och gemenskap och därför är det ovanligt 

att någon protesterar mot implementeringen av ett beslut när det väl tagits. Likaså medför 

systemet att potentiella problem eller konflikter sannolikt elimineras eftersom en rad olika 

personer har övervägt beslutet och eventuella fel inte kan skyllas på bara en person eftersom 

alla har gått med på beslutet tillsammans. Ett begrepp som relaterar till detta är nemawashi, som 

innebär att inget beslut officiellt tas innan alla parter har kommit överens om att beslutet är bra 

(Graham 2003, s 157; Vargö 1997, s 117). Detta koncept är väldigt likt ringi-systemet, men 

fokuserar mer på att tyst lägga grunden för ett beslut genom att prata med de personer som 

skulle påverkas av det och samla stöd för sin idé. Nemawashi kan även innebära småsaker som 

att ringa till någon för att förbereda dem på att någon annan kommer ringa inom kort. Båda 

konceptet bygger dock på idén om att ett beslut blir lättare att implementera om alla parter har 

kommit överens innan belsutet blivit officiellt. Dock medför både ringi-systemet och 

nemawashi att beslutsfattande på japanska företag kan ta väldigt lång tid. 

2.2.3 Hierarki  

En struktur som genomsyrar både det japanska samhället och dess arbetsmarknad är hierarki. 

Hierarki visar på individens ställning inom företaget, men även på företagets ställning gentemot 

andra företag (Graham 2003, s 106). En individs självidentitet och status blir därför nära 

sammanflätat med dennes plats i hierarkin samt med företaget hen arbetar på. Hierarkin på 

japanska företag är dock inte ett klassystem i västerländsk bemärkelse, där vissa grupper är 

underordnade och andra överordnade. Istället är de anställda i ständig övergång från 

medarbetar- till ledarpositioner (Graham 2003, s 107; Haitani 1990, s 247). Iga (1986 refererad 

i Graham 2003, s 106, egen översättning) hävdar att “Hierarkin främjar koordinering av 

japanska institutioner och individer eftersom deras beteende regleras av tydligt specificerade 

normer som överensstämmer med status, och denna reglering eliminerar onödiga missförstånd 

och friktion”. Den hierarkiska strukturen på japanska företag resulterar i att medarbetare är 

överordnade och underordnade varandra. Relationen mellan dessa medarbetare är en av de 

viktigaste relationerna på ett japanskt företag och kan enligt Graham (2003, s 185f) liknas vid 

relationen mellan en mästare och lärjunge, men rotas i det starka familjefokuset i den japanska 
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kulturen och blir en något paternalistisk relation (Graham 2003, s 193). När anställda avslutar 

sin upplärningsperiod och på riktigt börjar arbeta på företaget hamnar de i en slags 

lärlingsposition till sina överordnade medarbetare (Graham 2003, s 185). De har nu blivit 

underordnade - kōhai - och deras överordnade har blivit deras senpai. Vi kommer nu redogöra 

för dessa två roller och deras relation till varandra. 

Alla kan eventuellt bli senpais inom japanska företag då strukturen ofta tillåter individer att 

avancera ju längre de är anställda på företaget (Graham 2003, s 107; Haitani 1990, s 247). Det 

är en senpais roll att ta hand om och guida sina kōhais för att hjälpa dem att vänja sig vid 

företaget och själva kunna bli bra senpais en dag (Graham 2003, s 186). De skall även motivera 

sina kōhais, vilket oftast görs genom att de själva arbetar hårt och på så sätt får sympati från 

sina underordnade kōhais (Graham 2003, s 189). I Grahams studie var det inte ovanligt att 

medarbetare inte kunde gå hem från arbetet för att deras senpai eller chef fortfarande var kvar 

på arbetsplatsen. Detta visar på hur lojalitet till företaget och till specifika personer inom 

företaget kan synas i praktiken i Japan; genom att arbeta hårt och länge. För att summera har 

senpais en slags mentorsroll gentemot sina kōhais. Hen ska motivera dem till arbete och ge dem 

arbetsuppgifter, men även vägleda dem och verka som förebilder för hur man är en god 

tjänsteman. Kōhais roll involverar i kontrast till detta att lyda sin senpais och vara tillgängliga 

för att utföra de arbetsuppgifter och tjänster som krävs av dem (Krieg, Ma och Robinson 2018; 

Graham 2003, s 185, 187). Detta kanske kan ses som en självklarhet, men i Sveriges mer 

informella kultur är det vanligt förekommande att ifrågasätta och ibland till och med neka 

arbetsuppgifter från en chef. I Japan förväntas anställda i lägre positioner lyda sina senpais utan 

större motsättningar (Krieg et. al. 2018). 

På grund av hur relationen mellan senpais och kōhais är utformad så är den central i japanska 

företag och kan inte lätt bytas ut. Att exempelvis börja befordra medarbetare endast på grund 

av deras färdigheter på ett företag som går efter nenkō joretsu-systemet skulle påverka hela 

arbetsstyrkan. Senpais behöver stanna nära sina kōhais och befordras i ungefär samma hastighet 

för att måla upp en bild för kōhais att de kan nå upp till sina senpais positioner. Därför 

upprätthåller senpai-kōhai relationen en stabil hierarki på företagen (Graham 2003, s 187). 

2.3 Informell arbetskultur  

Vi har nu beskrivit lagar och regler samt formella organisationsstrukturer i Japan för att skapa 

en överblick över det japanska arbetslivet. Denna överblick ger en grund till att förstå hur det 

japanska arbetslivet skiljer sig från det svenska. Dock stämmer inte alltid den formella kulturen 

överens med den informella. Vi behöver därför titta närmare på den informella arbetskulturen 

och dess olika normer, samt tiden på arbetet för att få en djupare förståelse för vad svenskar 

behöver förhålla sig till på den japanska arbetsmarknaden. 

2.3.1 Honne och tatemae 

I Japan finns två kulturella konstruktioner kallade honne och tatemae som bidrar till en social 

barriär för utlänningar i Japan som är svår att ta sig igenom och har bidragit till ett antal 

fördomar om japaner (Ishii, Vargas & Vargas 2011). Tatemae kan beskrivas som den yttre 
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sanningen; ett beteende, ord eller en bild av sig själv man visar upp inför andra som inte helt 

överensstämmer med ens egna känslor (Ishii et. al. 2011; Vargas 1997, s 34, 109). Ishii et. al. 

(2011) beskriver att tatemae ofta misstolkas av icke-japaner som lögner eller vita lögner. De 

hävdar dock att denna beskrivning av tatemae inte rättvist beskriver vad begreppet betyder. De 

förklarar att tatemae är något som japaner ofta visar när de ställs inför en möjlig konflikt eller 

när de känner att deras omgivning förväntar sig att de ska uppträda på ett visst sätt. Tatemae 

fungerar alltså främst som ett sätt att upprätthålla en fridfull miljö och undvika konflikter. 

Tatemae kan dock även ses som ett krav för sociala interaktioner med de i högre rang än en 

själv. I kontrast till tatemae definieras honne som den invändiga sanningen som individen håller 

tillbaka; en individs verkliga avsikter eller känslor (Ishii et. al. 2011; Vargö 1997, s 34, 109). 

Honne och tatemae är nära sammanflätade begrepp, vilket kan kan beskrivas på följande sätt: 

Genom honne-tatemae verkar japanerna hålla två motstridiga verkligheter inom sig 

samtidigt utan att känna någon motsägelse mellan de två; de två verkligheterna 

tillhör olika sfärer. Så exempelvis, harmonin på kontoret är ofta tatemae medan 

ständig konflikt under ytan kanske är verkligheten [honne]. 

(Graham 2003, s 226, egen översättning)     

Graham (2003, s 225) redogör för hur koncepten honne och tatemae kan tillämpas på regler och 

normer på japanska företag. Hon beskriver hur det på företaget i hennes studie fanns en oskriven 

regel att anställda inte fick använda företagets huvudingång utan istället skulle använda 

sidoingången. Det fanns ingen officiell eller offentlig regel - tatemae - som sa att anställda inte 

fick använda huvudingången, men det var inofficiell regel - honne - som de flesta följde. En 

respondent i Graham’s studie förklarade att de brukade tala illa bakom ryggen på de som bröt 

mot denna oskrivna regel och sa “Det är det som är den riktigt skitiga delen av Japan; att folk 

pratar bakom kulisserna, aldrig öppet. Personen i fråga är den enda, i slutändan, som inte vet 

att alla pratar om dem” (Graham 2003, s 228, egen översättning). De visar alltså inte sina äkta 

känslor - sin honne - gentemot personen som brutit mot den oskrivna regeln. På ett liknande 

sätt beskriver Ishii et. al. (2011) att japaner heller inte använder honne när de pratar med 

personer som står utanför gruppen, såsom utlänningar eller andra främlingar. Utlänningar 

bemöts endast med tatemae och kan inte komma åt honne-konversationer förrän hen lyckas bli 

sedd som en del av gruppen. De presenterar en modell kallad Relationen mellan insiders och 

outsiders, som visar på hur olika personer kan ses som en del av gruppen i olika sammanhang: 
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Enligt denna modell kan utlänningar sett i ett nationellt perspektiv ses som outsiders i kontrast 

till gruppen “I, people in Japan”; japaner eller invånare i Japan. De skulle då inte bemötas med 

honne. Utifrån denna modell är dock en möjlig slutsats att en utlänning skulle kunna bli 

accepterad i gruppen invånare i Japan om hen bosatt sig i landet och exempelvis arbetar där 

eller lyckats få permantent uppehållstillstånd. Modellen visar vidare på att en utlänning skulle 

kunna bli accepterad som en del av gruppen exempelvis på sin arbetsplats och då ingå i gruppen 

“Insiders: other employees” i modellen och på så sätt få ta del av honne på arbetsplatsen. Men 

samma utlänning kan ses som utomstående när det kommer till exempelvis familjeangelägenhet 

och därför inte tillåtas delta i honne-konversationer om sådana ämnen. Ishii et. al (2011) 

förklarar att trots att detta användande av honne och tatemae kan ses som diskriminering av 

personer utanför japan är det en allmänt accepterad beteendenorm i Japan. Användandet av 

tatemae kan förklaras med att japaner alltid förhåller sig till gruppen och beter sig i enlighet 

med vad som förväntas från deras omgivning (Araki, 1973 refererad i Ishii et. al. 2011). Detta 

är komplicerat även för japaner och kan resultera i känslor av ångest på grund av att behöva 

tränga bort sina äkta känslor, sin honne, förutom runt insiders i olika grupper. 

2.3.2 Afterwork - Tsukiai 

Tsukiai är en term som refererar till alla slags fritidsaktiviteter kopplade till företaget (Graham 

2003, s 127). Tsukiai kan involvera saker som nyårsfester, befordningsfester eller 

förlovningsfester; men för det mesta innebär tsukiai att man går ut och dricker eller äter 

tillsammans med sina kollegor efter arbetsdagens slut, vilket händer ofta i japanska företag. 

Dessa event är nödvändiga för att hålla kontakten med sina kollegor samt för att hantera stress 

och att binda ihop arbetsgruppen (Graham 2003, s 23; Yu 2009, s 142). Tsukiai spelar en viktig 

roll i företag med byråkratisk struktur där formell kommunikation kan vara ineffektiv (Graham 

2003, s 130). Graham upptäckte att information om stora förändringar på företaget, som 

exempelvis omstrukturering, brukade cirkulera muntligt mellan medarbetare i informella 

konversationer och tsukiai-sammanhang. Under dessa diskussioner kunde eventuell besvikelse 

glömmas bort och man kunde fritt diskutera hur förändringar kommer påverka olika delar av 

företaget, vilket hjälpte till att förebygga konflikter. Fick medarbetarna reda på små delar av 

denna information i förhand hade företaget lättare att anpassa sig till förändringarna när de väl 
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skedde. Under dessa tsukiai-diskussioner kan chefer även ta del av underordnades idéer på ett 

annat sätt än de skulle kunna i formella sammanhang. På så sätt hävdar Graham att tsukiai kan 

ses som ett informellt ringi-system. Det kan dock vara svårt att helt slappna av under dessa 

event eftersom den sociala hierarkin mellan kollegor kvarstår (Graham 2003, s 128). Kōhais 

måste konstant passa upp på sina senpais med saker som att hälla upp dricka, tända cigaretter, 

springa ärenden och tala artigt. Detta kan ses som ett exempel på hur kōhais måste använda sig 

av tatemae-beteende i interaktioner med anställda de i högre rang än en själva (Ishii et. al. 2011). 

Det är heller inte socialt accepterat att avvisa en inbjudan från en äldre kollega att gå ut och 

dricka eller äta efter arbetet, och dessa event kan därför ses som en börda för vissa anställda 

(Graham 2003, s 129). Tsukiai är alltså en ofrånkomlig del av arbetet; inte fritidsaktiviteter i 

västerländsk bemärkelse. Den enda gång då alla kan vara någorlunda avslappnade och misstag 

från kōhais tolereras i en högre grad när arbetsgruppen är ute och dricker tillsammans, då 

mycket olovligt beteende ursäktas om individen är alkoholpåverkad. I sådana situationer kan 

kōhais klaga på eller kritisera sina senpais utan att bli tillrättavisade och senpais kan öppna upp 

mer och förse sin kōhai med råd om annat än arbete. 

2.3.2 Arbeta bör man annars dör man? – Övertid 

Japan är känt för att ha en arbetskultur som är starkt förknippad med övertid (Mizuno-Lewis 

2008). Såsom Graham observerade arbetar japaner betydligt mycket mer övertid än vad som 

anses normalt i västvärlden, ibland upp till 70 timmar i månaden (Graham 2003, s 108f). Även 

efter tsukiai-evenemang kunde de anställda ibland gå tillbaka till kontoret för att arbeta mer, 

vilket möttes av beundran från kollegorna. Graham hävdar att en anledning till att arbeta så 

mycket övertid är för att det i japanska företag är ett av de få sätt en anställd kan sticka ut från 

mängden på ett positivt sätt. I en stark kollektiv kultur som i Japan resulterar de flesta fall av 

en medarbetare som sticker ut i att denne blir socialt utfryst från gruppen. Övertid är alltså enligt 

Graham den enda tid då de anställda kan uttrycka någon form av kreativitet eller visa speciella 

färdigheter i arbetet, eftersom de under sina officiella arbetstider måste fokusera på sina 

arbetsuppgifter och att utföra dem på det sätt som förväntas av dem. En annan anledning till att 

arbeta mycket övertid var grupptryck. Graham (2003, s 109f) förklarar att den tysta informella 

pressen från kollegor kan nå befängda proportioner och att vissa anställda är psykologiskt 

oförmögna att lämna arbetet förrän deras kollegor gör det. Dessa långa timmar resulterar ofta i 

försämrad hälsa eller död. Karoshi, som innebär att arbeta sig själv till döds genom utmattning, 

är en legitim dödsorsak enligt den japanska regeringen (Mizuno-Lewis & McAllister 2008). 

Mizuno-Lewis och McAllister beskriver ett dödsfall där Karoshi var dödsorsaken för en 

sjuksköterska i Osaka efter att hon arbetat 80 timmars övertid per månad. Karoshi är associerat 

med Karojisatsu, som syftar till att bli mentalt sjuk av stressen som arbetet kan innebära. 

Karojisatsu beskrivs som en ledande orsak till självmord (Mizuno-Lewis & McAllister 2008). 

2.3.3 Ju mer desto bättre? - Lojalitet 

En annan anledning till att japaner arbetar så hårt kan vara lojalitet. En hög grad av lojalitet 

gentemot företaget är en av de viktigaste aspekterna med att arbeta i Japan enligt Graham (2003, 

s 157). Som tidigare nämnt är de anställdas upplärningsperiod en av de faktorer som starkast 
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formar deras lojalitet för företaget. Graham (2003, s 157f) förklarar att många anställda känner 

en tacksamhetsskuld gentemot företaget eller specifika kollegor för att de har tagit hand om 

dem och att det är denna känsla som de baserar sin lojalitet på när de själva beskriver den. 

Samtliga respondenter i Grahams studie visade sin lojalitet och tacksamhetsskuld på samma 

sätt; att arbeta hårt för företaget, göra sitt bästa för företaget och göra personliga uppoffringar 

för företaget (Graham 2003, s 160). 

Tacksamhet till företaget är dock inte den enda anledningen till japaners höga grad av lojalitet. 

Graham förklarar att lojalitet är ett tecken på att man är en bra anställd (Graham 2003, s 161). 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att lojalitet är något som anställda måste ha enligt den japanska 

normen, och inte bara ett resultat av att företaget tar väl hand om sina anställda. Som vi kan se 

tecken på i de tidigare delarna i detta kapitel om senpai-kōhai relationen och övertid, finns det 

även en informell press på anställda att arbeta hårt och länge. Denna press visar sig delvis i hur 

de anställda arbetar mycket övertid på grund av grupptryck, men också i en press att göra bra 

ifrån sig i arbetet, eftersom deras resultat reflekterar företaget och de personer som lärt upp dem 

(Graham 2003, s 158). På grund av detta uttryckte många respondenter i Grahams studie att de 

skulle må dåligt om de gjorde illa ifrån sig i arbetet, eftersom det skulle skämma ut deras 

senpais. Trots att de anställda är tacksamma för den hjälp de fått känner de även en press till att 

leva upp till företagets bild av en bra anställd, och att göra bra ifrån sig för att inte påverka 

företagets rykte negativt. Denna informella press, eller tysta regel om att lojalitet är ett måste, 

bidrar tillsammans med övertidskulturen - och det faktum att senpais utnyttjar övertidskulturen 

till att motivera sina kohais - kan därför ses som ytterligare en anledning till japaners höga grad 

av lojalitet. Graham (2003, s 159) hävdar att detta är ett exempel på hur honne och tatemae kan 

komma till uttryck i arbetslivet. De anställda tror att de arbetar hårt för att de har en 

tacksamhetsskuld till företaget, vilket inte stämmer helt överens med den bakomliggande 

anledningen, den sociala pressen från gruppen. 

2.3.4 Groupism  

Ytterligare en förklaring till att japaner arbetar så hårt kan vara groupism, som även det är en 

av de mest kända dragen i japanska organisationer (Graham 2003, s 154). Det är en svår term 

att översätta till svenska då det förändrar innebörden och därför kommer vi använda oss av den 

engelska termen i denna text. Groupism kan dock beskrivas som ett typ av gruppfokus eller 

grupptänk. Groupism i japanska företag är starkt sammankopplat till självidentitet (Graham 

2003, s 156) och relationen mellan individ och grupp går åt båda hållen; individens 

självidentitet blir stärkt av dennes grupptillhörighet och gruppens status förbättras om individer 

som kan prestera och tillföra kvalitet till företaget ansluter sig till gruppen. På grund av att 

individens självidentitet och välbefinnande stärks när det går bra för gruppen är de anställda 

villiga att göra uppoffringar för gruppens skull (Haitani 1990, s 238). Groupism i japanska 

organisationer involverar saker som sympati, samarbete och en gemensam kultur (Graham 

2003, s 155). Japanska företag kan på den grunden beskrivas som små samhällen där alla tar 

hand om varandra och arbetar tillsammans för samhällets skull. Men med sådan stark 

gruppsolidaritet medkommer även en press på individen att foga sig för gruppen (Graham 2003, 

s 155; Haitani 1990, s 240). Gör hen inte det finns risken att bli mobbad, utfryst av sina kollegor 
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eller till och med bli flyttad till en annan avdelning (Graham 2003, s 155). Sociala grupper inom 

japanska företag är ofta nära sammansvetsade och opererar på ett insider-outsider tänk, vilket 

innebär att de som ses som utomstående ofta behandlas likgiltigt eller till och med med 

fientlighet (Haitani 1990, s 240). Kopplat till tidigare nämnda tankegångar kring lojalitet blir 

det tydligt att en av de grundläggande anledningarna till japanernas hårda arbete verkar vara att 

de förhåller sig till sin omgivning, till gruppen. De arbetar hårt och mycket för att betala tillbaka 

sin tacksamhetsskuld till företaget som givit dem jobb och de kollegor som hjälpt dem på vägen, 

men också på grund av den sociala pressen från kollegor som antyder att alla måste arbeta 

övertid. Rädslan för att bli utsatt för de negativa konsekvenserna av att gå emot gruppen kan 

därför även vara en möjlig förklaring till varför japaner arbetar så mycket övertid. 

2.4 Jämställdhet och Jämlikhet  

Den här delen av kapitlet kommer inledningsvis titta närmare på japaners attityder mot 

utlänningar på arbetsplatsen för att se hur groupism och en kollektiv kultur kan påverka 

utlänningars chanser att bli accepterade i sociala grupper. Därefter redogörs för kvinnans roll 

på den japanska arbetsmarknaden för att se ytterligare skillnader mellan Japan och Sverige. 

2.4.1 Attityder mot utlänningar 

Ett resultat av den kollektiva kulturen i Japan är att det kan bli svårt för utomstående att bli en 

del av gruppen. Detta visar sig i hur de som sticker ut ur den sociala gruppen kan straffas med 

mobbning eller utfrysning (Graham 2003, s 155) och i hur de som anställts utifrån eller bytt 

arbete mitt i karriären - transferees - har svårt att komma in i den sociala gemenskapen på grund 

av att de inte blivit upplärda till yrket i grupp som de flesta andra och ses som illojala på grund 

av att de lämnat sina tidigare arbetsplatser (Graham 2003, s 34f). Transferees måste därför 

överkompensera för att visa sin lojalitet mot företaget och bli accepterade i gruppen. 

Svårigheten att ta sig in i sociala grupper på japanska arbetsplatser visar sig även i Ishiis (et. al. 

2011) beskrivning av hur personer utanför gruppen endast behandlas med tatemae och inte har 

tillgång till honne, gruppens verkliga känslor. På så sätt kan användandet av tatemae och honne 

verka som en barriär för att ta sig in i sociala grupper på arbetsplatsen. 

Denna svårighet för utomstående att bli accepterade som en del i företaget på samma sätt som 

vanliga anställda visar sig tydligt i hur en av de anställda Graham (2003, s 36) träffade i sin 

fältstudie introducerades med orden “han är från —företaget” trots att han hade arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats i tio år. Han hade blivit relativt accepterad av sina kollegor, men de såg 

honom fortfarande till viss del som utomstående. På samma sätt finns det en svårighet för 

utlänningar att komma in i den japanska gemenskapen. Många utlänningar anställs på japanska 

företag på grund av sina färdigheter men är sedan tvungna att anpassa sitt beteende och sitt 

arbetssätt till den japanska arbetskulturen vilket kan visa sig vara svårt (Graham 2003, s. 169). 

Hur accepterande japanerna är av utlänningars beteende verkar i Grahams studie bero till viss 

del på hur väl de klarar av att anpassa sig till den japanska arbetskulturen. Graham (2003, s 

165f) beskriver att det var vanligt för respondenterna i hennes studie att ha stereotypa bilder av 

utlänningar och utländska saker; “utländskt” och “västerländskt” definierades i motsats till vad 
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som ansågs “japanskt” vilket stärkte de anställdas japanska identitet. Vissa anställda, som 

exempelvis arbetat utomlands under en period, hade en bättre förståelse för skillnaderna i 

arbetskultur mellan länder, och andra hade en mer fördomsfull syn på utlänningar (Graham 

2003, s 169). De anställda på företaget i Grahams studie hade väldigt låg tolerans för utländska 

beteenden, och när de beskrev utländska anställdas beteenden märktes det tydligt att det 

uppskattades mer när utlänningar hade “japanska personligheter” än när de betedde sig 

exempelvis amerikanskt. Detta illustrerar hur groupism och den kollektiva kulturen i Japan 

bidrar till svårigheter för utlänningar att bli accepterade sociala grupperna på japanska företag 

om de inte anpassar sig till kulturen som finns där. Graham såg dock att den yngre generationen 

japaner generellt var mer accepterande gentemot utlänningar och visste mer om deras kulturer 

än den äldre generationen som till största del baserade sina åsikter på stereotyper (Graham 2003, 

s 170). De attityder mot utlänningar som deras kollegor uttrycker är något som vi antar kommer 

påverka våra respondenters upplevelser av att arbeta i Japan. 

2.4.2 Kvinnor i arbete 

Japan betraktats som ett rikt land, men hade en låg placering när World Economic Forum 2006 

(refererad i Yu 2009, s 1) tittade på könsgapet gällande kvinnors ekonomiska möjligheter 

jämfört med mäns. Japan hamnade på 79:e plats av 115 länder (Yu 2009, s 1). Männen har haft 

ett historiskt hieratiskt övertag på den japanska arbetsmarknaden och vi ser kvinnor i färre 

ledande positioner än män. Kvinnorna möter även både indirekt och direkt diskriminering. 

Direkt diskriminering involverar exempelvis att kvinnorna förväntas lämna arbetsmarknaden 

efter giftermål eller när de väljer att skaffa barn. Indirekt diskriminering visar sig genom 

strukturer som ger männen, som inte har samma ansvar hemma, lättare kan genomföra vissa 

arbetsuppgifter. Exempelvis långa arbetspass och pendlingar är inte förmånligt om den 

anställde förväntas hämta barnen på förskolan eller laga mat till familjen (Mizuno-Lewis och 

McAllister 2008). 

Tiden för en japansk kvinna i arbetslivet beskrivs genom en M-kurva (Yu 2009, s 123; Sinha 

Mukherjee 2015). M-kurvan visar att kvinnorna är som mest aktiva på arbetsmarknaden i den 

perioden efter de avslutat sina studier vid ca 20–24 års ålder, efter det börjar det dala och många 

kvinnor försvinner från arbetsmarknaden helt i samband med giftermål eller graviditet medans 

andra återvänder i ett senare skede när barnen blivit mer självständiga (Yu 2009, s 6). Nästa 

topp på M-kurvan sker därför vid 45–54 års ålder då kvinnorna återkommer till arbetet när 

barnen är äldre, innan kurvan återigen går ner när kvinnorna når en högre ålder och försvinner 

från arbetsmarknaden (Sinha Mukherjee 2015). Kvinnor i Japan anses av samhället inte behöva 

arbeta utan könsrollerna lever kvar där kvinnan sköter det obetalda arbetet i hemmet och kan 

försörjas av sin man (Yu 2009, s 9). Kvinnors ansvar i hemmet hämmar därmed deras roll på 

arbetsmarknaden. Arbetsgivare förväntar sig att kvinnor kommer att lämna arbetet efter ca fem 

års tid efter påbörjad anställning för att ta hand om familjen. De placeras därför i positioner 

med enklare arbetsuppgifter som ofta inte matchar deras kompetens för att minska deras 

upplärningskostander (Dinca et. al 2017). Yu (2009, s 74) beskriver att många kvinnor kände 

sig pressade att lämna arbetet efter giftermål av både familj och samhället. Att som kvinna 

stanna på arbetsmarknaden efter giftermål kunde uppfattas av samhället som att mannen var en 
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dålig familjeförsörjare samt att kvinnor som återgick till arbete efter att ha fått barn kunde 

betraktas som olämpliga mammor. I de senare fallen kunde manliga kollegor markera sitt 

missnöje i att kvinnor återgick till arbete genom att ge kvinnor sämre arbetsvillkor för att pressa 

dem till att säga upp sig (Yu 2009, s 63,75). I många fall blir pressen från omgivningen att 

lämna arbetsmarknaden starkare än viljan att stanna kvar (Graham 2003, s 146). 

Glass och Riley (1998 refererad i Yu 2009, s 51f, 71) redogör för faktorer som underlättar för 

japanska kvinnor att återgå till arbetet efter ett uppehåll. Några av de största faktorerna är; lön, 

position i företaget, tillgången till flexibla arbetstider och tillgången till barnomsorg. Förskola 

är den vanligaste formen av barnomsorg i Japan (Yamaguchi 2017). Under 2007 var Japans 

barnomsorg för barn under tre år uppdelad enligt följande; 73,3% var inskolade på förskola, 

25,9% sågs efter av mor- eller farföräldrar och 0,9% sågs efter av en nanny eller annan barnvakt 

(Yamaguchi 2017). Tillgång till barnomsorg blir en stor faktor till att kvinnor kan spendera mer 

tid i arbetslivet. Den japanska regeringen har fått mycket kritik för att inte ha bra lösningar när 

det kommer till barnomsorg (Yu 2009, s 11); trots att de konsekvent ökar platserna på förskolor 

är efterfrågan större (Yamaguchi 2017). Regeringens mål är därför att utöka med 320 000 nya 

förskoleplatser till år 2020 (The Government of Japan 2019). Det diskuteras även om längre 

öppettider och tillgång till förskola i samband med högtider för att bättre kunna bistå mammor 

som behöver arbeta övertid (Yamaguchi 2017). Förskolans öppettider påverkar även kvinnors 

möjligheter att kunna avancera i arbetet. Männen som har mindre ansvar i hemmet (Dinca  et.al. 

2017; Graham 2003, s 146) har lättare att kunna arbeta övertid och delta i aktiviteter efter 

arbetet. Tsukiai som vi beskrivit tidigare i detta kapitel är en afterwork aktivitet som har en 

betydande del i att knyta kontakter och socialt binda ihop arbetsgruppen. Kvinnor med barn har 

svårare att ta del av dessa aktiviteter, bland annat på grund av att det är svårt att kombinera med 

förskolans tider. Hemmet kommer därför i vägen för karriären (Sinha Mukherjee 2015). 

För att kunna balansera både hemmet och arbetet väljer många kvinnor att arbeta deltid. År 

2000 var 73,8% av alla deltidsanställda i Japan kvinnor (Yu 2009, s 6); en hög siffra jämfört 

med Sveriges 34,8% (le Grand & Tsukaguchi-le Grand 2003, s 125). Deltidsanställningar 

kräver lägre kompetens och har ofta sämre löner och förmåner än heltidsanställningar (Yu 2009, 

s 6,138), men gör det möjligt att spendera mer tid att ta hand om familjen. Det är svårt att som 

kvinna återgå till en heltidsanställning i Japan efter ett uppehåll i arbetslivet. Även om kvinnan 

var kvalificerad för en heltidsanställning innan uppehållet får hon ofta ge plats åt yngre kvinnor 

när hon återgår till arbetet. Ålder räknas som en stor faktor vid anställning i Japan och kan få 

gå före både kompetens och tidigare utbildning. Företag söker unga personer i början av sin 

karriär som förväntas vara lojala mot företaget under en längre tid, samt män och unga 

singelkvinnor som kan spendera tid i företaget och har sin största lojalitet där och inte hemma 

hos familjen (Yu 2009, s 140). De kvinnor som försöker komma in på arbetsmarknaden igen 

efter giftermål eller barnafödande hamnar då i en mellangrupp. De har kompetensen, men har 

inte varit lojala mot företaget och de har inte längre åldern till sin fördel och blir därför inte 

eftertraktade av företagen. Många kvinnor väljer därför att inte återgå till arbetet när barnen 

blivit självständiga (Yu 2009, s 124). Mannen blir då ensamförsörjare och även om kvinnan 

arbetat innan giftermål bidrar hennes korta tid på arbetsmarknaden till stora glapp mellan könen 

både sett till livsinkomst och pension (Sinha Mukherjee 2015). Även om detta synsätt med 
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tydliga könsroller lever kvar med uppdelningen av kvinnan i hemmet och mannen i arbetet ökar 

antalet kvinnor på arbetsmarknaden för varje generation som kommer (Yu 2009, s 12). Varje 

ny policy som hjälper kvinnor att kunna kombinera arbetet med exempelvis vård sjukt barn 

ökar även andelen kvinnor i arbete och med det jämställdheten på arbetsmarknaden (Yamaguchi 

2017). 

Sverige har en mer segregerad arbetsmarknad än Japan sett till kön i olika branscher. Svenska 

kvinnor är till exempel överrepresenterade inom serviceyrken och männen inom industrin, 

medan Japan har en större blandning mellan könen (Le Grand & Tsukaguchi-le Grand 2004, s 

181). Svenska kvinnor är dock aktiva på arbetsmarknaden längre än de japanska kvinnorna. 

Svenska och japanska kvinnor delar samma historia om att stå utanför arbetskraften och ha 

ansvaret för hemmet. Fram till 1950-talet levde många svenska kvinnor som hemmafruar, men 

som resultat av ekonomiskt tillväxt som medförde ett ökat behov av arbetskraft började kvinnor 

bli mer aktiva på arbetsmarknaden. Detta var en snabb ökning där man gick från att 45 procent 

av gifta kvinnor fanns på arbetsmarknaden år 1965 till att vara 90 procent 1990. 

Den svenska modellen ser mer till individen och inte hushållet. Staten vill hjälpa varje individ 

att nå sin fulla potential (le Grand & Tsukaguchi-le Grand 2003, s 170) genom att erbjuda 

föräldrar stöd i form av barnbidrag samt att vid ekonomiska svårigheter hjälpa med andra bidrag 

som till exempel bostadsbidrag. Kvinnors arbetsliv underlättas även med rätt till 

föräldraledighet, rätten att återgå till arbetet efter uppehåll och rätt till barnomsorg (le Grand & 

Tsukaguchi-le Grand 2003, s 169). Sveriges familjepolicys mål är att underlätta för individen 

att kunna balansera hem och arbete och på så sätt skapa en mer jämställd arbetsmarknad (le 

Grand & Tsukaguchi-le Grand 2003, s 67). En förälder anses därför inte behöva vara gift för 

att skaffa barn (le Grand & Tsukaguchi-le Grand 2003, s 170) och att återgå till arbetet efter 

föräldraledighet ses mer som en självklarhet. 

2.5 Anpassning till främmande kulturer  

I följande del kommer redogörs för anpassning till främmande kulturer genom Hirschs (2000), 

Molinskys (2007) och Sandbergs (2018, s 385–400) studier, eftersom vi som författare ser 

anpassning som en viktig faktor för att förstå hur svenskar hanterar det japanska arbetslivet. 

Molinsky (2007) såg att allt eftersom arbetsmarknaden blir mer global och personer nu kan 

komma att arbeta i flera länder under sitt arbetsliv, och därmed ta del av olika kulturer, krävs 

det att individen snabbt kan anpassa sig till nya miljöer för att undvika de negativa konsekvenser 

som kan uppstå av att gå emot normer i annorlunda kulturer än den hen är uppväxt i. Molinsky 

(2007) valde därför att undersöka hur personer anpassade sig till de kulturer de blev en del av, 

med fokus på den första tiden av anpassningsprocessen, eftersom en person som snabbt 

anpassade sig till den nya kulturen var mer framgångsrik på längre sikt. Hirsch (2000) följer en 

kvinnlig mellanchef i sin studie och beskriver hur hon stöter på problem med anpassning från 

sina manliga kollegor och hur hon hanterar växlingen mellan två olika företagskulturer. 

Sandberg (2018, s 385–400) beskriver ett fartyg med både svensk och utländsk besättning och 

hur dessa besättningar anpassar sig till varandra för att kunna arbeta tillsammans. Dessa texter 



17 

 

har valts ut för att belysa vikten av anpassning vid arbete i främmande kulturer, vilket är av 

betydande värde för vår studie. 

2.5.1 Att pendla mellan kulturer  

I Hirsch (2000) kvalitativa studie följer hon en kvinnlig japansk mellanchef som arbetar för ett 

japanskt företag som ägs av ett amerikanskt bolag. Detta innebar mycket affärsresande mellan 

länderna för kvinnan. Eftersom hon aktivt reste mellan länderna blev könsskillnaderna mellan 

kulturerna tydliga för henne och innebar cross- cultural code-switching (Molinsky 2007), som 

vi återkommer till senare i detta kapitlet. 

I Japan är rollen som mellanchef könsmärkt som manlig och kvinnan i studien gjorde sitt bästa 

för att anpassa sig till den manliga stereotypen kring hennes position, som innefattade mycket 

övertid och resande. Trots att hon försökte att anpassa sig blev hon aldrig betraktad som en del 

av gruppen av hennes manliga kollegor och kände sig motarbetad som männens chef. Den 

kvinnliga mellanchefen framförde att hon trodde detta berodde på att männen kände att en 

kvinnlig chef inte stämde överens med det hierarkiska övertag som de upplevde att de besatt 

över kvinnor. Detta ledde till att de inte uppskattade att ta order från henne just för att hon var 

kvinna (Hirsch 2000). Detta stärks även av Sinha Mukherjee (2015) som såg att kvinnor ofta 

fick anpassa sig till männen på arbetsplatsen då arbetet betraktades som männens sfär, vilket 

ledde till att männen kunde känna sig obekväma att arbeta i liknande eller underordnade 

positioner till kvinnor, som männen upplevde som lägre i arbetsmarknadens hierarki. Den 

kvinnliga mellanchefen identifierade sig inte med den kvinnliga japanska könsrollen som är 

starkt ihopkopplad med att tillgodose män och hålla sig i bakgrunden, då hennes affärsresor till 

USA fått henne att vilja ta mer plats som kvinna enligt den amerikanska kvinnliga könsrollen. 

För att undvika att bli motarbetad av hennes manliga kollegor som inte ville följa hennes order 

spelade hon dock på den japanska könsrollen genom att istället byta ut order mot mjukare 

direktiv som upplevdes mer feminina. På så sätt kände männen att de hjälpte henne i hennes 

arbete istället för att lyda order och den kvinnliga mellanchefen kunde på sätt arbeta mer 

effektivt och undvika frustration i gruppen (Hirsch 2000). 

Satt i kontext med Grahams (2003, s. 155) resonemang kring japaners attityd mot utlänningar 

blir det tydligt varför kvinnan i Hirsch (2000) studie väljer att anamma en könsroll som hon 

inte identifierar sig med. Den kvinnliga mellanchefens amerikanska kvinnliga könsroll är 

främmande i det japanska arbetslivet och sticker ut. Något som enligt Graham (2003, s. 155) 

kan leda till mobbning och utfrysning. I den kvinnliga mellanchefens fall ledde det till 

motarbetning och fördomar om att kvinnor inte passade i dessa positioner (Hirsch 2000), och 

hon undkom dessa genom att helt enkelt bete sig mer enligt den japanska kvinnliga könsrollen. 

2.5.2 Cross-Cultural Code-Switching  

Krieg et. al. (2018, s 113) definierar kultur via Markus och Hemedani (2007, egen översättning) 

som: “Kultur är en uppsättning gemensamma värderingar, övertygelser och praxis som 

påverkas av omgivningen och överförs till andra”. Denna definition ser vi som en bekräftelse 

på att personer som vill passa in i en främmande kultur måste anpassa sig till kulturens normer. 
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För att beskriva den växlande anpassningen mellan olika kulturer myntade Molinsky (2007) 

begreppet cross-cultural code-switching: “En handling att målmedvetet ändra sitt beteende, i en 

specifik interaktion i en utländsk miljö, för att tillgodose olika kulturella normer för lämpligt 

beteende” (Molinsky 2007, s 623). Med detta begrepp menar Molinsky (2007) att individer 

ibland måste reagera på ett annat sätt än det som känns naturligt enligt deras medfödda 

kulturella perspektiv. Genom att anpassa beteende efter kultur vinns lättare omgivningens 

förtroende och kan därför bidra till att det blir lättare för individen att skapa kontakter med sin 

omgivning. På grund av att att Molinskys begrepp förlorar sin innebörd om de översätts till 

svenska kommer vi att använda de engelska termerna. 

Cross-cultural code-switching handlar om att kunna växla mellan den främmande kulturens 

normer och ens medfödda normer genom att byta beteendemönster vid behov. Det som krävs 

för att det ska ske en cross-cultural code-switching är att normerna i den andra kulturen ska 

upplevas som främmande och/eller vara i konflikt med individens egna värderingar. Molinsky 

(2007) förklara detta genom att beskriva hur en iransk kvinna anställd på ett företag med mycket 

internationella affärer ofta växlar mellan de kulturella normerna i situationer som kan upplevas 

obetydliga från det ena kulturella perspektivet, men är starkt kopplat till andra kulturella 

normer. I exemplet förväntas den iranska kvinnan att hälsa på sina västerländska manliga 

klienter genom att ta i hand, något som inte hade varit acceptabelt i hennes egen kultur där man 

och kvinna inte har någon fysisk kontakt förutom inom familj eller giftermål. Hon anpassar sig 

då till den främmande kulturens normer. 

Inom cross-cultural code-switching såg Molinsky (2007) svårigheter inom två dimensioner; 

task performance och identity dimensions. Inom task performance lär individen sig att anamma 

ett annat beteendemönster än det från sitt medfödda kulturella perspektiv som skall kännas 

naturligt för omgivningen i den nya kulturen. Eftersom lämligt beteeende många gånger är 

situationsbaserat kan task performance vara svårt att utveckla. Lämpligt beteende under en 

middag med vänner skiljer sig från lämpligt beteende vid en affärsmiddag med chef och 

kollegor. Identity dimensions syftar till att se meningen i att byta beteende för att passa in, även 

om beteendet går emot ens egna kulturella värderingar. Individen lägger sina egna värderingar 

åt sidan för att passa in i den dominanta kulturen i syfte att undvika negativa situationer. I 

exemplet med den iranska kvinnan sågs utmaningar i både task performance, då hon fick ändra 

beteendemönster, samt identity dimensions, då hennes beteende i den främmande kulturen gick 

emot hennes egna kulturella värderingar. 

Cross-cultural code-switching innebär psykologisk påfrestning enligt Molinsky (2007); det tar 

mycket energi att konstant byta och förhålla sig till olika kulturer och värderingar och det kan 

leda till känslor av skuld, stress och ångest. Personer kan även känna sig ineffektiva genom att 

pendla mellan förhållningsätt vilket kan skapa prestationsångest. Hur psykologiskt påfrestande 

pendlingen mellan kulturer upplevs beror på hur många nyanser den främmande kulturer har i 

bemötande samt hur avvikande kulturen är från ens medfödda kultur (Molinsky 2007). Att lära 

sig att byta mellan kulturer är något som tränas fram genom att efterlikna sin omgivning och 

kan därför ta tid. Kulturer har flera dimensioner som man måste förhålla sig till, bland annat 

faktorer som kollektiv/individuell kultur, religiös tro och andra normativa attityder. Molinsky 
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(2007) menar att man tränar upp en kulturell intelligens som syftar till förmågan att lätt kunna 

se i vilka situationer man förväntas att byta mellan kulturer. Vid en lyckad cross-cultural code-

switching blir en person mer flexibel i att byta mellan normerna och det leder till ökad 

problemlösningsförmåga. Personer med ett mer flytande värderingssystem har lättare för cross-

cultural code-switching än personer med mer fasta värderingar som kan få svårt med 

anpassningen och då inte uppträder lämpligt enligt den främmande kulturen. Detta ses främst 

när normskillanderna mellan kulturerna är stora (Molinsky 2007). Då vi upplever att 

normskillanderna mellan den svenska och japanska kulturen är stora förväntar vi oss att se 

svårigheter med anpassning hos våra respondenter. 

2.5.3 Att förhålla sig till varandra 

Sandberg (2018, s 385–400) genomförde en studie på ett fartyg med både svensk och utländsk 

besättning och undersökte hur de arbetade tillsammans trots kulturella skillnader. Svenskarna 

på fartyget i studien hade till största del högre hierarkiska positioner än den utländska 

besättningen. Sandberg (2018, s 3, 90, 397) beskrev hur besättningen hanterade de hierarkiska 

skillnaderna på fartyget. Den utländska besättningen, som var vana att följa en formell 

hierarkiska ordning vid beslutsfattande och arbetsfördelning, hade svårt att anpassa sig till 

svenskarnas mer informella förhållningssätt. Mellan varandra uppskattade svenskarna 

autonomi i arbetet och kände inte av de hierarkiska skillnaderna mellan sig i samma 

utsträckning. Beslutsfattanden skedde inte inom de formella leden i hierarkin som den utländska 

besättningen var vana vid. Den utländska besättningen uppskattade rangordningen och kände 

sig förbisedda när inte hierarkin följdes. Svenskarna anpassade då beslutsfattandet med respekt 

för detta så att beslut som involverade den utländska besättningen följde den hierarkiska 

ordningen (Sandberg 2018, s 394). Respekten fanns dock från två håll; även den utländska 

besättningen anpassade sig till att svenskarna hade en mer informell strukturering sinsemellan 

och anpassade sina synsätt (Sandberg 2018, s 395). 

I Sandbergs (2018, s 395) studie syns kopplingar till påfrestningarna inom Molinskys (2007) 

cross-cultural code-switching, bland annat i hur en person i den utländska besättningen 

beskriver sin kommunikation med sina andra utländska kollegor som något han inte behövde 

reflektera över. Den kommunikationen kom naturligt, men att anpassa sig till det svenska 

kulturperspektivet blev ansträngande då det inte kändes lika självklart. Det är sannolikt att detta 

kommer återspeglas hos respondenterna i vår studie, då de är uppvuxna i ett mer informellt 

system än det japanska. Vi antar att de i respekt till den dominanta kulturen kring dem kommer 

att följa de hierarkiska ordningar och normer som det japanska systemet bygger på. Vi förmodar 

dock att svenskarnas värderingar kommer utmanas ofta på grund av de stora skillnaderna mellan 

japansk och svensk arbetskultur; speciellt i frågor kring jämställdhet och ledighet, då dessa 

aspekter av den japanska arbetskulturen verkar skilja sig mest från den svenska. 

2.6 Avlutande reflektioner 

Detta kapitel har redogjort för begrepp kring regler och normer på den japanska 

arbetsmarknaden och hur de skiljer sig från de svenska. Vi har även beskrivit studier kring 
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anpassning till andra kulturer då vi förmodar att svenskars anpassning kommer att ha stor 

inverkan på deras upplevelser av det japanska arbetslivet. Denna redogörelse ger en överblick 

över det japanska arbetslivet till vilken vi kommer förhålla våra respondenters svar i analys- 

och resultatkapitlet. Avslutningsvis kommer vi nu kortfattat att redogöra för hur vi förmodar att 

våra respondenter kommer ha upplevt det japanska arbetslivet i relation till de teorier vi 

beskrivit genom detta kapitel. Detta för att skapa en bild över hur vi förhållit oss till vår 

teoretiska referensram när vi utfört vår studie. Dessa förväntningar är något vi kommer 

återkoppla till när vi presenterar våra resultat i kapitel 4. 

Vi förmodar att våra respondenter i någon mån kommer ha anpassat sig till japans övertidskultur 

för att bli accepterade av sina kollegor arbetet. På grund av att Japans normer kring övertid 

skiljer sig från de svenska tror vi att det kommer vara en utmaning för svenskar att balansera 

arbetslivet och privatlivet. Vi tror att våra respondenter kommer uppleva svårigheter med att 

anpassa sig till japaners användning av honne och tatemae samt Japans könroller och att detta 

kommer påverka deras möjligheter att bli accepterade i den sociala gruppen på arbetet. Vidare 

spekulerar vi kring hur svenskar förhåller sig till den strikta hierarkin på japanska företag. Som 

tidigare nämnt kan man i Sverige lättare kritisera eller ifrågasätta individer i högre positioner 

än vad som är möjligt i Japan. Vi anser att det kommer vara en utmaning för svenskar att anpassa 

sig till detta eftersom de växt upp med det svenska tankesättet kring hierarki på arbetsplatsen. 

Kopplat till Molinskys (2007) teori om cross-cultural code-switching samt Hirsch (2000) och 

Sandbergs (2018, s 385–400) redogörelser för anpassning till främmande kulturer ser vi många 

potentiella svårigheter för svenskar att anpassa sig till japanska normer och regler. Molinsky 

(2007) hävdar att det krävs en kunskap om normerna i en främmande kultur för att kunna passa 

in och kunna byta mellan olika kulturella normer. Han beskriver denna förmåga som något av 

ett sjätte sinne. Vi förmodar att detta är något som svenskar kan komma att utveckla efter att ha 

arbetat i Japan under en längre tid. Vi förmodar att anpassningsnivån hos svenskar kommer 

vara kopplad till tiden de spenderat i landet samt att de kommer ha upplevt en större press att 

anpassa sig när de var nya i landet och en mindre press när de vant sig vid kulturen och kommit 

in mer i den sociala gemenskapen. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen för studien i detalj. Val av metod och utformning av 

arbetet presenteras tillsammans med en diskussion angående etik och tillförlitligheten i studien. 

Eventuella metodfel och deras betydelse diskuteras tillsammans med de överväganden vi gjort 

för att på ett så trovärdigt sätt som möjligt återge svenskars upplevelser av att arbeta i Japan 

för att uppnå studiens syfte. 

3.1 Metodval 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning kännetecknas ofta av en typ 

av kunskapsteoretisk ståndpunkt som innebär ett fokus på tolkande och analys av den sociala 

verkligheten med utgångspunkt i hur människor upplever den (Bryman 2018, s 455). Då vårt 

mål är att fördjupa oss i människors subjektiva upplevelser med fokus på deras egna perspektiv 

var kvalitativ ansats det mest passande valet för vår studie. På grund av detta fokus på subjektiva 

upplevelser kan vår studie även sägas i viss grad ha ett hermeneutiskt förhållningssätt (Lantz 

2013, s 60). Hermeneutik hävdar att det inte finns någon sann eller objektiv kunskap utan att 

verkligheten och de metoder man använder för att undersöka den är subjektiva. Detta stämmer 

överens med syftet av vår studie eftersom målet med den inte är att generalisera något, utan 

snarare att skapa en fördjupad förståelse för ett fenomen utifrån subjektiva upplevelser. På 

grund av studiens fokus fastslog vi att en kvantitativ ansats inte skulle passa för vår studie, då 

kvantitativ forskning mer fokuserar på mätning och generalisering (Patel & Davidson 2011, s 

13f, 56). 

3.2 Urval  

Den grupp vi valde att undersöka var personer som under någon del av sitt liv bott i Sverige, 

identifierar sig som svenskar och har arbetat i Japan. Avgränsningarna för urvalet blev sedan 

svenskar som arbetat i Japan i över ett års tid och hade tillgång till de Facebookgrupper där vi 

sökte efter respondenter. Valet av respondenter blev således ett bekvämlighetsurval, då vi valde 

de individer som fanns tillgängliga för oss (Bryman 2018, s 234f). Respondenterna själva 

kontaktade oss efter att ha läst inläggen vi lade upp om vår studie i dessa Facebookgrupper. Vi 

styrde inte valet av respondenter mer än att vi valde de som hörde av sig, passade in på våra 

avgränsningar samt hade möjlighet att bli intervjuade under vår tidsram. Detta kombinerades 

med visst snöbollsurval eftersom de respondenter som först hörde av sig ledde oss till fler 

personer som var relevanta för studien (Bryman 2018, s 504).  

14 personer kontaktade oss efter att vi hade sökt respondenter i Facebookgrupper kopplade till 

Japan, men vi begränsade oss till nio personer för att hinna med den givna tidsramen för studien. 

Vi valde därför de personer som svarade oss först och som passade in på våra avgränsningar. 

Alla nio intervjuer utfördes via videosamtal och varade runt 60 minuter vardera. Den kortaste 

intervjun varade i 45 minuter och den längsta i 85 minuter. Vi kontrollerade inte 

respondenternas miljö under intervjuerna mer än att vi i informationsbrevet bad dem att välja 

en lugn plats. Detta ledde till att störningsmoment uppkom i vissa intervjuer. 
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Bekvämlighetsurvalet resulterade i en stor variation av respondenternas ålder, branscher och 

vart de befann sig. Respondenterna var mellan 26 och 46 år gamla och hade befunnit sig i landet 

i mellan ett och 17 år. Könsuppdelningen bestod av sex män och tre kvinnor och branscherna 

de befann sig i var; HR, förskola, restaurang, design, industri, finans, marknadsföring och IT. 

Majoriteten av våra respondenter befann sig i olika delar av Japan, men några hade avslutat sitt 

japanska arbetsliv och återvänt hem till Sverige. Att våra respondenter har arbetat i många olika 

delar av Japan och i olika branscher upplever vi som något positivt för vår studie då vi vill 

undersöka svenskars upplevelser av den japanska arbetsmarknaden i stort, inte bara en bransch. 

Ett varierat urval ger oss en möjlighet att se fler perspektiv än om alla våra respondenter 

exempelvis arbetat i Tokyo eller i samma bransch.  

3.3 Intervjuer 

I denna studie valde vi att använda oss av intervjuer över andra kvalitativa 

undersökningsmetoder som exempelvis observationer då våra respondenter befann sig i Japan 

och vi inte hade någon möjlighet att själva resa dit. Intervjuer var den undersökningsmetod som 

var lämpligast för vår studie eftersom intervjuer även kan genomföras via digitala medel (Patel 

& Davidson 2011, s 73) som till exempel videosamtal. Djupgående intervjuer klassificeras 

enligt Hesse-Biber (2007, s 7) som att ha ett fokus på de subjektiva erfarenheterna hos individer 

angående ett specifikt ämne, vilket överensstämmer med vårt syfte. Vi anser att våra intervjuer 

kan klassificeras som djupgående på grund av deras generella längd och hur ingående 

respondenterna kunde vara med sina svar samt många aspekter av sina arbetsliv de hade 

möjlighet att beskriva. Genom att använda oss av intervjuer som undersökningsmetod kunde vi 

säkerställa att individen hade möjlighet att berätta om sina upplevelser med egna ord, något 

som vi ansåg viktigt för vår studie. Då kvalitativ forskning bygger på tolkande är det oundvikligt 

att det sätt vi tolkar vår data på kan färga resultaten. Om vi exempelvis valt observation som 

undersökningsmetod skulle vi endast kunnat dra slutsatser från det vi sett, vilket skulle öka 

risken för att våra tolkningar färgar studien. 

Våra intervjuers utformning överensstämmer med Hesse-Bibers (2007, s 5) och Patel och 

Davidsons (2011, s 82) definition av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att respondenterna fritt kan berätta om hur de upplever ett undersökningsområde, men 

frågornas ordning och formulering är bestämda innan intervjun (Patel & Davidson 2011, s 82). 

Dock behöver denna ordning inte följas helt utan kan ändras beroende på respondentens svar, 

vilket ger möjlighet till spontanitet både för forskare och respondenter (Hesse-Biber 2007, s 5). 

Då vi är ovana intervjuare valde vi att utforma en semistrukturerad intervjuguide att ha som 

stöd under våra intervjuer. På grund av hur vi utformat intervjuerna hade vi en viss nivå av 

kontroll över vilka områden som diskuterades kopplat till studiens syfte och vår teoretiska 

referensram, men var fortfarande öppna till att ställa nya frågor under intervjuernas gång om 

det behövdes (Hesse-Biber 2007, s 5). Om vi hade valt att ha en högre grad standardisering och 

strukturering på vår intervjuguide skulle det kunnat begränsat respondenternas frihet att tolka 

frågorna och öppet delge sina upplevelser av den japanska arbetsmarknaden (Patel & Davidson 

2011, s 75). 
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3.3.1 Utformandet av intervjuguiden 

Vid utformandet av vår intervjuguide (se bilaga 1) utgick vi från vår teoretiska referensram och 

skapade teman för de områden vi ville undersöka, specifikt kultur och jämlikhet. Intervjuguiden 

bestod av sex faktafrågor där vi täckte in ett antal bakgrundsvariabler (Patel & Davidson 2011, 

s 77); ålder, tidigare arbete i Sverige, nuvarande/tidigare arbete i Japan, fördelning av 

nationaliteter på deras japanska arbetsplats samt varför de valde att arbeta i Japan. Detta gjordes 

för att få en inblick i om respondenterna hade någon tidigare arbetserfarenhet i Sverige och då 

kaunde göra jämförelser mellan sina erfarenheter av den svenska och japanska 

arbetsmarknaden. Faktafrågorna ställdes även för att förstå varför respondenterna valde att 

arbeta i just Japan och hur de kom i kontakt med deras nuvarande/tidigare arbete där. Vi 

utformade den resterande delen av intervjuguiden med en uppdelning av frågor om kultur följt 

av frågor om jämlikhet. Sju frågor om kultur formulerades och följdes upp med följdfrågor för 

att täcka in så många aspekter som möjligt, men hålla oss inom vårt syfte och teoretiska 

referensram. Detta gjordes med Patel och Davidsons (2011, s. 78) tratt-teknik i åtanke. Inom 

tratt-teknik utformar man frågorna öppet för att få ett övergripande svar för att sedan smalna av 

med mer specifika frågor under intervjuns gång. 

Våra fem frågor om jämlikhet valde vi att placera i slutskedet av intervjun. Majoriteten av våra 

respondenter var män. Vårt antagande är att män reflekterar kring könsskillnader i arbetet mer 

sällan än kvinnor då de betraktas som det dominanta könet och inte upplever könsskillnader 

vardagen i samma utsträckning som kvinnor. Eftersom vi var intresserade av mäns upplevelser 

kring könsskillnader på den japanska arbetsmarknaden valde vi därför att placera frågor om 

kultur först, så att när frågor kring jämlikhet ställdes senare i intervjun hade respondenterna 

redan hunnit reflektera kring sin omgivning. Vi upplevde att detta ledde till mer djupgående 

svar från våra respondenter. Intervjuerna avslutades sedan med en fråga om deras framtida 

arbetsliv och om det skulle fortsätta att arbeta i Japan för att rama in deras upplevelse om det 

japanska arbetslivet och för att inte ge intervjuerna ett för tvärt avslut. 

Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en provintervju för att kontrollera  formuleringen 

av frågorna i intervjuguiden samt det tekniska kring att genomföra och spela in intervjuer via 

videosamtal. Denna provintervju utfördes på en person som stod utanför vår population, då vi 

hade svårt att få tag på personer inom vår population i detta stadie. Provintervjun visade därför 

främst på hur de tekniska aspekterna av intervjuerna skulle fungera. Under intervjuernas gång 

upplevde vi att våra frågor var formulerade på ett sådant sätt att våra respondenter förstod dem. 

Vi utvärderade frågorna efter hälften av intervjutillfällena och genomförde små justeringar av 

ordningsföljden, men vi kände att vår intervjuguide gav oss bra svar från tidigt skede. 

Ordningsföljden av frågorna blev varierad beroende på respondenternas svar till de mer öppna 

frågorna då de tenderade att nämna ämnen kopplade till senare frågor och vi anpassade oss till 

respondenterna för att låta dem tala fritt.  

3.3.2 Förberedelse och genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 2) via mejl eller Facebook 

Messenger till alla våra respondenter, detta för att de skulle få ta del av syftet av vår studie samt 
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för att skapa förtroende hos respondenterna för oss som intervjuare. I informationsbrevet bad 

vi dem att välja en lugn plats för att utföra intervjuerna på. Dessa platser varierade mellan 

respondenternas hem och arbete. Vi själva utförde intervjuerna i hemmiljö för att befinna oss i 

en miljö fri från störningsmoment i så stor grad som möjligt. Informationsbrevet innehöll även 

tiden vi ville att de skulle avsätta för intervjun - 40-60 minuter - och information om frivilligt 

deltagande och konfidentialitetskravet (Patel & Davidson 2011, s 63). Vi började sedan varje 

intervju med att påminna om informationen i informationsbrevet för att inga missförstånd skulle 

uppstå. Efter att ha påmint om informationsbrevet frågade vi även om vi fick spela in 

intervjuerna. Något alla respondenter godkände. Efter att ha fått ett godkännande för inspelning 

började vi även varje inspelning med att påpeka att inspelningen var påbörjad. Detta för att göra 

respondenten medveten om inspelningens början samt att vi då fick deras godkännande med i 

videoinspelningen. Valet att spela in intervjuerna grundande sig i att intervjuerna på så sätt 

skulle bli lättare att transkribera då de beräknades att vara långa och relativt många. Om vi 

istället hade antecknat under intervjuerna skulle inte respondentens upplevelser kunna återges 

lika detaljerat som vid inspelning. Vi antar att vi då hade missat många delar av respondenternas 

svar och att intervjuerna inte haft samma flöde om vi tvingats koncentrera oss på att anteckna. 

Hade vi antecknat skulle vi inte kunnat ägna lika stor uppmärksamhet åt respondenterna, vilket 

vi förmodar hade försämrat deras kontakt med oss i intervjumomentet vilket i sin tur skulle 

kunnat påverka öppenheten i deras svar. I och med inspelningen av intervjuerna kunde vi istället 

ägna full uppmärksamhet åt respondenterna. Under intervjuerna antecknade vi dock 

störningsmoment i vår och respondentens miljö samt små stödord från respondentens svar som 

kunde återkopplas till senare i intervjun. Detta var möjligt eftersom vi båda medverkade under 

alla intervjuer och det därför alltid fanns någon som kunde anteckna. Vi gjorde vårt bästa för 

att respondenten skulle få förtroende för oss och känna sig avslappnad under intervjun genom 

att ägna dem full uppmärksamhet, återkoppla och upprepa för att bekräfta att vi förstod dem 

samt att svara med humor för att lätta upp vid tillfälle. Vi upplevde att alla våra respondenter 

var väldigt tillmötesgående, något som underlättade vårt arbete. Vi ställde följdfrågor för att 

försöka nå en djupare förståelse, men ofta togs ämnen från vår teoretiska referensram upp 

självmant av våra respondenter. 

3.4 Genomförandet av analys 

Valet av analysmetod för denna studie var tematisk analys, en analysmetod som återfinns i 

många typer av kvalitativa tillvägagångssättt för analys och brett definierat innebär en sökning 

efter teman (Bryman 2018, s 701). Analysen började efter att alla intervjuer transkriberats och 

skrivits ut. Vi gick då igenom dem och noterade återkommande ämnen i respondenternas svar 

samt på vilka sätt vi kunde relatera dem till vår teoretiska referensram och hur respondenternas 

svar relaterade till varandra. Detta tillvägagångssätt inspirerades av öppen och axial kodning, 

kodningsmetoder under Grounded Theory som innebär att hitta kategorier i sin empiri och 

sedan se hur dessa relaterar till varandra (Strauss & Corbin 2008, s. 51;198). Vi såg under 

kodningsprocessen att de flesta återkommande teman i våra resultat på något sätt överensstämde 

med våra teoretiska utgångspunkter. Exempelvis var ett återkommande tema en svårighet att 

anpassa sig till hierarkin på japanska företag, vilket vi kunde koppla till vår teoretiska 

redogörelse för hierarki. Våra respondenters svar gav exempel på hur detta yttrar sig i 
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verkligheten och visade på hur just svenskar förhåller sig till denna japanska 

organisationsstruktur. 

Efter kodningen var gjord skapade vi tillfälliga underrubriker för analyskapitlet som 

överensstämde med de teman vi hittat för att ge oss själva en överblick över hur respondenternas 

svar relaterade till vår teori och vilken ordning det passade bäst att presentera våra resultat i. 

Därefter började vi skriva ner våra resultat och analysera ett tema i taget under dessa rubriker. 

Under analysen kopplade vi våra resultat till våra teoretiska utgångspunkter och drog även 

slutsatser kring innebörden av våra resultat. På grund av att vi valt att presentera våra teman 

under ett antal underrubriker resulterade det i en viss upprepning i texten då ett antal av våra 

respondenters upplevelser överlappade med varandra i flera aspekter. Vissa begrepp 

diskuterades därför i mer än en del och vissa exempel återkom. Vi beslutade oss för detta 

tillvägagångssätt för att kunna presentera våra resultat under underrubriker som läsaren kan se 

relaterar till underrubrikerna i vårt teorikapitel, vilket förstärker känslan av sammanhang i 

studien. Vi ansåg det positivt att även kunna återkoppla viss information för att förstärka våra 

slutsatser. Dessa slutsatser presenterades sedan i mer överskådlig form i studiens avslutande 

kapitel. 

3.5 Etiska överväganden  

Patel och Davidson (2011, s 63) lyfter fram informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som viktiga aspekter kring etik i studier. 

Informationskravet innebär att alla som är berörda av den aktuella studien skall informeras om 

studiens syfte. I vårt fall skedde detta genom att skicka ut tidigare nämnda informationsbrev via 

mejl innan vi genomförde intervjuerna, samt påbörja varje intervju med att påminna om 

faktorerna i informationsbrevet och studiens syfte.  

Samtyckeskravet (Patel & Davidson 2011, s 63; Vetenskapsrådet 2017) understryker att alla 

deltagare i studien har rätt att påverka sin egen medverkan. Både i informationsbrevet och i 

början av varje intervju upplyste vi respondenterna om deras frivilliga deltagande i studien och 

att de hade rätt att avbryta deltagandet när de ville, både under och efter, utan att nämna orsak. 

Enligt samtyckeskravet har all medverkan från våra respondenter skett frivilligt.  

För att säkra konfidentialiteten i studien så att inga uppgifter om personer som deltagit i studien 

ska kunna vara synliga för obehöriga (Patel & Davidson sidan 63; Vetenskapsrådet 2017), har 

alla inlägg i Facebookgrupper raderats i samband med att vi påbörjade intervjuerna. Om det 

skulle finnas en liten chans att någon har sparat en bild på kommentarerna i de inläggen som 

låg uppe i dessa grupper påverkas ändå inte konfidentialiteten i studien särskilt mycket, 

eftersom vi endast intervjuade nio av de 14 personer som hörde av sig till oss. Informationen 

om vilka respondenter vi valde finns inte i dessa Facebookgrupper. Inga namn eller 

arbetsplatser nämns i studien utan vi hänvisar bara till branscher för att minska risken att 

utomstående ska kunna identifiera respondenterna. Inspelningarna från videointervjuerna 

förvarades på säkra ställen fram tills studien var genomförd. Efter det raderades dem. När vi 

konverserade med varandra om studien hänvisade vi inte till namn offentligt. När vi använde 

oss av respondenternas namn vid konversationer över nätet använde vi en hemlig 
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Facebookkonversation där meddelanden raderas automatiskt efter en dag. Allt för att kunna 

försäkra att respondenterna inte ska kunna identifieras. Respondenterna blev informerade om 

att deras svar endast kommer att användas till denna studie samt om vart de kan hitta studien 

när den är avslutad, enligt nyttjandekravet (Patel & Davidson 2011, s 63; Vetenskapsrådet 

2017). 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Två betydande begrepp vid genomförandet av en studie är validitet och reliabilitet (Patel & 

Davidson 2011, s 105f). Validitet hänvisar normalt till huruvida en studie undersöker det den 

ämnar undersöka, men inom kvalitativ forskning breddas begreppet till att innefatta hela 

forskningsprocessen; exempelvis i hur forskaren tillämpar sin förförståelse i studien eller 

huruvida forskaren gör tydliga och trovärdiga tolkningar av respondenternas svar. Reliabilitet i 

sin tur handlar om hur tillförlitligt studiens resultat är. Eftersom kvalitativa studier och deras 

resultat inte kan upprepas på samma sätt som kvantitativa studier blir begreppet reliabilitet inom 

kvalitativ forskning närmare kopplat till den unika situation man undersöker och hur väl man 

som forskare lyckas fånga den situationen. På grund av detta hävdar Patel och Davidson (2011, 

s 106) att reliabilitet kan rymmas inom det bredare validitetsbegreppet inom kvalitativ 

forskning. Vi kommer därför i den resterande delen av detta kapitel endast använda oss av 

validitet i den breda definition som innefattar både validitet och reliabilitetsaspekter. 

På grund av att målet med den här studien aldrig varit att generalisera någonting, utan snarare 

att skapa en fördjupad förståelse för ett fenomen, påverkas inte validiteten i vår studie av 

huruvida resultaten är generaliserbara eller inte. Istället för att diskutera generaliserbarhet 

hävdar Patel och Davidson (2011, s 109) att validiteten i en kvalitativ studie kan utläsas i hur 

tydligt man beskriver forskningsprocessen. På grund av detta lade vi stor vikt vid att på noggrant 

som möjligt beskriva arbetsprocessen i detta kapitel. 

För att täcka in flera olika perspektiv i vår studie och på så sätt stärka validiteten använde vi oss 

av triangulering, vilket vanligen innebär att forskare använder sig av flera olika typer av 

datainsamlingsmetoder i sin studie (Patel och Davidson 2011, s 107). Triangulering kan dock 

även innebära att forskaren studerar samma fenomen från olika källor, exempelvis olika 

personer eller platser där fenomenet yttrar sig, för att på så sätt kunna tolka variationen hos 

detta fenomen (Patel & Davidson 2011, s 107). För oss innebär detta att vi intervjuade nio olika 

svenskar som bodde i olika delar av Japan och arbetade inom olika branscher. Genom att 

använda oss av triangulering på det här sättet garanterade vi att våra resultat innefattade mer än 

bara en upplevelse av det japanska arbetslivet, vilket gav oss ett bredare underlag för vår analys. 

Detta gav oss en större chans att göra trovärdiga tolkningar och ökade tillförlitligheten i våra 

resultat. För att vidare säkerställa validiteten i vår studie lade vi stor vikt vid att så ordagrant 

som möjligt transkribera våra intervjuer och att gemensamt diskutera våra tolkningar för att se 

till att vår egna subjektivitet och förförståelse endast påverkade vårt återgivande av 

respondenternas svar minimalt (Patel & Davison 2011, s 107). Denna process involverade dock 

vissa svårigheter då vi inte alltid kunde höra exakt vad respondenterna sa när vi transkriberade 

intervjuinspelningarna; detta var dock inte något större problem och skedde bara i 

transkriberingen av vissa intervjuer. Vid återgivning av citat i studiens analys- och 
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resultatkapitel gjordes enstaka grammatiska korrigeringar av respondenternas ord för att 

underlätta läsningen av citaten. Detta är något som kan påverka validiteten i studien på grund 

av att det förändrar citatet och man i vissa fall kan förlora respondentens personlighet eller 

innebörden av hens ord vid sådana korrigeringar. På grund av detta höll vi dessa korrigeringar 

minimala. 

Det uppkommer alltid ett antal mindre metodfel eller annat som kan påverka validiteten i en 

studie. Angående vårt urval kan man argumentera för att insamlingen av respondenter inte var 

optimal eftersom vi genom att hitta respondenter via Facebookgrupper var begränsade till 

medlemmarna i dessa grupper samt till vilka av dem som faktiskt kontaktade oss för att 

medverka. På grund av att vi inte hade möjlighet att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte 

kunde vi inte heller kontrollera den miljö våra respondenter befann sig i. Detta resulterade i 

vissa fall i störningsmoment som bland annat ljudproblem på grund av dålig 

internetuppkoppling och barn eller andra familjemedlemmar som pratade i bakgrunden eller 

kom in i rummet och distraherade respondenten. Från vår egen sida uppkom också vissa 

störelsemoment som exempelvis städning i byggnaden som hördes in till rummet och var 

distraherande. Störelsemoment som dessa kan ha en inverkan på både respondenternas och 

intervjuarens koncentration i intervjun och på så sätt påverka resultaten genom att någon 

exempelvis tappar bort sig och glömmer vad hen skulle säga. För det mesta kunde dock både 

vi och våra respondenter koncentrera sig på intervjun utan större problem och alla respondenter 

var tydligt engagerade i ämnet. Trots att ett fåtal intervjuer gick över den tidsram vi hade satt i 

informationsbrevet upplevde vi inte heller några problem med att våra respondenter blev 

stressade; alla intervjuer avslutades på ett avslappnat och tillfredsställande sätt. Valet att spela 

in intervjuerna hade också för- och nackdelar (Lantz 2013, s 97). Fördelarna ligger i att en 

inspelad intervju lättare kan bearbetas samt att en inspelning fångar allt i intervjun; ingen 

information går till spillo. Den som blir intervjuad kan dock bli förtegen när hen vet om att hen 

blir inspelad, vilket kan påverka hur öppen hen är i sina svar. Detta var något vi hade i åtanke 

under intervjuerna. Samtliga respondenter gav dock villigt samtycke till att bli inspelade och 

verkade inte påverkas negativt av inspelningen.  
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4. Analys och resultat 

I det här kapitlet presenteras och analyseras resultaten av vår studie. Inledningsvis beskrivs 

våra respondenters syn på den japanska arbetsmarknaden och sin egen anställningsbarhet. 

Därefter följer en redogörelse för de olika strukturer och normer som svenskarna 

uppmärksammat och huruvida de anpassade sig till dessa eller inte. Avslutningsvis beskrivs 

hur de blivit bemötta av sin omgivning och vi resonerar kring svenskars position på den 

japanska arbetsmarknaden. Resultaten kommer presenteras under underrubriker kopplade till 

teman som uppkom under kodningen av intervjuerna. Dessa teman kopplas till våra teoretiska 

utgångspunkter och vi kommer även göra kopplingar till dem i våra resonemang kring 

resultaten. 

4.1 Hur svenskar ser på den japanska arbetsmarknaden  

Under intervjuerna beskrev våra respondenter inte endast sina egna erfarenheter och 

anställningar, utan även den japanska arbetsmarknaden och kulturen i stort enligt deras egen 

förståelse. På grund av detta kommer vi inledningsvis beskriva respondenternas syn på sin 

anställningsbarhet i Japan följt av deras syn på den japanska arbetsmarknaden och de lagar och 

regler som råder där. 

4.1.1 Svenskars anställbarhet  

När det kommer till anställningsmöjligheter för svenskar i Japan och vilka arbeten våra 

respondenter kände att de hade möjlighet att söka uttryckte de att många arbeten inte fanns 

tillgängliga till dem på grund av deras kunskaper i det japanska språket. Några spekulerade om 

huruvida japaner föredrar att anställa japaner och att utlänningar därför har svårt att hitta 

anställning. Haitanis (1990) och Grahams (2003) beskrivningar av groupism i Japan samt Ishiis 

(et. al. 2011) redogörselse för koncepten honne och tatemae kan appliceras på detta då de 

beskriver hur japaner har ett insider-outsider tänk och visar på hur individer som står utanför 

en social grupp i Japan kan ha svårigheter med att bli accepterade. Ishiis (et. al. 2011) modell 

över relationen mellan insiders och outsiders (Figur 1) visar bland annat på hur utlänningar ses 

som outsiders till insider-gruppen japaner i ett nationellt perspektiv. Satt i förbindelse med de 

japanska företagens norm av att anställa unga individer eller nyexaminerade studenter och träna 

upp dem för sina positioner (Graham 2003, s 53; Yu 2009, s 61) kan detta ses som en möjlig 

förklaring till våra respondenters uppfattning att japaner hellre anställer japaner till de flesta 

arbeten. Andra respondenter ansåg dock att deras västerländska utseende gav dem en fördel på 

arbetsmarknaden då de stack ut från mängden. Men utöver dessa meningsskillnader var våra 

respondenter överens om att språket var den största faktorn som påverkade vilka arbeten de 

kunde få.  För att få en anställning inom ett traditionellt japanskt företag eller en statlig 

anställning krävdes en högre nivå av japanska än vad japanerna själva besatt. Språket tycktes 

vara starkt kopplat till trygghet och den japanska identiteten. En respondent uttryckte kopplat 

till detta att man som svensk inte skulle kunna vara aktiv inom japansk politik då landet 

fortfarande har en gemensam bild av vad ett japanskt samhälle innebär och upplevs vilja bevara 

det traditionellt homogena japanska samhället. Språket som en faktor i arbetssökande visade 



29 

 

sig även i ett tredje språk, engelskan. Positioner som engelsklärare på lägre nivåer tilldelades 

nästan enbart personer med engelska som modersmål, vilket en kvinna uttryckte en förvåning 

över då det var ett arbete hon själv trodde att hon som utlänning lättare skulle kunna få eftersom 

hon talade bra engelska trots att det inte var hennes modersmål.  

Våra respondenter uttryckte att statliga anställningar betraktas högt på den japanska 

arbetsmarknaden då de innefattar en större jobbsäkerhet än andra anställningar och fler 

ekonomiska förmåner. Dessa anställningar ställer dock höga krav på individen med regler om 

hur man ska se ut och även vilka personer man har i sin omgivning. Att ha någon koppling till 

någon form av kriminellt beteende, även om denna koppling är genom en avlägsen släkting 

eller motsvarande, innebär att man inte kan bli anställd inom staten. De traditionella japanska 

företagen är måna om hur de framstår i sin omgivning och är därför svårtillgängliga för 

svenskarna då japanerna föredrar att se japaner i dessa positioner. En av våra respondenter 

spekulerade kring om detta skulle kunna grunda sig i att kunderna till dessa företag har höga 

förväntningar på hur de ska bli bemötta. Om en kund blev mottagen av en säljare med brytning 

eller något annat än perfekt japanska sammankopplades brytningen med fördomar som skulle 

kunna få kunden att tappa tilltron till säljaren och därmed företaget. Respondenten uttryckte 

dock att negativa fördomar mot brytningar först och främst gällde personer från andra asiatiska 

länder.  

4.1.2 Livslånga anställningar 

En av våra kvinnliga respondenter som arbetade inom modebranschen hade fått sin anställning 

på det traditionellt japanska sättet genom att blivit anställd under slutet av sin japanska 

utbildning och sedan upplärd till sin position. Hon upplevde detta som något positivt då hon 

uppskattar att Japan satsar på nyexaminerade studenter. Detta är en skillnad gentemot Sverige 

där hon uttryckte att det krävs mycket arbetslivserfarenhet utöver utbildningen för att få en 

tillsvidareanställning. Hon beskrev att arbetssökningsprocessen var svår och förmodade att 

hennes unika utseende som västerlänning gav henne en fördel. Hon uppskattade att hon fick sitt 

arbete lättare än hon skulle fått i Europa eftersom det behövs mycket erfarenhet innan man kan 

få ett betalt jobb inom hennes bransch. Men i Japan kunde hon få detta arbete direkt efter sin 

utbildning. Respondenten uttryckte att hon tror att denna skillnad kan bero på att Japan anställer 

personer med målet att de ska arbeta där länge, gärna hela livet. Hon ansåg att detta ideal av 

livslånga anställningar resulterar i att japanska företag investerar i unga personer som de kan 

lära upp och forma för företaget, vilket stämmer överens med beskrivningen av livslånga 

anställningar i vår teoretiska referensram (le Grand & Tsukaghuchi-le Grand 2003, s 64; Yu 

2009, s 62) utveckla!. Vår respondent kopplade även sitt resonemang kring detta till att många 

japanska företag använder sig av senioritetsbaserade förmåner, lönen ökar därför efter hur länge 

man arbetat på företaget, vilket innebär att man får en större trygghet i arbeten om man arbetar 

där länge (le Grand & Tsukaguchi-le Grand 2003, s 64). Hon beskrev även att man i Japan ser 

mer negativt på någon som byter arbeta mitt i karriären än man skulle göra i Sverige, vilket vi 

anser speglar Grahams (2003, s 67) syn på att konceptet livslånga anställningar lever kvar som 

ett ideal i Japan. I Japan värderas lojalitet till företaget högt och en individ som byter arbete ses 

inte som lojal. Detta återspeglas i Grahams (2003, s 35) beskrivning av hur transferees, som 
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bytt anställning från ett företag till ett annat, sågs ner på och var tvungna att överkompensera 

för att bevisa sin lojalitet för företaget. 

En av våra manliga respondenter uttryckte också sin syn av livslånga anställningar och beskrev 

en bild av japaner som väldigt ”rotade” till en plats. Han förklarade att japaner enligt hans 

erfarenheter inte gärna flyttar och att japanska företag därför betalar för resan till arbetet vid 

långa pendlingstider. Respondenten förmodade att denna tanke kring att rota sig till en plats 

också kunde appliceras på arbetet och att japaner stannar på sin arbetsplats i många år och “blir 

som en med företagskulturen” på grund av detta tankesätt. Mannens resonemang visar tydligt 

på den starka lojalitet som japaner känner för sina arbetsplatser (Graham 2003, s 157ff) och hur 

de på grund av den gör uppoffringar för att arbeta där. Att företagen betalar resan till arbetet är 

något som vi förmodar kan stärka denna lojalitet, då det är ett sätt för företaget att ta hand om 

sina anställda för att hålla kvar dem på arbetsplatsen. Att anställda känner en tacksamhetsskuld 

till företaget på grund av de olika sätt det tagit hand om dem är något som Graham (2003, s 

157f) beskriver som en anledning till de anställdas lojalitet. Precis som den kvinnliga 

respondenten visar mannens svar även på hur idealet av livslånga anställningar (Graham 2003, 

s 67) lever kvar i Japan och japaner har som mål att stanna på sin arbetsplats i många år eller 

hela arbetslivet. 

4.1.5 Övertid och lojalitet  

En man beskrev att den extrema övertidskulturen hade förvånat honom när han var ny i landet. 

Han tog upp ett exempel av att en av hans japanska kollegor ofta stannade kvar på kontoret för 

att vänta på sina andra kollegor när han var klar med arbetet för dagen. Han uttryckte en 

förvåning kring detta då denne kollega hade fru och barn; respondenten förstod inte varför han 

prioriterade arbetet över familjen på det sättet. Liknande upplevelser hade en annan manlig 

respondent som upplevde att japanerna konstant befann sig på kontoret medan hans utländska 

kollegor kom och gick under dagen. “Oavsett i alla väder så ska man vara på kontoret. Det här 

med att jobba hemma och flexibla tider är en väldig skillnad mellan utlänningar och japaner”. 

Denna observation överensstämmer med Grahams (2003, s 158) resonemang om att den 

informella pressen att arbeta länge kan vara en möjlig grund till japanernas höga grad av lojalitet 

till sitt arbete och var något många av de svenskar vi intervjuade hade märkt av på sina 

arbetsplatser. I kontrast till Grahams (2003, s 108f) resonemang om att anställda under 

övertidstimmarna har en chans att sticka ut på ett positivt sätt så visar dock mannens svar på att 

japaner stannar kvar på arbetet för att vänta på sina kollegor. Detta stämmer överens med andra 

aspekter av Grahams resonemang, bland annat angående lojalitet till sina kollegor (Graham 

2003, s 157f) och det sätt som senpais motiverar sina kōhais genom att arbeta hårt (Graham 

2003, s 189). 

Våra respondenter beskrev den orimliga press som ett japanskt arbetsliv kan innebära. En man 

berättade att oavsett livssituation ska de anställda alltid lägga 100 procent i arbetet i Japan. 

Även om de tilldelas arbetsuppgifter som ligger utanför vad de är kapabla till måste de acceptera 

dem även om det innebär att de måste arbeta många sena nätter för att hinna med dem innan 

deadline. Respondenten uttryckte att han till skillnad från japanerna i sin omgivning tänker mer 

långsiktigt; man kan inte hålla samma takt under hela sitt arbetsliv och därför lönar det sig inte 
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att konstant överanstränga sig med arbetsuppgifter man inte hinner med eller klarar av. Den 

energi man kan lägga på arbetet när man är yngre och singel skiljer sig från senare i livet när 

man behöver se till fler än bara sig själv. Han skulle därför i en liknande situation uttryckt att 

arbetsuppgiften var utanför hans förmåga och bett om mer tid eller att uppgiften hamnar i mer 

kapabla händer. För en japan skulle samma beteende räknas som ett misslyckande. En annan 

respondent bekräftade denna bild av övertidskulturen genom att beskriva hur anställda pressas 

till max i arbetet, vilket kan leda till karojisatsu och karoshi:  

Om det är något som går bra i Japan så är det såna här psykkliniker, de finns 

överallt. Såna här… psykakuten då. Folk som bryter ihop och… Japaner tar det 

väldigt hårt, de försöker verkligen och de käftar inte emot och så, de är verkligen 

slavar. Så när de bryter ihop så är de helt… (skakar på huvudet). Jag har nog sett 

ett par 100 personer som har--runtom bekanta och så som har hamnat på såna. Och 

ett antal har också tagit livet av sig och dött, asså själva tagit sina liv då. Helt 

arbetsrelaterat [karoshi]. De har brytits ner så mycket att de inte klarar av det och 

det är en skam för dem då. Så det är jättevanligt. 

- Man, 44 år, IT. 

Dessa exempel visar tydligt på hur olik den japanska övertidskulturen är mot den svenska 

arbetskulturen och hur orimlig våra respondenter anser att den är. Citatet illustrerar hur den 

höga arbetsbördan som övertidskulturen innebär kan resultera i psykisk ohälsa, karojisatsu, eller 

död, karoshi  (Mizuno-Lewis & McAllister 2008). Återigen verkar våra respondenternas svar 

grunda sig i den informella pressen på att arbeta länge som Graham (2003) redogör för, vilket 

är något som samtliga respondenter lyfte fram i våra intervjuer. Ett antal respondenter beskrev 

att de själva kände av denna press på sina arbetsplatser trots att de inte är japaner. Våra 

respondenter spekulerade om huruvida den extrema övertiden kan ha att göra med att japanerna 

känner en lojalitet till sitt arbete eller sina kollegor, vilket styrker det resonemang vi höll ovan 

angående lojalitet och övertid. Trots att övertidskulturen är mycket utbredd i Japan upplevde 

dock många respondenter att deras företag på olika sätt försökte få sina anställda att lämna 

arbetet tidigare. Företagen ville inte längre se deras anställda arbeta långa dagarna med obetald 

övertid som våra respondenter vittnar om. Detta tolkar vi som en positiv konsekvens av LSA 

(Tanimoto 2018) som vi hoppas kommer att leda till ett hälsosammare japanskt arbetsliv. 

4.1.4 Semester  

Våra respondenter hade varierande erfarenheter av semester och ledighet. Deras semesterdagar 

varierande mellan 5–20 dagar. De respondenter med 20 semesterdagar var anställda på 

internationella företag i Japan och de beskrev sin ledighet som långt över den japanska 

standarden på tio dagar (Tanimoto 2018). Antalet semesterdagar utgår ofta ifrån nenkō joretsu-

systemet (le Grand & Tsukaguchi-le Grand 2003, s 64), där antalet tillgängliga semesterdagar 

ökar ju längre man varit anställd på företaget. I en respondents tidigare arbete ökades hans 

tillgängliga dagar med en extra dag per år med ett tak vid 28 dagar. När han sedan valde att gå 
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till ett annat företag skulle han bli tvungen att gå ner till tio semesterdagar och arbeta sig uppåt 

igen. Han lyckades dock förhandla till sig 20 semesterdagar på sitt nya arbete. 

En respondent med personalansvar beskrev att hans japanska kollegor sällan tog ut sina 

semesterdagar. Han fick istället försöka planera kring deras semester i ett försök till att 

uppmuntra dem till att utnyttja sina dagar och på så sätt följa LSA (Tanimoto 2018) där det 

specificeras att de anställda ska ha möjlighet att ta ut minst fem dagar ledigt om året. För 

respondenten var det dock viktigt att personalen fick sammanhängande ledighet. Han beskrev 

att de flesta japaner spridde ut sina semesterdagar under årets gång för att undvika att ställa till 

problem inom företaget, men ändå utnyttja sina dagar. Det hände dock att vissa dagar inte blev 

utnyttjade. När han fick frågan om han själv hade svårt att ta ut semester ansåg han att han kom 

undan med att vara borta längre perioder mer sammanhängande eftersom han var utlänning Här 

blir kulturskillnaderna tydliga; japanerna inom företaget undvek sammanhängande ledighet 

medan respondenten såg sammanhängande ledighet som en självklarhet. Den här skillnaden 

som skulle kunna leda till mycket spänningar i gruppen, men även om respondenten försökte 

uppmuntra till mer sammanhängande ledighet hos japanerna så respekterades ändå båda 

synsätten. Sandbergs (2018, s 385–400) studie visade på samma fenomen där svenskar agerade 

mer informellt mellan varandra, men använde sig mer av ett hierarkiskt system när de 

kommunicerade med den utländska besättningen i respekt till deras kulturella bakgrund. En 

hänsyn visas för de olika kulturella bakgrunderna och konflikter kan undvikas. Respondenten 

anade dock att han inte skulle kommit undan med det lika lätt om han hade haft anställning på 

ett mer traditionellt japanskt företag där han upplevde att samma hänsyn inte skulle visas. Där 

skulle långa semestrar fått bytas ut mot mer utspridda dagar för att inte skapa problem för hans 

chef eller kollegor. Han skulle då bli tvungen att kombinera sina dagar med andra högtider för 

att kunna få en mer sammanhängande semester. Detta var något vår kvinnliga respondent som 

arbetade på en förskola redan gjorde, just för att inte skapa problem för sina kollegor. “Även 

om chefen säger att det är okej kanske dina kollegor inte tycker det är okej” berättade hon när 

hon beskrev sina tankar kring att ta ut sammanhängande ledighet. Om vi jämför dessa exempel 

kan vi se att den svenska kvinnan inte tar ut sammanhängande ledighet av samma anledning 

som den manliga respondentens japanska kollegor och därmed anpassat sig till den japanska 

arbetskulturen i detta fall. Inom förskolan hade hon dock redan lediga perioder i samband med 

lov. Att ta en längre ledighet under skoltiden upplevdes som själviskt då hon inte ersattes av 

någon vikarie under tiden hon var borta. De 15 dagarna semester hon hade under ett år användes 

istället för att täcka upp för vård av sjukt barn (VAB) eller om hon själv skulle bli sjuk. Inom 

hennes arbete fanns inga sjukdagar utan de togs istället från semesterdagarna och skulle alla 

dagar bli förbrukade blev de resterande sjukdagarna hon tog ut obetalda. Detta skiljer sig från 

den manliga respondenten som kunde ta ut längre ledighet då hans företag även hade 15 årliga 

VAB dagar. Denna förmån med VAB gör det lättare för den manliga respondenten att kunna ta 

ut längre ledighet då han inte behöver planera för frånvaro i samma utsträckning som kvinnan.  

4.1.3 Föräldraledighet   

I vårt material såg vi två perspektiv på den japanska föräldraledigheten; de som upplevde att 

Japan har bra tillgång till föräldraledighet och dem som upplevde att de inte alls hade de 

möjligheterna som de skulle haft i Sverige. Oavsett om respondenterna hade en positiv eller 
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negativ inställning till den japanska föräldraledigheten uttryckte de en press från sin omgivning 

som påverkade hur de själva skulle ha utnyttjat sin föräldraledighet när eller om de skaffade 

barn. 

En av våra respondenter arbetade i ett företag med kopplingar till Sverige och var väl medveten 

om sina rättigheter till föräldraledighet. Han lyfte fram den japanska föräldraledigheten som 

bättre än den svenska i teorin, bland annat då båda föräldrarna kan vara hemma samtidigt. En 

detalj som inte vi hade uppmärksammat, men som vi ser fördelar med då hela familjen kan 

spendera tid med att knyta an till varandra. Han förklarade dock att få använde sig av denna 

förmån; inom hans företag tog de nyblivna papporna exempelvis endast ut ca två veckors 

föräldraledighet. Detta upplevde dock respondenten som mycket i jämförelse med andra 

företag. Han menade att systemen till att göra föräldraledigheten mer jämställd finns i Japan, 

men det har inte blivit verklighet än. När vi frågade honom om hur han själv skulle göra med 

sin föräldraledighet om han skaffade barn nu på sin japanska arbetsplats uttryckte han en 

osäkerhet. Han ville säga att han skulle ta ut all sin föräldraledighet, men tvivlade på om det 

skulle vara sanningen. Han misstänkte själv att den sociala pressen från hans omgivning samt 

osäkerheten kring om hans position i företaget om skulle se likadan ut när han återvände till 

arbetet skulle leda till att han inte tog ut hela sin föräldraledighet. Detta var en osäkerhet vi såg 

hos fler av våra manliga respondenter. En annan man hade ingen möjlighet alls till 

föräldraledighet på sin arbetsplats, utan fick en dags ledighet vid sitt barns födsel. Han fick 

anpassa sig till den formella kulturen och dess förutsättningar på hans företag och uttryckte en 

ånger och en önskan att han hade tänkt på möjligheten att förhandla in föräldraledighet i sitt 

kontrakt när han anställdes. Mannens erfarenheter visar på hur individer behöver anpassa sig 

till arbetskulturen för att bli accepterade av sin omgivning (Graham 2003, s 155; Haitani 1990, 

s 240) samt på hur bilden av kvinnan som hemmafru och mannen som familjeförsörjare lever 

kvar i Japan (Yu 2009, s 9) och bidrar till att män inte tar ut föräldraledighet i någon större 

utsträckning. Hans erfarenheter visar också på svårigheten med att anpassa sig till främmande 

kulturer när man tvingas gå emot det man egentligen vill, vilket överensstämmer med 

Molinskys (2007) argument om att cross-cultural code-switching är svårare för individer med 

fasta värderingssystem. Mannens exempel belyser även att anpassning kan resultera i negativa 

känslor som ånger. Detta är inget som visat sig i våra teoretiska utgångspunkter, men som vi 

hävdar kan leda till konflikter hos individen och därmed påverka deras inställning till 

anpassning samt hur mycket de anpassar sig i framtiden. Detta blir tydligt i mannens önskan 

om att förhandlat till sig mer föräldraledighet när han hade chansen. 

Av våra kvinnliga respondenter var det en som själv hade barn. Hon hade varit i Japan en längre 

tid och hennes situation påminde mer om det vi ser här i Sverige där man tar ut sin 

föräldraledighet under barnets första år för att sedan återgå till arbetet. Skillnaden mellan henne 

och den typiska svenska kvinnan var att hon under sin föräldraledighet inte var anställd, utan 

sa upp sig från sitt arbete och sökte nytt sedan när hon ville återgå till att arbeta. Att hon skulle 

fortsätta att arbeta efter uppehållet var något hon och hennes japanska man var överens om. 

Hon kunde inte se sig själv som en hemmafru trots att hon upplevde att detta var standarden i 

Japan. Hon kände viss social press från sin omgivning att hon som kvinna skulle vara hemma 

med barnen, men fick bra stöd bland annat från sin svärfar som förstod hennes utländska 
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perspektiv. Efter föräldraledigheten återgick hon därför till en heltidsanställning, något som 

skiljer sig från våra manliga respondenters japanska fruar som gick ner i tid när de återvände 

till arbetet efter föräldraledigheten. De japanska kvinnornas M-kurva (Yu 2009, s 123; Sinha 

Mukherjee 2015), med ett längre uppehåll efter att ha fött barn, återfanns inte hos vår respondent 

som återgick till en heltidsanställning efter att ha skaffat barn utan sågs istället hos våra manliga 

respondenters japanska fruar som inte återvände till heltidstjänster efter sitt uppehåll. Detta ser 

vi som en koppling till vad som är socialt accepterat inom de olika kulturerna. Den kvinnliga 

respondenten uttrycker att hon inte kunde se sig själv om en hemmafru och i Sverige är normen 

att en kvinna arbetar om inte speciella omständigheter finns. I Japan anses istället inte kvinnan 

behöva arbeta (Yu 2009, s 9) och att hon väljer att vara hemma är därför något normalt. Om vår 

kvinnliga respondent istället valde att försörjas av sin man skulle hon ifrågasättas av personer i 

den svenska kulturen där kvinnor ska bidra till familjeförsörjningen. Japans sociala press om 

att kvinnan ska vara i hemmet blir istället omvänd i Sverige där det istället kan finnas en social 

press om att återvända till arbetet på grund av det stöd som staten erbjuder för att kvinnor ska 

återgå till arbetet. Båda varianterna av den pressen för kvinnor spelar därför på deras samvete 

och viljan att av att samhället ska se dem som bra föräldrar.   

4.1.5 Facklig närvaro  

Den fackliga närvaron visade sig ytterst sällan på våra respondenters arbetsplatser. Vi fick dock 

förklarat för oss att man i Japan kunde vända sig till the Labour Office som är en statligt 

kontrollerande myndighet om man hade något missnöje kring sitt arbete. En man uttryckte att 

han visste att fackliga organisationer fanns inom andra branscher men inte i hans egen. Utifrån 

vår teoretiska referensram var vi medvetna om att fackliga organisationer var knutna till företag 

i Japan och därför inte förekom överallt, men ville se hur väl våra respondenter kände till om 

det fanns något liknande en facklig organisation att vända sig till på deras arbetsplatser. De 

flesta av respondenterna kände inte någon sådan närvaro alls och den som hade det förklarade 

att den inte fanns hans del av företaget utan endast på fabriksnivå. Facken var i och med detta 

ännu mindre närvarande än vi hade förväntats oss, vilket vi förmodar beror på det faktum att 

företagen själva väljer om de vill ha facklig närvaro eller inte. 

4.2 Att anpassa sig eller ej  

På grund av den mycket främmande arbetskulturen i Japan finns det många oskrivna regler och 

organisationsstrukturer som våra respondenter behöver förhålla sig till. I våra intervjuer såg vi 

att de uppvisade olika grader av anpassning till dem. Vi kommer nu redogöra för de sätt som 

de visar anpassning och motstånd till den japanska arbetskulturen. 

4.2.6 Anpassning till övertidskulturen  

Vid frågan om de upplevde att de hade en bra fördelning mellan tiden på jobbet och tiden 

hemma ville de flesta av våra respondenter hävda att de hade en bra balans, även om deras svar 

ofta senare tydde på annat. Den som vi ansåg hade tydligast balans var kvinnan som arbetade 

inom förskolan. Hon arbetade vad som kan jämföras med en vanlig svensk heltidsanställning 

med åttatimmarsdagar och lediga helger. Det enda undantaget från detta var vissa kvällar då 



35 

 

hon behövde stanna kvar med de barn som blir hämtade sent av sina föräldrar. Detta innebar ca 

45 minuters betald övertid. Förskolan hade även vid vissa tillfällen event på helger som hon 

som anställd behövde närvara vid, men då kompenserades hon med att följande måndag blev 

hennes lediga dag. Hos denna respondent ser vi inga tecken på att anpassa sig till japansk 

övertidskultur. Hennes arbetsplats hade dock en utländsk chef, vilket vi anser kan vara en 

anledning till att kvinnan inte behöver anpassa sig i samma mån. Hennes arbetsplats stod istället 

något utanför den traditionella japanska arbetsmarknaden eftersom chefen inte var japan. 

På grund av att många av våra respondenter hade tillgång till flexibla arbetstider eller möjlighet 

att arbeta hemifrån upplevde de att de hade en större balans mellan sin tid på arbetet och sin tid 

hemma än vad de ansåg deras japanska kollegor hade. Även om de vittnade om att de hade en 

bra balans mellan arbete och hemmet tog de dock med sig jobbet hem i större utsträckning än 

vad de har gjort om de hade arbetat i Sverige. En man berättade att “Jag brukar jobba lite varje 

morgon, lite varje kväll bara liksom. Det gör jag. Men jag tror inte att jag skulle ha gjort det så 

mycket om jag hade bott i Sverige. Jag har blivit lite färgad ändå i hur man jobbar här [..]”. 

Exempel som dessa visar hur svenskar använder sig av cross-cultural code-switching (Molinsky 

2007) och anpassar sitt beteende till kulturen runt omkring dem, även om de inte fullt rättar sig 

efter den. 

Vi förmodar att svenskarna i vår studie ansåg sig ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv 

på grund av att deras situation fortfarande skiljde sig från deras japanska kollegor. På grund av 

att de kunde anpassa sina arbetstider relativt fritt resulterade det även i att de lättare kunde stå 

emot den japanska övertidskulturen. I de fall som svenskarna gjorde motstånd till att falla in i 

det japanska övertidsschemat ledde det dock till att de inte ansågs arbeta lika hårt som sina 

japanska kollegor. I enlighet med Grahams (2003, s 34f) resonemang kring hur transferees 

måste överkompensera för att visa sin lojalitet, kan våra respondenters eller andra utlänningars 

ovilja att anpassa sig till övertidskulturen resultera i att de inte ses som lojala till sina arbeten i 

samma utsträckning som sina japanska kollegor. Detta kan påverka hur accepterade svenskarna 

blir av dem till en början, vilket illustreras i ett citat från en manlig respondent som inte 

anpassade sig till normerna kring övertid: 

I början [...] kände jag väl att man fick väl blickar på sig och folk kanske tyckte att 

“ahh han jobbar ju inte”, [...] “han är ju ny utlänning, han tror han kan komma hit 

och glassa”. Det var väl aldrig någon som sa det rent ut men jag märkte ju det att i 

början var det väl si och sådär men sen när man börjar visa att jag presterar ändå, 

det är inte tiden som är viktig utan det är vad vi gör, då förstod folk att ja, det 

spelar inte så stor roll. 

- Man, 46 år, finans. 

Mannen ansåg att även om han spenderade mindre tid på arbetet var det hans prestationer som 

var viktigast, och han presterade i fortfarande i samma mån som japanerna. Han ansåg att detta 

var något som japanerna eventuellt accepterade trots deras initiala negativa reaktioner. Att 

japanerna på hans arbetsplats till en början reagerade negativt för att sedan acceptera mannens 
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beteende liknar Sandbergs (2018, s 385–400) studie där de utländska och svenska 

besättningarna kompenserade och accepterade olika delar av varandras kulturer för att kunna 

arbeta tillsammans. 

Enligt våra respondenter visade sig övertidskulturen tydligt hos deras japanska kollegor men 

mindre hos deras utländska kollegor, om de hade några. Utifrån detta hävdar vi att utlänningar 

inte anpassar sig till övertidskulturen i samma utsträckning som japanerna själva på grund av 

att de växt upp i kulturer där den inte är lika stark som i Japan. Alla respondenter i vår studie 

gjorde dock inte motstånd till övertidskulturen. Vissa uttryckte att de försökt anpassa sig i så 

stor utsträckning de kunnat, medan vissa kände att de inte hade något val än att anpassa sig till 

den. En man som numera kan arbeta hemifrån uttryckte att han tidigare hade endast tre timmar 

fritid på ett dygn på grund av sina långa arbetstider och långa pendlingsavstånd till arbetet. Han 

förklarade att “De vet precis hur mycket du klarar av att göra när du pressas till max och sen 

ger de typ 300 procent av det. [...] Så det är inte på nåt sätt ‘känns det bra för dig? Klarar du av 

det?’ det är liksom bara--kör skiten ur dig”, vilket tyder på att han inte upplevt någon möjlighet 

till att gå emot övertidskulturen på sin arbetsplats. En kvinnlig respondent uttryckte att hon inte 

heller kunnat gå emot övertidskulturen då hon arbetade i restaurangbranschen och ofta behövde 

komma tidigt till arbetet för att baka. Detta var värre under högtidssäsonger då hon ibland 

arbetade från sju på morgonen till tre på natten. Under dessa dagar hade hon dock delade skift 

vilket innebar ett par lediga timmar under dagen. Hon upplevde dock att detta inte underlättade 

arbetet alls; hon kunde inte slappna av under de lediga timmarna eftersom hon var rädd för att 

somna och missa resten av sin arbetsdag. Våra respondenter som anpassade sig till 

övertidskulturen uttryckte sig inte positivt till att vara en del av den, men valde ändå att anamma 

den i enhet med Molinskys (2007) task preformace där en individ väljer att bortse från sina 

medfödda beteendemönster i ett försök att anpassa sig till den dominanta kulturen och det som 

är naturligt inom den. 

4.2.2 Jag följer dig senpai! - Hierarki 

De flesta av våra respondenter, på grund av att de var utlänningar, hade inte blivit anställda på 

samma sätt som vanliga japaner och blivit upplärda till sina tjänster. På grund av detta 

påverkades de inte inte av senpai-kōhai relationen i den utsträckning vi hade trott att de skulle. 

Det förefaller som att de av respondenterna som arbetade på ett utländskt företag i Japan, eller 

som fått sina anställningar via andra arbetskontakter stod utanför detta system på ett annat sätt 

än de som arbetade på japanska arbetsplatser eller som fått sin anställning på ett mer japanskt 

sätt. Detta visar på hur nära sammanflätad senpai-kōhai relationen är med normer kring 

rekrytering och upplärning på japanska företag. Graham (2003, s 185ff) förklarar att anställda 

på japanska företag hamnar i lärlingspositioner till sina senpais när deras upplärlingsprocess 

avslutas och att senioritetsbaserade befordringar på företaget tillåter att kōhais stannar nära sina 

senpais för att upprätthålla bilden av att de själva kan nå sina senpais positioner en dag. De som 

anställs på expertkontrakt eller från andra företag, som våra svenska respondenter, hamnar då 

utanför denna relation och behöver därför inte förhålla sig till den på samma sätt som japaner. 

Hierarki var dock något de fortfarande märkte av tydligt. De upplevde att hierarkin mellan 

anställda i Japan var mycket tydligare och striktare än den är i Sverige, där alla medarbetare är 
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mer jämbördiga och att man i Sverige lättare kan argumentera emot eller kritisera medarbetare 

även om de har en överordnad position till en själv. En respondent beskrev att hierarkin gjorde 

det svårt för henne att komma in i konversationer och att hon blev väldigt tystlåten på 

arbetsplatsen på grund av att hon försökte anpassa sig till hierarkin och hur hon skulle förhålla 

sig till de åldersskillnader som fanns på hennes arbetsplats. En annan kvinna uttryckte att det 

inte fanns någon tydlig hierarki på hennes arbete förutom i de situationer då någon nyanställd 

lärdes upp till arbetet. Då hamnade den individen i en tydlig kōhai-position (Graham 2003, s 

185), men när hen sedan blivit fullt upplärd beskrev kvinnan att alla anställda förutom chefen 

var mer eller mindre jämbördiga på arbetsplatsen. Alla våra respondenter behövde alltså inte 

anpassa sig till en stark hierarki på sin arbetsplats, men alla upplevde hierarkiska förhållanden 

på något sätt. 

En kvinnlig respondent som blivit anställd och upplärd till sitt arbete efter sina studier i Japan 

uttryckte erfarenheter med senpai-kōhai relationen som tydligt överensstämde med de exempel 

som Graham (2003) tar upp. Hon förklarade att de yngre alltid skulle hjälpa till med saker på 

hennes arbetsplats utan att ha tydliga arbetsuppgifter, något som hon uttryckte var svårt att 

anpassa sig till. Hon sa att hon hellre ville ha tydliga arbetsuppgifter eftersom det var svårt att 

veta vad hon skulle göra annars. Hon spekulerade om att hennes svårighet att anpassa sig till 

det förmodligen berodde på att det inte var ett system hon var uppväxt med. Samma respondent 

uttryckte en svårighet med att anpassa sig till förväntningen att aldrig säga emot individer av 

högre rang än en själv. Hon ger ett exempel från ett tsukiai-evenemang då en äldre manlig 

kollega betedde sig oförskämt:  

En gång när vi var ute och drack, alltså vi hade någon fest hela märket, och då var 

det en man som jag inte är så förtjust i som jobbar på försäljningsavdelningen som 

betedde sig riktigt oförskämt, alltså verkligen inte okej. Och det var liksom ingen 

som sa något...eller alla var så här “haha han är alltid så här när han blir full”. Och 

jag bara “alltså det här är inte okej, inte okej någonstans”. [...] Han började tafsa på 

en kille då som såhär precis börjat jobba på företaget och han är ju såhär...han kan 

inte säga någonting han heller. Han är ändå en ung kille såhär 23 liksom. Han tog 

bort handen [den äldre mannens] flera gången men han bara fortsatte och då blev 

det svårt för mig också att komma--för då blir det också den här “jobbiga 

utlänningen” som ska komma och ändra på deras tankesätt liksom och så. Jag 

försökte, så fort han sa någonting till mig så sa jag ifrån, “det här är inte okej” 

liksom. Men det är svårt att säga det till alla [...] mer än att det tror jag jag hade 

gjort om alla hade varit mer på samma plan liksom. 

- Kvinna, 27 år, mode.     

Kvinnan beskriver att hon ett antal gånger sade till den äldre kollegan att sluta när han riktade 

detta beteende mot henne, men förklarar att det var en jobbig situation eftersom hon kände av 

en press att inte säga emot på grund av hennes underordnade position. De andra anställda kunde 

inte säga emot de heller och skrattade därför bort situationen. Kvinnan kände även en press att 

vara tyst på grund av hennes position som utlänning. På grund av att hon inte ville ses som den 

“jobbiga utlänningen” kunde hon inte säga emot den äldre mannen i den utsträckning hon 
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egentligen ville. Detta exempel visar på svårigheterna att anpassa sig till den japanska 

åldershierarkin som ung utlänning och hur kōhais måste använda sig av tatemae-beteende i 

interaktioner med anställda de i högre rang än de själva (Ishii et. al. 2011) och därför inte alltid 

kan slappna av i tsukai-sammanhang trots att de ska ses som fritidsaktiviteter (Graham 2003, s 

128f). En av våra manliga respondenter beskrev ett liknande fenomen i hur hans chef en gång 

hade försökt visa sin överordnad genom att klaga på hans utförda arbete trots att han hade utfört 

det efter chefens önskemål. Han uttryckte en frustration över att han inte förväntas säga emot 

sin chef i sådana här situationer, men verkar inte anpassa sig helt till dessa förväntningar utan 

argumenterade tillbaka med chefen och hävdade att han inte alls gjort något fel. Det finns både 

likheter och skillnader mellan de två respondenternas agerande och känslor gentemot de 

överordnade anställda som trakasserat dem. Båda uttryckte en frustration över att inte kunna 

säga emot samt även ett försök att faktiskt gå emot denna norm och säga emot, men kvinnan 

verkade anpassa sig mer till hierarkin än mannen i detta fall. Dessa exempel visar på intressanta 

skillnader rörande i vilken utsträckning svenskar anpassar sig att behöva gå emot sina egna 

värderingar för att passa in i arbetslivet, vilket vi återkommer till senare i analysen. Den 

frustration som våra respondenter upplevde när de tvingades gå emot sina värderingar stämmer 

överens med Molinskys (2007) tankar kring att cross-cultural code-switching kan vara psykiskt 

påfrestande för individen. Identity dimensions där individen går emot sina egna värderingar för 

att undvika negativa situationer kan leda till känslor av skuld och ångest. Detta ser vi tecken på 

i situationerna som respondenterna beskriver då de verkar innebära en inre konflikt där de vill 

göra motstånd, men inser att det inte skulle vara förmånligt. Hade kvinnan gjort mer motstånd 

till hennes manliga kollegas beteende hade hon blivit märkt som den “jobbiga utlänningen” och 

det kunde i värsta fall lett till ett utanförskap. Hade den manliga respondenten inte följt sin chefs 

önskemål så skulle det kunnat innebära negativa konsekvenser för hans anställning i enlighet 

med Grahams (2003, s 155) redogörelse för att ett misslyckande i att foga sig för gruppen i 

värsta fall kan leda till att bli förflyttad till en annan avdelning i företaget. I dessa situationer 

valde därför våra respondenter att agera kulturellt lämpligt för att undvika konflikter. Detta kan 

skapa en inre konflikt hos individen. Vi vill dock påpeka att en ensam individ inte bär ansvaret 

för att förändra en hel arbetskultur, utan istället gör vad de kan för att förhålla sig till den 

dominanta arbetskulturen. 

En respondent beskrev sina upplevelser med hierarki som starkt kopplat till yrkesroller. Han 

berättade att det på hans japanske svärfars företag fanns en stark hierarki mellan olika 

avdelningar, något som kan förklaras som en form av klasskillnader. På grund av detta var det 

inte socialt accepterat att samtala med någon från en annan avdelning, vilket var något han 

märkte av när han arbetade där. Då han inte visste om detta gjorde han bort sig ett antal gånger 

genom att prata med de från andra avdelningar, vilket resulterade i utskällningar av hans 

närmare kollegor. Detta är ett sätt som hierarki kan visa sig som vi inte tidigare sett i vår 

teoretiska bakgrund, och respondentens exempel visade därför ett nytt perspektiv på hierarki 

som inte endast involverade ålder eller vertikala nivåer som hur länge man varit anställd på 

företaget. Han förklarade även hur viktigt kroppsspråk var för att visa respekt för de i högre 

position, vilket gav ytterligare ett nytt perspektiv på hierarkiska relationer i Japan. Han 

förklarade att man som underordnad på affärsmöten måste stänga dörren utan att visa ryggen 

mot de andra i rummet. Detta var något han inte visste om i början, vilket resulterade i att han 
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smällt igen dörrar utan någon tanke på hur hans kropp var vänd såsom han skulle gjort i Sverige. 

Han skämdes över det över nu i efterhand när han förstod varför det var fel att göra så. Mannens 

svar visar dock på att han nu vant sig vid många av dessa beteendenormer och att han anpassar 

sig till mycket av den japanska arbetskulturen. Vi anser att hans erfarenheter visar på det “sjätte 

sinne” som Molinsky (2007) hävdar att individer kan utveckla när de besitter tillräckligt med 

kunskap om normerna i en främmande kultur för att kunna anpassa sig och byta mellan olika 

kulturella normer utan problem. I del 2.6 av studien spekulerade vi att detta var något vi 

förmodade att våra respondenter kan ha kommit att utveckla under sin tid i Japan, och vi påstår 

att det är något som denna manliga respondent har utvecklat under sina år i landet. Vi förutsätter 

att en bidragande faktor till att han lyckats utveckla detta sjätte sinne var den tid han befunnit 

sig i landet, drygt 9 år. 

Ytterligare en framstående erfarenhet bland våra respondenter var att mycket av svårigheten 

med att anpassa sig till hierarkin låg i språket. Graham (2003, s 128) beskriver kortfattat hur 

underordnade på företag konstant måste tala artigt med dem i högre positioner. Våra 

respondenter uttryckte en svårighet med att veta om någon är äldre eller i högre position än de 

själva, samt i en osäkerhet om hur man skulle tala med sina kollegor på grund av att det i det 

japanska språket finns olika artighetsnivåer som används på olika sätt. En man gav två tydliga 

exempel på detta. Å ena sidan berättade han om ett missförstånd med en kollega som hade blivit 

sårad av att han sagt “o hisashuburi desu [det var länge sen vi sågs]” när kollegan kommit 

tillbaka från en affärsresa. Missförståndet grundade sig i att kollegan såg de två som vänner, 

men respondenten hade använt ett o i början av frasen, vilket resulterade i att hans ord lät väldigt 

formella, såsom man skulle tala med en främling. Mannen förklarade att missförståndet 

grundade sig i att hans kollega trodde att han sagt det medvetet och inte ville vara vän med 

honom utan istället hålla sig på avstånd. Å andra sidan beskrev han hur han under flera månader 

hälsat på sina chefer med hälsningsfrasen “ossu” på morgonen eftersom de sagt så till honom 

och han antagit att han borde säga samma sak tillbaka. Det visade sig dock att “ossu” var en 

term som bara används av ledare som talar ner till sina anställda. Han hade alltså betett sig 

väldigt arrogant mot cheferna vilket resulterade i en förklaring och en utskällning från hans 

japanska fru när hon fick reda på detta. Dessa exempel visar på hur nyanser i språket kan vara 

en komplicerad faktor i hur man förhåller sig till de hierarkiska relationerna i arbetslivet och 

hur detta kan försvåra arbetslivet i japan för utlänningar om de inte behärskar eller förstår dessa 

språknyanser tillräckligt väl. 

4.2.3 Den glada fasaden – Honne och tatemae 

I våra respondenters svar framkom många exempel på hur tatemae kan visa sig i japaners 

bemötande av utlänningar, och hur honne inte är något de lätt kan nå. De uttryckte att det var 

svårt att läsa av folk eller att läsa mellan raderna när de pratade med sina japanska kollegor. 

Våra respondenter beskrev en varierande grad av svårighet att anpassa sig till detta. En tydlig 

åsikt som uttrycktes var att det ibland var svårt för svenskarna att veta vad deras japanska 

kollegor egentligen tyckte och tänkte. Detta är ett tydligt exempel på hur japaner ofta använder 

sig av tatemae. Ishii et. al. (2011) förklarar tatemae som en yttre sanning som japaner använder 

sig av för att behålla en fridfull miljö samt i interaktioner med folk av högre rang. Utifrån detta 

kan man dra slutsatsen att tatemae är något som används mycket i interaktioner med främlingar 
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eller arbetskollegor som man inte känner väl. Ishii et. al. (2011) beskriver också att japaner 

nästan endast använder sig av tatemae i konversationer med utlänningar. Utifrån denna 

teoretiska bas är det inte förvånande att svenskar i Japan upplever en svårighet i att förstå sina 

japanska arbetskollegor. Majoriteten av våra respondenter uttryckte att det varit en svår norm 

att anpassa sig till, men de flesta verkar ändå ha försökt anpassa sig till den åtminstone i den 

utsträckning att de försöker förstå den för att lättare kunna kommunicera med sina japanska 

kollegor. En kvinna såg dock en positiv sida av användandet av tatemae: 

 

Ibland kan jag tycka det är positivt att folk håller upp en fasad, liksom en glad fasad. Alla 

är väldigt serviceinriktade och trevliga och så... vilket tyvärr kan leda till att folk snackar 

skit bakom ryggen på en, men det är ju… vad ska man säga… det blir aldrig så här… 

jobbig stämning att gå till jobbet för man vet att det inte är någon som kommer säga något 

dumt liksom. När jag bodde i Sverige kunde man vara mer öppna med, vad ska man säga, 

bråk, och mer öppna med kritik mellan [...] olika grupper eller att det varit ett missförstånd 

eller något. Det blir mer såhär att det kan vara lite munhugg eller att man säger något dumt 

eller så, medan här [i Japan] ska det alltid vara väldigt positivt och så och det kan jag tycka 

är skönt. Att det inte blir så... dålig stämning liksom. 

- Kvinna, 27 år, mode.     

Citatet skildrar både en positiv och negativ sida av tatemae. Kvinnan förklarade att denna “glada 

fasad” kan resultera i att kollegor talade illa bakom ryggen på andra. Hon uttryckte att detta 

undvikande av konflikter ofta ledde till att hon inte visste vad hennes kollegor tyckte om henne, 

men trots denna osäkerhet uppskattade hon den positiva stämning som alltid rådde på 

arbetsplats en. Användandet av honne och tatemae ser olika ut i olika delar i landet, enligt en 

av våra respondenter. Kvinnan, som arbetat både i Kyoto och Osaka märke skillnader i hur 

tatemae visade sig bland invånarna i de två olika städerna. Hon beskriver personer från Kyoto 

som svårare att skapa kontakt med än personer i Osaka, något som enligt henne är allmänt känt 

i Japan; Kyotoinvånare är kända för att ha stor stolthet för sin stad och inte vara lika öppna med 

sina riktiga känslor som personer från Osaka. 

En respondent beskrev tatemae på ett mer kritiskt sätt och uttryckte det som att japaner konstant 

ljuger för att undvika konflikter. Han förklarade att japaner konstant strävar efter harmoni och 

att detta resulterar i en konflikträddhet. I Sverige är det vanligt att öppet debattera om olika 

åsikter, men i Japan är målet att undvika konflikter i så stor utsträckning som möjligt, och därför 

“ljuger japaner från morgon till kväll” enligt honom. Ishii et. al. (2011) beskriver att “lögner” 

är en vanlig misstolkning av tatemae, men att den översättningen inte exakt överensstämmer 

med vad begreppet egentligen innebär. Vår respondents svar stärker Ishiis (et. al. 2011) 

argument och visar på hur icke-japaner kan misstolka användandet av tatemae. Respondenten 

förklarar dock utifrån sina erfarenheter hur utlänningar ofta misstolkar honne och tatemae på 

ett sätt som tycks stämma överens med våra teoretiska utgångspunkter. I enlighet med Grahams 

(2003, s 129) beskrivning av tsukiai-sammanhang som involverar alkohol är det endast under 

sådana här evenemang som anställda kan kritisera varandra eller ge tips till varandra på ett mer 

öppet sätt. Vi tolkar detta som att man kan visa honne i en större utsträckning i dessa situationer, 

eftersom annars olovligt beteende ursäktas om individen är alkoholpåverkad. När vår 

respondent beskrev sina erfarenheter av beslutsfattande och relationer mellan japanska och 
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utländska företag förklarade han att det är när man går ut och dricker alkohol tillsammans i 

affärssammanhang som man öppet kan diskutera problem sinsemellan. Det är alltså, enligt vår 

respondent, i dessa sammanhang som man kan komma förbi tatemae-fasaden och tala öppet 

med varandra. Men eftersom många utlänningar inte har någon vetskap om det inser de inte 

detta, utan ser endast dryckestillställningarna som en trevlig fritidsaktivitet mellan 

affärspartners. Respondenten hävdade att detta kan leda till att vissa problem mellan de två 

företagen aldrig tas upp, eftersom de från utländska företag vill prata om sådant i mer formella 

sammanhang, men japaner i sådana sammanhang använder sig av tatemae för att undvika 

konflikter kring dessa möjliga problem. Respondentens exempel visar alltså på hur utlänningars 

brist på kunskap om japansk kultur och kulturella beteenden kan resultera i misskommunikation 

i arbetet. Exemplet stödjer även och ger exempel på hur Grahams (2003, s 130) resonemang 

om vikten av tsukiai-evenemang i företag med byråkratisk struktur - där formell 

kommunikation kan vara ineffektiv på grund av användandet av tatemae - konkret kan visa sig 

i affärsrelationer mellan japanska och utländska företag. Apropå formell och informell 

kommunikation på japanska arbetsplatser uttryckte våra respondenter i enlighet med våra 

teoretiska utgångspunkter (Graham 2003; Vargö 1997) att beslutsfattande på japanska företag 

kunde ta väldigt lång tid på grund av ringi-systemet och nemawashi. Detta var något de i viss 

mån hade svårt att anpassa sig till, då de som svenskar var vana att beslut togs på möten, medan 

man i Japan behövde diskutera beslutet informellt innan mötet ens ägde rum. På grund av detta 

hände det ofta att våra respondenter upplevde att de enda som pratade under formella möten 

var just utlänningar. Detta är något som en av våra respondenter relaterade till honne och 

tatemae när han beskrev att öppna diskutioner inte är vanligt på japanska företag, och att japaner 

ofta sitter tysta på möten då de redan diskuterat sinsemellan tidigare och därför endast uttrycker 

sina äkta känslor kring ett beslut under nemawashi-diskussioner. 

4.2.4 För laget - Groupism 

Kommunikation upplevs lättare när man delar kulturell bakgrund (Molinsky 2017; Sandberg 

2018, s 395) något som svenskarna i vår studie tydligt upplevde. De respondenter med tydligare 

grupperingar mellan utlänningar och japaner på sin arbetsplats uttryckte att de ibland sökte sig 

till personer med liknande kulturella referensramar; gärna någon där man kunde prata sitt 

modersmål. Detta upplevdes inte som en negativ gruppering utan mer som en trygghet. Men 

när det sedan kom till att skapa kontakter med sina japanska kollegor hade våra respondenter 

skilda erfarenheter. Vissa upplevde att japaner var väldigt välkomnande och trevliga, medan 

andra uttryckte att de fått ett kallare välkomnande. En respondent uttryckte att det tog tid innan 

man som utlänning kunde bli accepterad på samma sätt som japaner på arbetsplatsen, vilket vi 

återser i Grahams (2003) beskrivningar av groupism och japaners attityder mot utlänningar, 

samt Ishiis (et. al. 2011) modell över relationen mellan insiders och outsiders (Figur 1), som 

alla visar på betydelsen av sociala grupper i Japan och de svårigheter för utomstående att 

accepteras i dessa. Hon förklarade att det finns många olika sociala regler som man behöver 

förstå innan man kan bli accepterad i de sociala grupperna på arbetet. Hon specificerade inte 

vad dessa sociala regler kan vara, men vi förmodar att honne och tatemae kan vara en av dem, 

då vi både i våra teoretiska utgångspunkter och i exemplen ovan kan se att användandet av 
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honne och tatemae är komplicerat och kan försvåra processen att komma in i sociala grupper 

för utlänningar. 

Något som var gemensamt för alla svenskar vi intervjuade var en svårighet i att skapa nära 

kontakter med sina japanska kollegor. De berättade att de kunde ha det trevligt på arbetet, men 

att de sällan spenderade någon tid tillsammans privat. En man uttryckte att det kändes som att 

man endast kunde komma till en viss social gräns med japaner; att man aldrig kunde komma in 

på ett djupare plan. Detta märktes även i att han upplevde att det lätt blev grupperingar bland 

hans kollegor på fritiden. På arbetet eller i tsukiai-sammanhang upplevde respondenten att alla 

kunde umgås tillsammans, men det var vanligt att japaner höll sig för sig själva i privata 

sammanhang. Han spekulerade att svårigheten att komma nära japaner skulle kunna bero på att 

japaner ofta “rotar sig till en plats”; 

Så de känner att efter åtta år då kanske vi… faktiskt ska börja hänga lite grann hemma hos 

dig eller hos mig och veta mer om våra familjer och så där. [...] Det har jag pratat med 

ganska många [utlänningar] som har upplevt, de som varit länge i Japan. Att det… du 

kommer aldrig riktigt in på livet utan du kommer hit men inte längre. [...] Ibland funderar 

jag, har det att göra med det där med boendet och att man rotar sig till en plats? Så att, ja 

men “du tillhör arbetslivet och det är viktigt” eller “du är en vän och det är viktigt, men du 

tillhör inte den här roten i min familj och min bosättning” och de här bitarna. 

- Man, 38, industri. 

Vi tolkar respondentens ord som att japaner lägger stor vikt vid sitt hem och sin familj, och ser 

grupper som familj, vänner och arbetskollegor som separata sfärer som inte alltid kan blandas, 

och att en arbetskollega därför kan ha svårt att bli mer än just en arbetskollega. Han hade 

emellertid inga spekulationer till varför detta kan vara en svårighet för just utlänningar. Om vi 

sätter detta i förbindelse till Ishiis (et. al. 2011) redogörelse för användandet av honne och 

tatemae kan vi dock se en möjlig förklaring. I enlighet med modellen över relationen mellan 

insiders och outsiders (Figur 1) så kan en utlänning exempelvis ses som en del av gruppen på 

arbetet, men inte i privata sammanhang. Utlänningen bemöts då inte med honne i privata 

sammanhang och involveras inte i dessa då hen inte ses som en del av japanens privata grupp, 

exempelvis vänskapskrets eller familj. Kopplat till Haitanis (1990) beskrivning av groupism 

och hur individer som står utanför gruppen kan behandlas likgiltigt kan detta användas som en 

förklaring till svårigheterna för våra respondenter att knyta djupa kontakter till sina japanska 

kollegor. Detta tyder även på att koncepten honne och tatemae är nära sammankopplade till 

groupism i den japanska kulturen. 

Andra respondenter ansåg att svårigheten att komma nära kan ligga just i att utlänningar inte 

alltid har tillräcklig kunskap om kulturskillnaderna mellan länderna och därför inte förstår hur 

tatemae används av japaner. De förmodade alltså att svårigheterna för utlänningar i just dessa 

situationer beror mer på kulturskillnader än på språket. I kontrast till detta uttryckte ingen av 

våra respondenter att de upplevde samma problem med sina icke-japanska kollegor. I dessa 

upplevelser ser vi en tydlig koppling till Ishiis (et. al. 2011) modell över relationen mellan 

insiders och outsiders (Figur 1). Modellen visar på hur japaner kan ha ett insider-outsider tänk 
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där endast insiders, personer som ses som en del av samma grupp som japanen själv, får ta del 

av honne. Detta speglar även groupism i Japan. Modellen visar också på hur en utlänning 

exempelvis skulle kunna bli accepterad som en del av gruppen på arbetsplatsen och då ses som 

insider i den mån att de tillhör gruppen av anställda på företaget, men att utlänningen samtidigt 

skulle stå utanför gruppen när det kommer till privata sammanhang som exempelvis familjen. 

Utlänningen i fråga skulle då få ta del av honne i konversationer angående arbetet, men endast 

tatemae när det kommer till diskussioner om privatliv. På grund av detta kan det vara svårt för 

utlänningar att komma in i gruppen och de ses oftast som utomstående. På grund av att groupism 

inte är ett lika starkt rotat fenomen i den svenska arbetskulturen, då vi i västvärlden är mer 

individualistiska, hade våra respondenter ibland svårigheter med att förhålla sig till det starka 

gruppfokuset i Japan. En man beskriver skillnaderna i att ge positiv feedback till sina 

medarbetare: 

[...] Just det att ge beröm, positiv kritik eller positiv feedback. Liksom att man har en grupp 

utav personer som står framför dig och så ska du liksom säga till någon “Det där du gjorde 

igår var ju fantastiskt eftersom det ledde till detta och så vidare. Tack så hemskt mycket”. 

Helt plötsligt sticker den personen ut från mängden för att den har gjort någonting som den 

personen kanske inte blivit tillsagd att göra [...] och det ses inte alltid som positivt i Japan. 

Man ska göra saker tillsammans och komma överens tillsammans. [...] Det har varit 

jättemycket exempel på sånt som man tror är någonting positivt som svensk [...] som har 

landat helt fel. 

- Man, 39, HR.     

I vår redogörelse kring Grahams (2003, s 155) syn på groupism i Japan ser vi att en konsekvens 

av att gå emot gruppen eller på annat sätt sticka ut kan resultera i utfrysning eller mobbning. I 

denna respondents exempel blir det tydligt att det upplevs som negativt att sticka ut ur gruppen 

i Japan även om det är av en positiv anledning. Vi vet inte om detta också kan resultera i 

utfrysning likt vad Graham (2003) beskriver, men respondenten förklarar tydligt att det är en 

källa till obehag hos japaner när de sticker ut från gruppen, oavsett anledning. Som vår 

respondent uttryckte kan groupism på grund av detta resultera i en svårighet för svenskar i 

arbetet, då de måste anpassa sitt arbetssätt för att undvika att peka ut japaner från gruppen. Det 

visar även på ytterligare ett sätt som stora kulturskillnader kan försvåra anpassning i enlighet 

med Molinskys (2007) teori kring task performance, eftersom lämpligt beteende många gånger 

är situationsbaserat och därför svårt att utveckla och leda till ännu en svårighet att anpassa sig 

till gruppen.   

Som vi kan se är de negativa konsekvenserna av groupism något som våra respondenter har 

märkt av. Groupism försvårar för utlänningar att knyta djupa kontakter med sina japanska 

arbetskollegor och kan bidra till klyftor på arbetsplatsen. Trots de svårigheter som groupism 

kan leda till för utlänningar uttrycker dock våra respondenter att japaner är väldigt måna om 

sina kontakter när de väl etablerats. I enlighet med Graham (2003, s 155) hävdar vissa av dem 

att det extrema gruppfokuset leder till en stark gemenskap och en positiv atmosfär där alla 

hjälper varandra i arbetet. Vidare beskriver somliga tsukiai-sammanhang som något positivt 
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som främjar gemenskap i arbetsgruppen, vilket också överensstämmer med Grahams (2003, s 

23) och Yus (2009, s 142) redogörelser. 

4.2.1 Söta lilla flickan och stora starka grabben - Könsroller  

Könsroller visade sig hos alla våra respondenter i viss mån. En man berättade att han såg tydliga 

könsroller på den lilla förskola som fanns på hans arbetsplats där färger och leksaker var starkt 

kopplade till kön. Det tycktes göra honom lite orolig då han upplevde att könsroller var en 

bidragande orsak till att så mycket press sätts på kvinnor senare i livet framför allt i chefsroller. 

Han hade själv sett att många yngre kvinnliga chefer hamna i dilemman när de ska leda team, 

på grund av deras kön och ålder. Yngre kvinnorna hamnade lägre i hierarkin i två aspekter; kön 

och ålder. När de hamnade i en chefsposition med äldre män i sitt team stötte de därför på 

svårigheter i att förhålla sig till hierarkiskiftningen på grund av både sina egna och 

omgivningens förväntningar på dem. Kvinnan i den ledande positionen får då istället 

överkompensera i sitt ledarskap för att få den respekten hon behöver som ledare. På så sätt går 

hon emot den kvinnliga könsrollen och antar en mer manlig roll som en chefsposition ofta 

förknippas med. En annan respondent antydde även hon att kvinnor i de ledande positionerna 

tog på sig en mer manlig roll. Majoriteten av hennes företag består av kvinnor, men trots detta 

är det mestadels män i de ledande positionerna. Det finns dock ett undantag; en kvinna som är 

en högt uppsatt chef. Respondenten beskrev den kvinnliga chefen som mycket respekterad och 

att ingen manlig chef inom företaget skulle överväga att gå emot henne. Detta tyder på ett 

överkompenserande från chefen för att inte förknippas med den kvinnliga könsrollen som 

föreställs som svagare. Detta exempel visar på motsatsen till det som Hirsch (2000) beskriver i 

sin studie, där den japanska kvinnan anpassade sig till den japanska kvinnliga könsrollen för att 

inte bli motarbetad av sina manliga kollegor och lättare kunna utföra sitt arbete. Vår respondents 

kvinnliga chef hade istället gått emot sin förväntade könsroll, vilket vi utifrån vår respondents 

svar förutsätter resulterade i att hon behövt överkompensera sina arbetsprestationer för att nå 

den respekt hon har idag. 

Könsroller visade sig även på mindre sätt. Våra respondenter vittnade om hur kvinnorna på 

deras arbetsplatser exempelvis förväntades diska och att fylla på kaffemaskinerna trots att det 

inte var del av deras officiella arbetsbeskrivning. Männen blev istället utvalda till 

arbetsuppgifter som kräver styrka och undkom det arbete som kunde kopplas till hemmet. En 

av männen uttryckte att han trodde att detta beteende där kvinnor tar hand om sysslor har gått 

från att i början vara ett naturligt beteende för dem, till att nu sedan förväntas av dem. Detta är 

en mycket intressant observation som vi tror reflekterar hur kvinnor hamnar i den 

omhändertagande rollen som våra respondenter beskriver. Detta görs från början för att visa 

vänlighet och omtanke, men blir sedan en syssla som förväntas av dem. Mannen berättade även 

om en situation där han gick emot sin förväntade könsroll och hur det mottogs: 
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En sak som hände mig [..] det var ju ett möte--mötesrum och så var mötet slut och så tog 

jag och skulle [..] göra rent whiteboarden efter mötet. Det var ju ibland det hände att en 

kvinnlig person sa att “Stopp. Stopp, det gör jag.” Det hände ju ett par gånger. [...] Folk 

tycker nog att utlänningar har mer en annan attityd och man förstår dem och de är mer, vad 

ska man säga, jämställda. Och de gör saker som kanske inte japanska män skulle göra [...]. 

- Man, 46 år, finans.     

I denna situation utförde mannen en uppgift som var kvinnligt kodad och kvinnan var inte helt 

bekväm det. Vi förmodar att hon kände ett visst ansvar sammankopplat med sin könsroll på ett 

sätt som hon kanske inte var medveten om själv. Kvinnan agerade efter det hon upplevde som 

naturligt och hade accepterat att rengöring av tavlan var hennes underförstådda arbetsuppgift, 

utan att kanske reflektera över varför just hon kände det ansvaret. Då våra respondenter hade 

en svensk kulturell referensram som grundar sig i en mer jämställd syn på könen uppskattar vi 

att de lättare kunde se könsskillnaderna i Japan än japanerna själva. En annan man i vår studie 

uppvisade tydligt motstånd till de japanska könsrollerna. Han vägrade att låta kvinnor göra 

saker som att diska tallrikar just för att dem var kvinnor och uttryckte att om han själv använt 

tallriken borde han diska den själv. Hans motstånd möttes med stort missnöje från männen i 

hans omgivning: 

Jag vägrar! Jag får skit för det varenda gång. [...] De kan inte acceptera det. Och bara att 

jag säger emot dem, de blir ju skitförbannade direkt. Det ser man på dem, de bara kokar. 

Jag är jättejobbig för dem. [...] Det blir alltid tjafs när jag vägrar göra vissa saker, sånt som 

de då tycker att man ska göra. Men om det kommer till personliga saker då väljer jag själv. 

Om det har med jobbet att göra, typ vanliga arbetsuppgifter som inte har nåt med mitt 

personliga att göra, då är det skit samma. Men så fort det kommer till såna saker… då är 

det personligt säg. Då har jag ett personligt val. 

- Man, 44 år, IT.     

Mannens exempel visar på hur anpassning till en främmande kultur är svårare om beteendet går 

emot individens värderingar, samt att personer med fasta värderingssystem har svårare för 

cross-cultural code-switching (Molinsky 2007). Denna man anpassade sig till stor del till Japans 

arbetskultur, men hur kvinnor blev behandlade upplevdes som mer personligt för honom. Han 

ville inte kompromissa med sina värderingar angående detta, och gjorde därför motstånd till 

dessa normer. Anpassning upplevdes som omöjlig. Citatet illustrerar även negativa 

konsekvenser av groupism och att sticka ut från mängden i Japan, i enlighet med Graham (2003) 

och Haitani (1990). Då den svenske mannen vägrade att anpassa sig till de japanska 

könsrollerna resulterar det i att han stack ut bland sina kollegor och därför blev sedd på ett 

negativt sätt i situationer då han gjorde motstånd mot dessa normer. 

Vi såg även exempel på motstånd från två av våra kvinnliga respondenter. En av kvinnorna 

ansåg det som ”jättelöjligt” att endast kvinnorna skulle stå och hälsa kunder välkomna vid 

receptionen under eventdagar, även om hon förklarade bort det med; “De har en annan bild av 

vad kvinnan ska göra liksom”. Denna situation med kvinnor som välkomnar under eventdagar 
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stämmer överens med Dincas (et. al. 2017) beskrivning om hur kvinnor ofta hamnar i positioner 

som kräver enklare arbetsuppgifter för att de förväntas bara stanna på arbetsmarknaden under 

en kortare tid. Ett synsätt som bibehåller de traditionella könsrollerna, som vår respondent med 

sitt svenska perspektiv upplever som något förlegat och därför beskriver dem som löjliga. 

Denna norm ändrades dock under tiden hon arbetade på företaget och nu arbetade både män 

och kvinnor i receptionen under eventen. Män i alla åldrar serverade kaffe under dessa dagar, 

något som omgivningen fann komiskt till en början, men som vår respondent upplevde som en 

självklarhet. En kvinnlig respondent inom restaurangbranschen hade mer obehagliga 

erfarenheter när det kom till hur kvinnor behandlades i arbetet. Två manliga kunder på hennes 

arbetsplats filmade och spelade in hennes vid olika tillfällen när hon arbetade, utan hennes 

medgivande. Dessa män kunde även vänta utanför hennes arbete när hon slutade och stod för 

obehagliga telefonsamtal under arbetstid. Hon som yngre kvinna kände att hennes nej sällan 

blev accepterat av män när hon till exempel fick förfrågningar om att ses privat efter arbetet av 

manliga kunder. I relationen till de männen som spelade in henne kände hon sig maktlös till att 

stoppa deras olämpliga beteende då kundrelationen innebar att hon inte kunde göra dem 

upprörda. Hon kunde därmed inte uttrycka sitt missnöje med det olovliga filmandet om det inte 

togs på bar gärning. Hon började därför göra motstånd till beteendet genom att höja musiken i 

lokalen när hon såg dessa kunder då hon misstänkte att en av anledningarna till att hon filmades 

var för att hon pratade engelska. På så sätt skulle inspelningen bli värdelös. Hon fick då mer 

makt över en situation där hon på grund av de sociala koderna annars var oförmögen att göra 

motstånd. 

Eftersom svenskarna i Japan levde i ett land som har en annan dominant kultur än de växt upp 

i anpassade de sig till könsrollerna i större utsträckning än om ett likande beteende hade setts i 

Sverige, något som vi anser ytterligare visar på Molinskys (2007) teori om cross-cultural code-

switching. Även när de uttryckte ett missnöje med Japans könsroller anpassade de sig ibland 

till dem ändå i ett försök att bli accepterade av sin omgivning eller för att undvika att bli sedda 

som “den jobbiga utlänningen”, som vi såg i det ovan nämna exemplet om kvinnan som inte 

kunde säga emot sin äldre kollega som betedde sig oförskämt under ett tsukiai-event. Genom 

att inte säga emot honom anpassade hon sig både till japans hierarki och till den kvinnliga 

könsrollen för att undvika att bli sedd på ett negativt sätt av sin omgivning. Vi upplever dock 

att våra respondenter gör vad de kan för att komma bort från stereotyperna kring könsrollerna 

när de inte är i linje med deras egna värderingar. Utifrån deras beskrivningar antar vi att detta 

motstånd till viss del grundar sig i deras svenska identitet, då de svenska normerna kring 

könsroller skiljer sig från de japanska och därför med stor sannolikhet resulterat i att våra 

respondenter besitter värderingar som inte är i linje med de japanska könsrollerna. Kopplat till 

Molinsky (2007) ser vi även att personer med fasta värderingar har svårare att anpassa sig till 

kulturer med stora skillnader från deras egna, vilket vi också grundar detta resonemang i. I de 

situationer då könsrollerna på deras arbetsplatser istället inte gick emot våra respondeneters 

värderingar. När könsroller istället inte går emot deras värderingar kunde dem istället 

uppskattas. Den kvinnliga respondenten som arbetade inom förskolan omfamnade till och med 

könsrollerna vid vissa tillfällen. På hennes förskola hade männen som uppgift att fylla poolerna 

när badlek stod på schemat; en uppgift som kvinnorna på företaget var glada att undkomma den 

uppdelningen mellan könen var uppskattad. När denna uppdelning sedan blev ifrågasatt av en 
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ny kvinnlig lärare med annan utländsk bakgrund ledde det till att alla förskollärare nu deltar i 

arbetsuppgiften, vilket inte möttes med särskilt stor glädje bland de andra kvinnorna på 

förskolan. 

Det japanska samhället, som många andra länder i världen, upplevs just nu genomgå ett skifte 

där kvinnor lyfts fram mer och mer. Den japanska regeringen arbetar bland annat för att försöka 

få fler kvinnor i ledande positioner och uppmuntra företag att tänka utanför den traditionella 

synen på kvinnor i arbete (The Government of Japan 2019). Enligt våra respondenter ser dock 

många kvinnor fortfarande ett liv i hemmet med barnen som den väg de förväntas ta. Detta såg 

en av våra kvinnliga respondenter bland sina klasskamrater under sin utbildning i Japan: 

Ja, man kunde fråga folk såhär; “ja, vad ska du jobba som? Vad ska du söka för företag?” 

och de kunde svara “jag vill gifta mig”. Och jag bara “men det var ju inte ens ett svar på 

frågan”. Men för dem var det ett svar på frågan. Att de skulle gifta sig och sedan skulle de 

liksom vara hemma. 

- Kvinna, 27 år, mode.     

Dessa kvinnor använde sin utbildning för att förbereda sig för ett liv i hemmet med att sy kläder 

åt sina familjer, något vår respondent inte ens övervägde som ett val i livet, ännu mindre något 

man skulle behöva utbildning för. Hennes reaktion till att hennes klasskamrater skulle välja att 

vara hemma istället för i arbetslivet visar tydligt på de kulturella skillnaderna mellan Sverige 

och Japan när det kommer till kvinnor i arbete. Respondenten kunde dock inom sitt arbete 

fortfarande behålla sitt synsätt om att kvinnan återgår till arbetet efter att ha skaffat familj då 

det inom hennes företag uppmuntrades att återgå till arbetet, eftersom branschen är 

kvinnodominerad. Samma fenomen beskrevs även inom förskolan. Kvinnorna uppmuntras att 

återkomma till arbetet då företaget annars skulle gå miste om mycket kompetens, då största 

delen av arbetskraften är kvinnor. Detta skiljer sig från andra perspektiv om att kvinnor 

försvinner från arbetsmarknaden för att ta hand om familjen (Yu 2009, s 123; Sinha Mukherjee 

2015). Om ett yrke är kvinnodominerat så finns kompetensen hos kvinnorna och de blir inte 

längre sedda som utbytbara. För att behålla kvinnorna och därmed kompetensen i företaget 

måste därför kvinnorna värnas om. Dessa företag skiljer sig därför från de mer traditionella 

japanska företagen och blir positiva exempel på hur man kan behålla kvinnor i arbetslivet under 

en längre tid. Kvinnan i restaurangbranschen upplevde i kontrast till de andra kvinnorna som 

mycket svårare att ta ett längre uppehåll vid barn eftersom hennes utländska chef själv inte hade 

tagit ledigt utan istället haft sitt nyfödda barn med sig under arbetsdagarna. Hon upplevde därför 

sig själv som utbytbar om hon skulle välja att ta ett uppehåll från arbetslivet.  

Om våra kvinnliga respondenter skulle skaffa barn var det oundvikligt att deras arbetsliv skulle 

påverkas i viss mån och även om de kunde återgå till arbetet efter ett uppehåll så kvarstår ändå 

faktumet att de har huvudansvaret för barnet ur det traditionella synsättet. Männen hade dock 

inte samma press på sig. Majoriteten av våra manliga respondenter som hade barn upplevde 

inga större förändringar i deras arbetsliv sedan tidigare. En man berättade att hans arbetsliv nu 

kräver mer planering för att hinna med både arbetet och hemmet, men ingen av våra 

respondenter valde att gå ner i arbetstid efter deras barn fötts. En av männen skiljde sig dock 
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från de andra i att han var hemma i med sitt barn på heltid. Då hans arbete gjorde det möjligt 

för honom att arbeta på distans hade han och hans fru beslutat att ge honom ansvaret för barnet 

medan hans fru arbetade, något som mottogs med blandade känslor i på den lilla ort han bodde 

i. Han upplevde att japanerna ansåg hans val att vara hemma med sitt barn som udda och ett 

brott mot den traditionella könsrollen. De äldre i samhället upplevde det som kvinnans arbete 

att ta hand om barnen och mannen möttes därför av konstiga blickar när han var ute på 

promenader med barnvagn. De yngre kvinnorna uppskattade dock att se en pappa ta hand om 

sitt barn och önskade att deras partners kunde göra detsamma. Som svensk ansåg mannen dock 

det som en självklarhet att ta hand om sitt barn när hans fru ville återvända till arbetet. Hans fru 

hade en statlig anställning, ett högt aktat arbete som lärare. Men när hennes arbetsgivare fick 

reda på att hon var gravid sades hon upp. Hon lyckades dock återfå sin anställning ca fem 

månader efter barnet var fött. 

Hon fick ju sparken direkt. Typ bara sparken sådär, inget avgångsvederlag inget, sånhär… 

inga mammapengar eller nånting, bara ingen lön “bam!”. [...] De [japaner] har inte så 

mycket lagar som, eh, skyddar folk. Det är mer tvärtom att de har lagar (skratt) nästan mot 

folks beteende. Så… det beror också på vilken typ av anställning du har. En vanlig typ av 

anställning i Japan är att du förvägras de flesta rättigheter tills du uppnår en viss nivå, då 

får du vad vi i Sverige skulle kalla liksom grundläggande rättigheter. Såsom till exempel att 

om hon skulle bryta benet i en olycka och behöva va hemma ett tag, så borde hon ju då få 

nån slags lön under tiden. Men det får hon inte då. [...] Trots att man är behörig lärare, har 

legitimation och allting, så har de ett slags, ett låtsassystem med ett test som folk behöver 

göra och det är typ en halv procent som klarar av det testet. Det är jättesvårt så folk brukar 

göra det typ i tio års tid eller sjutton års tid och sen till slut så klarar dem det. För då, då får 

du dina rättigheter då. Och har du det, då kan du få lön om du bryter benet. Då kan du få 

pengar ifall ditt, uh barn är sjukt--eller du behöver föda barn, om du blir gravid. Men hon 

hade inte det då. Ändå har hon jobbat som lärarinna i 14 år då. Heltid. Så...så hon fick det 

förra året. Så hon har vart helt rättslös tills nu då (halvhjärtat skratt). Och då är hon väldigt 

bra--och då står det väldigt bra till för henne för hon är lärarinna, och det är ett väldigt bra 

jobb i Japan. 

- Man, 44, IT.  

Enligt vår respondent visar detta tydligt på svårigheterna för kvinnor att göra karriär i Japan, 

vilket vi håller med om. Det system han beskriver anser vi kan drabba kvinnor särskilt hårt då 

de har lägre anställningsskydd och färre rättigheter innan de klarat detta test. Eftersom kvinnor 

i Japan har en större roll i hemmet (Yu 2009, s 9) och därför är i större behov av förmåner kring 

exempelvis barnomsorg och föräldraledighet så kan dessa rättigheter bli avgörande. Det stärka 

anställningsskyddet skulle med stor sannolikhet även underlätta för kvinnor att behålla sitt 

arbete vid graviditet och återkomma till arbetet efter barnafödande. Detta kombinerat med 

faktumet att Japan inte har tillräckligt med förskoleplatser (The Government of Japan 2019; 

Yamaguchi 2017) ansåg vår respondent försvåra för kvinnor att komma tillbaka till arbetet efter 

barnafödande. Hans fru lyckades dock återfå sin anställning ca fem månader efter barnet var 

fött. Detta exempel visar även på EEOA:s ineffektivitet (Yu 2009, s 45). EEOA ska förhindra 

att kvinnor diskrimineras i arbetet, men vår respondent vittnar om att ett statligt företag ändå 

kan säga upp en kvinna på grund av graviditet utan några synliga konsekvenser. EEOA behövs 
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därför utvecklas med tydligare riktlinjer för att kunna underlätta för kvinnors situation i arbetet.  

Då detta par bodde i ett mindre samhälle hämtas deras barn med en buss som tar dem till 

förskolan. Vår respondent beskriver denna buss som en stor anledning till att han valde att vara 

hemma med barnet, då tiderna för denna buss är väldigt oregelbundna. Förskolan i området var 

van med att mammorna är hemma under dagarna och finns därför tillgängliga under hela dagen. 

Detta system med förskolebussarna gör det därför inte möjligt för båda föräldrarna att arbeta då 

deras barn kan köras hem när som helst under dagen. Yu (2009, s 11) beskriver att japanska 

regeringen fått kritik för de bristande lösningarna kring barnomsorg i landet som vi tydligt ser 

i detta exempel. Respondentens svar stämmer även överens med Sinha Mukherjee (2015) som 

beskriver svårigheter kring förskoleplatser som en stor anledning till att kvinnor väljer att inte 

återgå till arbetet efter att fått barn. Det blir ett system som föder de traditionella könsrollerna, 

men denna familj vände istället upp och ner på dem eftersom mannen var den som var hemma 

med barnet istället för kvinnan. 

4.2.5 Häng med i svängarna - Cross-cultural Code-switching 

Cross-cultural code-switching (Molinsky 2007) var något vi såg tydliga tecken på i våra 

respondenters erfarenheter, både när det kom till task performance och identity dimensions. 

Trots att de inte alltid upplevde att de gick emot sina värderingar anpassade de fortfarande sina 

beteenden till den japanska kulturen på en rad olika sätt vilket gav oss många exempel på hur 

cross-cultural code-switching kan uttrycka sig. 

Eftersom flera av våra respondenter hade arbetat i andra länder än Japan hade de erfarenheter 

av anpassning från tidigare i arbetslivet. En man uttryckte att han hade gått emot sina 

värderingar mer när han tidigare arbetat i ett europeiskt land när han var yngre. När han flyttade 

till Japan såg han sig därför som mer självmedveten och upplevde att han anpassade sig mindre 

och höll sig mer trogen till sina värderingar. Han uttryckte att “Det är något jag försökt att vara 

stenhård på att även om det här är Japan och det kanske är många som agerar på andra sätt så 

jag vill inte anpassa mig bara för att det skulle vara vad majoriteten gör eller sådär”. Trots detta 

medger han att viss anpassning sker ur artighetssynpunkt. Han antog att anledningen till att han 

kunde komma undan med att inte fullt anpassa sig till arbetskulturen var att han arbetade på ett 

internationellt företag. Han förmodade att mer anpassning hade krävts av honom om han hade 

haft en anställning i ett mer traditionellt japanskt företag. Kvinnan inom förskolan beskrev en 

liknande erfarenhet av att anpassa sig mer i början av sitt arbetsliv, trots att hon bara beskrev 

sitt arbetsliv i Japan. Hon upplevde att hon gjorde sig själv något underordnad genom att 

använda mycket hövligt språk och agera aktsamt mot sin omgivning. Denna anpassning till den 

japanska kulturen och den kvinnliga könsrollen med att vara mer tillbakadragen i sitt handlande 

uppskattades av hennes omgivningen. När hon senare i livet fick barn kändes inte denna 

anpassning lika naturlig längre och hon ville återgå till sina svenska rötter. Hemlängtan på 

grund av distansen till sina svenska släktingar innebar att hon istället sökte trygghet i den 

svenska kulturen med svensk jul och heminredning och hon började ta mer plats i arbetet än 

tidigare enligt hennes medfödda kultur. 

Hos en respondent såg vi ett intressant sätt som cross-cultural code-switching kan visa sig på. 

Inom den japanska kulturen upplevs det oartig att tala i telefon på buss eller tunnelbana, då det 
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kan störa andra som vill ha en lugn resa. Respondenten menar på att i början pratar ofta 

utlänningar högt i telefon på tunnelbanan eller bussen eftersom de inte är vana vid deras normer, 

men när de varit i landet en längre tid börjar de avstå från det beteendet. När han väl hade 

anpassat sig till att visa denna typ av hänsyn blev det del av hans dagliga beteende och han 

föredrar nu att visa hänsyn till de andra resenärerna när han reser och undviker att prata i telefon 

i dessa situationer även i Sverige. Han såg detta som något positivt eftersom han nu tog mer 

hänsyn till sin omgivning. 

Så att det är mycket sådant där [i Japan], det tar ju tid att tvätta ur att man får ändra sitt 

beteende [...]. Jag tror generellt sett att jobba utomlands, inte bara i Japan, det gör att du 

lyfter blicken lite grann. Du tänker på ett lite annat sätt och förmedlar något annat så att, 

det tror jag man får med sig, mycket sånt där. 

- Man, 38 år, industri 

I detta exempel illustreras hur cross-cultural code-switching även kan resultera i att individers 

beteenden förblir förändrade när de återvänder till sitt hemland. Detta är något vi inte återser i 

Molinskys (2007) teori, men som vi hävdar kan vara en konsekvens av cross-cultural code-

switching när den sker i situationer då individen upplever det anpassade beteendet som positivt 

och enkelt att anpassa sig till. Anpassningen sker då inte i identity dimensions eftersom 

beteendet inte går emot individens värderingar. Utifrån detta resonemang spekulerar vi om 

huruvida beteenden som upplevs svåra att anpassa sig till också kan förbli förändrade på detta 

sätt. Då detta inte visat sig i vår studie kan vi dock inte uttala oss om det. 

Som vi sett tidigare i kapitlet anpassade sig våra respondenter till den japanska arbetskulturen 

i olika grad och vissa var mer villiga att anpassa sig till än andra. Dock ser vi att alla anpassat 

sig i någon utsträckning, exempelvis genom att arbeta mer övertid än vad man skulle gjort i 

Sverige eller genom att hålla tillbaka och inte säga emot sina äldre kollegor för att följa den 

japanska hierarkin. Anpassningen i dessa fall sker inom identity dimensions, där man lägger 

vissa värderingar åt sidan för att passa in i den dominanta kulturen och undvika negativa 

situationer (Molinsky 2007). En man beskrev en situation då han var tvungen att lägga sina 

värderingar åt sidan och ta arbetsgivarens sida. Denna man arbetade nu inom rekrytering men 

var då anställd inom HR och var den som hade ansvaret för att säga upp medarbetare: 

Det var en gång vi sparkade en kille...och han, han hade nog gått igenom en ganska 

traumatisk period i förhållande till sin flickvän då va. Han hade kommit in med ett blåöga 

för att hans flickvän slagit honom på käften. Men alltså...jag kunde se att han mådde 

väldigt dåligt; jag vet att han gick till psykiatriker och så. Och då bestämde sig företaget för 

att göra sig av med honom. Då fick jag ju tänka liksom “Jaha, jobbar jag för det här 

företaget eller jobbar jag för honom?” och då fick jag gå emot det jag tyckte var rätt. Skulle 

man göra det som var rätt så skulle man ju låta den här killen ta speciell sjukledighet [...]. 

Men företaget ville bli av med honom då för de som honom bara som en kostnad. Och då 

fick jag gå emot vad jag tycker är rätt och ta företagets sida och sparka honom. 

- Man, 44, rekrytering. 
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Denna man uttryckte en ånger över detta och förklarade bestämt att han i Sverige aldrig skulle 

gått med på något sådant, men att han inte kände att han hade något val på sin japanska 

arbetsplats. Detta är ett tydligt exempel på hur cross-cultural code-switching inom identity 

dimensions yttrar sig, samt den psykologiska påfrestning det kan innebära (Molinsky 2007). 

Identity dimensions syntes även hos kvinnan i modebranschen när hon reflekterade kring sin 

egen anpassning till den japanska kulturen. Hon förklarade att ”Jag vill att folk ska tycka att jag 

är en del av dem även om jag måste anpassa mig till grejer som jag tycker är lite konstiga ibland 

[..] för jag vill inte stå ut på ett negativt sätt och då blir det att man kanske anpassar sig mycket”. 

I hennes fall var tillhörigheten till omgivningen motivationen för anpassning. Skulle ingen 

anpassning ske kan det leda till ett utanförskap (Graham 2003) och försvåra arbetslivet i Japan. 

Att undvika konflikter är något som kan tyckas centralt inom den informella japanska kulturen 

enligt våra teoretiska utgångspunkter (Vargö 1997, s 89; Ishii et. al. 2011). Att våra 

respondenter i vissa fall håller tillbaka sina naturliga reaktioner för att passa in i den japanska 

kulturen - i deras fall oftast för att undvika att på ett negativt sätt sticka ut som “den jobbiga 

utlänningen” - visar på ett intressant sätt som deras anpassning grundar sig i ett liknande 

tankesätt som japanerna.  

Kvinnan som arbetade inom förskolan gav oss ytterligare ett exempel på identity dimensions 

(Molinsky 2007) när hon beskrev skillnaderna mellan hennes två olika visstidsanställningar. 

Under hennes första visstidsanställning arbetade hon på en förskola med en manlig chef med 

en strikt ledarskapsstil. Under hennes upplärning uppträdde han kontrollerande och hon agerade 

efter hans anvisningar för att behålla sin anställning. Hans version av undervisning av små barn 

stämde inte överens med hennes och hon fick handla emot sina egna värderingar då det innebar 

att hon tvingas uppträda argt mot barn i tvåårsåldern när de inte fokuserade på undervisningen. 

När hon istället började arbeta på sin nuvarande arbetsplats kände hon att hon kunde slappna 

av och fokusera på att undervisa på ett sätt som hon kände sig mer bekväm med. Växlingen 

mellan kulturer och förhållningssätt är påfrestande (Molinsky 2007) och pressen hon kände i 

sitt första arbete ser vi som en koppling till spänningarna av att gå emot sina värderingar. Att 

slappna av i en bekant kulturell omgivning visade sig även i Sandbergs (2018, s 395) studie där 

en person i den utländska besättningen upplevde att kommunikationen med den svenska 

besättningen krävde mer ansträngning än kommunikationen med hans landsmän. Att kvinnan 

slappande av när hon hamnade i sitt nya arbete närmare hennes värderingar i undervisning tyder 

på att hennes förra arbete som låg längre från hennes medfödda värderingar innebär en 

påfrestning att förhålla sig till som hon blev fri från i det nya arbetet. 

Våra respondenters anpassning till den japanska arbetskulturen stämmer även överens med task 

performance (Molinsky 2007), som innebär att man anammar ett beteende hos den dominanta 

kulturen som skiljer sig från ens medfödda kultur. Lämpligt beteende är ofta situationsbaserat 

och därför finns det många dimensioner till hur man ska agera lämpligt i olika situationer. Detta 

ser vi i exemplet ovan från den kvinnliga respondentens olika arbetsplatser. Det syns även i ett 

tidigare exempel på hur kvinnan som arbetade i modeindustrin och hade problem med att en 

äldre man gick över gränserna under ett tsukiai-event upplevde att den strikta hierarkin och 

hennes roll som utlänning höll henne från att göra det motstånd hon ville. Hon kände att då han 

hade en högre position i företaget samt hade ålder och kön till fördel i hierarkin kunde hon inte 
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agera som hon skulle gjort i Sverige. Hon försökte göra motstånd när mannen betedde sig 

oförskämt mot henne, men kunde inte bistå med den hjälp hon ville ge sin manliga yngre 

kollega. Trots att hon visade motstånd skedde ändå viss anpassning som gick emot hennes egna 

värderingar. Hon uttryckte därför: ”alltså det är så skönt i Sverige att man inte behöver tänka 

så mycket”. Ett tecken på den ansträngning som växlingarna mellan kulturer innebär (Molinsky 

2007; Sandberg 2018, s 395)  

4.3 Svenskarnas arbetsmarknad 

Utifrån vår teoretiska referensram kan vi se att japaner har ett antal fördomar kring utlänningar, 

särskilt om de besitter bristande kunskap om utländska kulturer. Utifrån våra resultat kan vi 

även se att svenskar upplever svårigheter med att anpassa sig till många aspekter av den 

japanska arbetsmarknaden. Hur påverkar detta hur svenskar blir bemötta av sin omgivning och 

sina kollegor? Vilken position har de egentligen på den japanska arbetsmarknaden? I följande 

del av kapitlet kommer vi diskutera kring dessa frågor. 

4.3.1 Inte som oss - Attityder mot utlänningar  

Som tidigare nämnt var vår initiala tro att japaners attityd mot utlänningar på arbetsplatsen 

skulle påverka hur svenskarna blev bemötta, vilket vi anser stämde. Samtliga respondenter 

uttryckte att de på något sätt blivit sedda som annorlunda och udda. Utifrån våra respondenters 

berättelser ser vi att deras bemötande grundar sig i deras roll som utlänningar från västvärlden, 

inte specifikt som svenskar. Bemötandet från deras japanska omgivning förändrades dock över 

tid. När de möter japaner för första gången är reaktionen ofta chock. Respondenterna förklarade 

att japaner är ovana vid utlänningar eftersom det inte bor och arbetar särskilt många med 

utländsk bakgrund i landet. De beskrev även att japaner ofta utstrålade en osäkerhet till en 

början, vilket de antog beror på att japaner generellt sett inte är trygga i sina engelskkunskaper 

och initialt förmodar att utlänningar inte kan japanska. När de av respondenter som kunde 

japanska pratat med japanerna uttrycker de att de fått ett väldigt positivt bemötande. 

Vi har tidigare i detta kapitel sett att hur svenskar blir bemötta påverkas av Japans normer kring 

groupism och honne och tatemae. Sociala grupper inom japanska företag är ofta nära 

sammansvetsade och opererar på ett insider-outsider tänk (Haitani 1990, s 240) och detta 

resulterar i att utlänningar har svårt att ta sig in i dessa grupper, särskilt när det kommer till 

privata frågor. Våra respondenter upplevde på grund av detta att de inte kunde få någon djup 

kontakt med sina kollegor på fritiden även om de kom överens bra på arbetsplatsen. De 

upplevde även en svårighet i att anpassa sig till japanernas användande av tatemae eftersom det 

skapar en osäkerhet kring deras verkliga åsikter. Trots att vissa respondenter uttryckte att 

japaner var vänliga och hjälpsamma tyder våra resultat på att svenskarna inte accepterades i 

samma utsträckning som andra japaner, delvis på grund av att de inte kände till alla sociala 

regler i landet. Ju bättre man anpassade sig till Japans kulturella normer och strukturer, desto 

lättare kunde man bli accepterad, vilket stärks av Molinsky (2007). Det stämmer även överens 

med Grahams (2003, s 169) resultat som visade på att japanerna i hennes studie accepterade 

utlänningar i högre grad om de anammade “japanska personligheter”. Hur mycket svenskarna 

i vår studie än anpassade sig till den japanska kulturen upplevde de dock fortfarande en ”vi och 
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dem”-känsla från japanerna ibland. Detta illustreras i en mans förklaring att “Nu pratar ju jag 

japanska och sådär och jag förstår japansk kultur och så vidare. Men det är ändå, man är alltid 

en udda fågel i japan som utlänning”. Man var alltid en utlänning. Denna syn återfinns i våra 

respondenters erfarenheter av groupism och att de inte lyckas få kontakt med sina japanska 

kollegor på fritiden. Sin position som utlänning var dock något som vissa respondenter 

utnyttjade till sin fördel genom att använda sig av något som några valde att kalla för 

”utlänningskortet”. Att använda utlänningskortet innebar att man skyllde på sin nationalitet med 

fraser likt “jag förstår inte, jag är utlänning”. Genom att spela på de kulturella skillnaderna 

mellan dem och japanerna kunde svenskarna komma undan med att inte alltid vara perfekta i 

arbetslivsammanhang och bryta mot vissa sociala normer för att få sin vilja igenom. Japanerna 

visade då en förståelse för att svenskarna hade en annan kulturell bakgrund och tillät deras 

beteende. På samma sätt visade det sig i Sandbergs (2018, s 385–400) studie där den utländska 

och svenska besättningen samexisterade genom att visa hänsyn till att de hade olika 

förhållningssätt till hur kommunikationen på fartyget skulle ske. Hänsyn för det andra kulturella 

perspektivet visades och på så sätt kunde de undkomma negativa situationer. Våra svenska 

respondenters användning av ”utlänningskortet” tillät dem bland annat att ta ut mer ledighet 

eller arbeta mindre övertid än sina japanska kollegor, då de kunde komma undan från den 

negativa stigma kring dessa beteenden på grund av att de inte var japaner. Utlänningskortet 

kunde även användas av japanerna själva. En respondent beskrev hur hans japanska kollegor 

ibland kunde använda utlänningar som “murbräckor” i interaktioner med kunder. Eftersom 

japanerna vill undvika konflikter och därför har svårt att säga nej till kunder, men utlänningar 

är mer öppna med att säga emot, kunde japanerna på hans arbetsplats ibland överlåta svåra 

konversationer med kunder till utlänningarna. 

Hur svenskarna blivit bemötta av japaner tycks utifrån våra resultat främst bero på två faktorer; 

vart de bodde samt hur väl de anpassade sig till kulturen. De respondenter som bodde på mindre 

orter i Japan tycktes få större reaktioner från sin omgivning än de som bodde i större städer där 

det var vanligare att se utlänningar. En man som bodde på landet uttryckte att japanerna runt 

honom var väldigt förvånade över att han stannade i landet. Då de inte var vana vid utlänningar 

förmodade dem att han endast skulle stanna en kort tid och sedan flytta tillbaka till Sverige. 

Mannen beskrev hur japanerna i hans omgivning till en början alltid tittade efter honom på 

gatorna och att barn ibland pekade på honom när de gick förbi. Men nu när han befunnit sig i 

landet i snart tio år upplevde han att de behandlar honom som vilken japan som helst. Angående 

anpassning ser vi att de respondenter som anpassade sig mer till japansk kultur upplevde en 

större grad av acceptans från sin omgivning. De som gick emot normer upplevde att japanerna 

reagerade på deras handlingar med svar som exempelvis “titta på den där utlänningen, snart 

kommer vi också behöva göra sådär”. Mannen från landsbygden gick dock avsiktligt emot 

somliga normer för att inte behöva gå emot sina värderingar. Trots att detta resulterade i 

negativa reaktioner från sina kollegor uttryckte han att “jag vet att ni gör så i Japan. Jag är i 

Japan och jag är en västerlänning, jag kör på mitt sätt” vilket tyder på att han i dessa situationer 

känner en stark koppling till sin identitet som utlänning eller som svensk. Att lägga större vikt 

vid sin nationalitet är något vi återsåg hos fler av våra respondenter när de beskrev situationer 

då de behövt gå emot sina värderingar eller gjort motstånd till Japans kultur. 
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4.3.3 En separat arbetsmarknad 

Under studiens gång började vi reflektera över våra respondenters arbetsmarknad. Många hade 

positioner som gav dem en större flexibilitet i arbetstider än vad deras japanska kollegor hade, 

eller så arbetade de på icke-traditionella arbetsplatser; i utländska företag, på företag med en 

majoritet kvinnor, eller på en arbetsplats med en utländsk chef. Det här underlättade deras 

arbeten som utlänningar. Våra respondenter uttryckte att de inte trodde att de hade uppträtt eller 

anpassat sig på samma sätt som på deras nuvarande arbeten om de hade arbetat i något de 

uppskattade som mer traditionellt japanskt företag. De traditionellt japanska företagen beskrevs 

av respondenterna som ännu mer styrda av hierarki, mer präglade av könsroller och med en 

starkare övertidskultur än på deras nuvarande arbetsplatser. Detta var något de distanserade sig 

från vilket resulterade i en slags vi och dom känsla från respondenternas håll. På grund av att 

deras arbeten skiljde sig från de traditionella japanska arbetena, och att de kände en svårighet i 

att nå dessa traditionella arbeten, anser vi att svenskarna opererade på vad vi väljer att kalla en 

separat arbetsmarknad. 

Många av våra respondenter fick sina anställningar på grund av att de hade en viss 

expertkunskap inom sin bransch eller att var anställda på internationella företag som verkade i 

Japan. Dessa respondenter hamnade utanför det japanska senioritetssystemet på grund av att de 

inte lärdes upp till sina positioner på samma sätt som japaner, samt att de tack vare dessa 

faktorer lättare hamnade i ledarskapspositioner. Att de inte hade tillgång till traditionella 

japanska arbeten eller arbeten på “fabriksgolvet” antog de berodde på att företag i Japan väljer 

lokal arbetskraft till lägre positioner som en kostnadsbesparing. De förmodade även att japaner 

hellre anställer japaner i stor utsträckning för att det ses som en trygghet. Utlänningar, däribland 

svenskar, är därför inte attraktiva i positioner som inte kräver någon form av expertkunskap. 

Många av de arbetande utlänningarna som finns i Japan kommer dit på kontrakt på några få år 

och får vid slutet av kontraktsperioden valet av att stanna och bli lokalanställd eller återvända 

till sitt hemland. På grund av att många väljer att återvända leder det enligt våra respondenter 

till att japaner ser utlänningar som tillfällig arbetskraft som inte har någon riktig lojalitet till 

företaget då de inte är beredda att investera all sin tid där, vilket går emot japanernas ideal om 

livslånga anställningar (Graham 2003, s 67) och lojalitet till sin arbetsplats (Graham 2003, s 69; 

Yu 2009, s 61). Detta skapar ännu en klyfta mellan utlänningar och japaner då det kan upplevas 

som att utlänningarna glider in på ett bananskal medan japanerna får investera både tid och 

arbete i att nå samma positioner.   

Dessa observationer tyder på att den japanska arbetsmarknaden har fler dimensioner till sig än 

vad vi tidigare förmodat. Utlänningar verkar ofta hamna i en egen sub-dimension av den 

japanska arbetsmarknaden där de ser sig själva som en egen kategori. På ett sätt har de en fot 

inne på den traditionella japanska marknaden i att de märker av de normer och regler som råder 

där även i sina egna arbeten, men samtidigt en fot utanför då deras anställningar skiljer sig från 

vad de ser som mer traditionella japanska anställningar.  

  



55 

 

5. Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel kommer vi först återkoppla till studiens syfte och övergripande frågeställningar 

och utefter det presentera de slutsatser vi dragit utifrån analysen av våra resultat. Därefter 

följer en diskussion av studiens styrkor och svagheter samt en redogörelse för nya frågor som 

väckts under processens gång och förslag på vidare forskning inom ämnet. Avslutningsvis 

nämns ytterligare slutsatser om resultat som inte innefattas av våra frågeställningar. 

5.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att få fördjupad förståelse för samt att beskriva svenskars 

upplevelser av kulturen och jämlikheten i deras japanska arbetsliv med fokus på arbetskultur 

och normer. Har detta syfte uppnåtts? Vid analysen av våra resultat såg vi tydligt att svenskar 

kan förhålla sig till det japanska arbetslivet på ett antal olika sätt. Det fanns både likheter och 

olikheter mellan våra respondenters erfarenheter av att arbeta i Japan trots deras olika 

livssituationer och arbeten. För att på ett tydligt och överskådligt sätt presentera våra slutsatser 

i denna studie kommer vi presentera dessa under underrubriker kopplade till studiens 

övergripande frågeställningar. På grund av syftet att beskriva subjektiva erfarenheter hos 

individer angående ett specifikt ämne är dessa slutsatser inte generaliserbara, men vi hävdar att 

de ger en nyanserad bild av möjliga sätt som svenskar kan uppleva det japanska arbetslivet på. 

5.1.1 Hur bemöts svenskar av sina japanska kollegor i arbetslivet? 

Studiens resultat visar främst på två faktorer som påverkar hur svenskar blir bemötta av sin 

japanska omgivning; vart de bor samt hur väl de anpassar sig till kulturen. Då det i mindre 

samhällen bor färre utlänningar än i de större japanska städerna resulterade detta i att de 

respondenter som befann sig på mindre orter tycktes få större reaktioner från sin omgivning, 

exempelvis att barn pekade på dem när de gick nedför gatan. Angående anpassning visar våra 

resultat tydligt att svenskarna blev mer accepterade av sin omgivning om de anpassade sig till 

arbetskulturen än om de visade motstånd till den. Motstånd möttes med negativa reaktioner från 

den japanska omgivningen, men i vissa situationer kunde detta mildras om svenskarna spelade 

på vad de kallade “utlänningskortet” och låtsades att deras normbrytande beteende berodde på 

att de som utlänning inte förstod att de gjorde fel. I de situationer då de istället tydligt 

distanserade sig från den japanska kulturen blev missnöjet från omgivningen tydligare. 

I en stark kollektiv kultur är det svårt för utlänningar att bli accepterade i samma utsträckning 

som japaner, vilket syntes tydligt hos svenskarna i vår studie. Våra respondenter beskrev att 

man som utlänning på den japanska arbetsmarknaden ses som en “udda fågel”. Eftersom det 

fortfarande är relativt ovanligt att påträffa utlänningar i Japan som annat än turister stack våra 

respondenter ut i sin omgivning. På grund av deras roll som utlänningar fann de en svårighet i 

att ta sig in i sociala grupper på arbetet; de upplevde att japaner höll sig för sig själva i privata 

sammanhang i relativt stor utsträckning. Somliga beskriver att bemötandet från deras 

omgivning mildrats efter att de befunnit sig i landet en längre tid, men den övergripande 

slutsatsen vi drar från våra respondenters erfarenheter är att man som svensk alltid ses som en 
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utlänning i Japan, en “udda fågel”. Detta anser vi till en början grundar sig i att man som svensk 

är uppväxt i en kultur med andra värderingar och beteendenormer och därför beter sig 

annorlunda än japaner. I enlighet med Molinskys (2007) teori om cross-cultural code-switching 

är det komplicerat att anpassa sitt beteende till främmande kulturer, vilket påverkar hur snabbt 

svenskar kan lära sig att uppträda i enlighet med japans kulturella normer. Vissa svenskar gjorde 

dock motstånd till att anpassa sig till dessa normer, vilket förstärkte bilden av dem som 

utlänningar som sticker ut från mängden. Vidare är individens kunskaper i det japanska språket 

något som bidrar till hur accepterade de blir av sin omgivning. Språkkunskaper var även den 

mest betydande faktorn i svenskarnas upplevda anställningsmöjligheter i Japan. De uttryckte 

att en hög nivå av japanska krävdes för att kunna bli anställda i traditionella japanska företag. 

Ett antal respondenter förmodade dock att deras västerländska utseende kan vara en positiv 

faktor i arbetssökningsprocessen då de sticker ut från de andra sökande. Språket var något som 

våra respondenter upplevde som en positiv kunskap, då japaner uppskattade alla försök till att 

tala japanska och blev glatt överraskade om man talade språket flytande, vilket förenklade deras 

interaktioner med våra respondenter. 

5.1.2 Vilka svårigheter kan svenskar uppleva med att arbeta i Japan? 

Vår studie visade på en tydlig svårighet bland respondenterna att anpassa sig till de normer som 

råder i Japan. De upplevde att den japanska kulturen innefattar många olika ritualer och 

oskrivna regler som inte alltid är tydliga. Bland annat var den strikta hierarkin i det japanska 

arbetslivet något de upplevde som en stor skillnad gentemot Sverige; något de haft problem att 

anpassa sig till. Detta gällde mest den oskrivna regeln om att inte säga emot dem i högre 

positioner samt att anpassa sig till hierarkin i språket. Vi drar slutsatsen att detta delvis beror på 

att man i Sveriges mer informella och mindre hierarkiska kultur lättare kan säga emot de i högre 

position. Detta är något man inte kan göra lika lätt i Japan, då de i lägre positioner förväntas 

vara artiga och respektfulla mot individer högre upp i hierarkin och inte öppet kritisera dem 

(Graham 2003, s 129). Vi kunde se att de flesta av våra respondenter på ett sätt stod utanför 

Japans senpai-kōhai då de kommit till sin arbetsplats mitt i arbetslivet istället för att ha blivit 

upplärda till arbetet, eller på grund av att de var kontraktsanställda från internationella företag. 

Våra respondenter försökte dock anpassa sig till hierarkin på japanska företag trots sina 

svårigheter med det.  

Våra respondenter kände ibland att de var tvungna att hålla tillbaka för att anpassa sig till dessa 

kulturskillnader, i enlighet med Molinsky’s (2007) teori om identity dimensions inom cross-

cultural code-switching. I vissa fall upplevde de till och med att de behövde gå emot sina 

värderingar för att passa in i de olika kulturella normerna i sina arbeten. Detta resulterade i 

större svårigheter för dem då de inte gärna kompromissade med sina värderingar i situationer 

rörande bland annat trakasserier på arbetsplatsen. I dessa situationer visade de ibland motstånd 

till den japanska kulturen, både passivt och aktivt. 

Att behöva hålla tillbaka sina naturliga reaktioner och anpassa sitt beteende på grund av att 

kulturen i ens omgivning är annorlunda än den man vuxit upp i ser vi som den övergripande 

svårigheten för svenskar som arbetar i Japan. Denna cross-cultural code-switching märks även 

i hur svenskarna anpassade sig till Japans övertidskultur och oskrivna regler kring ledighet. 
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Respondenterna anpassade sig till dessa normer i olika utsträckning, men alla tog ut mindre 

ledighet än vad de uppskattade att de skulle gjort i Sverige. Vissa respondenter anpassade sig 

helt till övertidskulturen, medan vissa sa sig inte göra det. Dock kunde vi fortfarande se en viss 

anpassning hos alla utom en av våra respondenter när de beskrev sina arbetstider. Vår slutsats 

är att denna anpassning sker delvis på grund av den tysta informella pressen på att arbeta mycket 

och länge som respondenterna kände från sin omgivning. Enligt våra teoretiska utgångspunkter 

(Graham 2003) är denna press en av de anledningarna till att japaner arbetar så mycket övertid 

och tar så lite ledigt jämfört med arbetare i Sverige. Våra resultat visar på att våra respondenter 

också kände av denna press, men att inte alla ville ge vika för den. De upplevde att de som 

utlänningar kan komma undan med att inte anpassa sig fullt ut till dessa normer, men samtidigt 

behövde de anpassa sig i viss grad för att inte känna att deras kollegor såg ner på dem. 

En annan svårighet låg i språket. Japanska är ett språk med många lager och olika 

artighetsnivåer som används olika beroende på vem man talar med. I enighet med task 

performance (Molinsky 2007) förvåras anpassningen av varje dimension i en kultur. Våra 

respondenter upplevde att nyanserna i den japanska språket försvårade deras konversationer 

med sina japanska kollegor, sin anpassning till hierarkin, sina möjligheter till att hitta arbete i 

Japan samt att en otillräcklig språkkunskap ledde till kommunikationsproblem med deras 

japanska kollegor. Japanernas användande av tatemae och honne (Ishii et. al. 2011) är 

ytterliggare en betydande sak som svenskarna i vår studie upplevde som en svårighet då det 

resulterade i en osäkerhet rörande vad deras japanska kollegor tyckte om dem. Detta var en 

svårighet både språkmässigt och kulturmässigt. Då tatemae inte helt stämmer överens med 

honne, individens verkliga känslor eller avsikter, skapade detta en svårighet för svenskarna som 

inte var vana vid att behöva läsa mellan raderna på detta sätt. Det resulterade även i en svårighet 

att knyta djupare kontakter med sina japanska kollegor då respondenterna kände att de inte 

kunde “komma in på djupet” med dem. 

Våra resultat besvarar vår frågeställning och visar på en rad olika svårigheter som svenskar kan 

uppleva med att arbeta i Japan. Dessa svårigheter grundar sig främst i kulturskillnader mellan 

länderna och en initial okunskap kring japanska kulturella normer. Dessa kulturskillnader ledde 

till större upplevda svårigheter i situationer där respondenten behövde gå emot sina egna 

kulturella värderingar för att bli accepterad. 

5.1.3 På vilka sätt märker svenskar av könsroller på sin japanska arbetsplats? 

Könsroller upplevdes i olika utsträckning av våra respondenter. Den mest betydande 

observationen vi ser utifrån våra resultat är att våra kvinnliga respondenter hamnade i 

könsrollerna, medan männen såg dem och förhöll sig till dem. Kvinnorna blev direkt påverkade 

av Japans syn på kvinnor och upplevde saker som trakasserier från chefer och kunder. De 

märkte även av mindre skillnader som att kvinnor oftare fick ta emot gäster i receptionen eller 

att det alltid var män som tillfrågades att lyfta tunga saker. Männen kände av en viss påverkan 

av Japans könsroller. Exempelvis upplevde vissa att de förväntades överlåta sysslor som att 

diska eller torka av whiteboards till kvinnor, vilket var obekvämt för dem. Utöver detta 

upplevde de dock inga direkta könsskillnader, utan observerade mer de könsroller som kvinnor 

utsattes för och förhöll sig till dem. I stor utsträckning gjorde männen motstånd till att anpassa 
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sig till Japans könsroller och hur kvinnor förväntades att bli behandlade på arbetsplatsen. Både 

våra manliga och kvinnliga respondenter uttryckte en generell motvillighet mot dessa könsroller 

då de växt upp i Sverige, som sågs som ett mer jämställt land, och därför hade andra värderingar 

än sina japanska kollegor. Det var i dessa situationer deras svenska identitet uttrycktes starkast, 

vilket tyder på att dessa värderingar ses som särskilt viktiga för dem. 

Samtliga respondenter upplevde könsskillnader på sina arbetsplatser när det kom till 

föräldraledighet. De observerade att kvinnor ofta försvinner från arbetet efter att de fött barn, 

och att det finns en oskriven regel att deras roll är i hemmet. På grund av att kvinnan ansvarar 

för barn och hem enligt den japanska normen är det ovanligt att män i Japan tar ut någon 

föräldraledighet. Detta påverkade vissa av de manliga respondenterna i vår studie. De som hade 

barn upplevde att de inte hade tagit ut lika mycket föräldraledighet som om de befunnit sig i 

Sverige, och de som inte hade barn var osäkra på om de skulle följa den japanska normen eller 

inte i en sådan situation.  

5.1.4 På vilket sätt kan vi se anpassning hos svenskar till den japanska arbetskulturen? 

Många av de svårigheter våra respondenter upplevde med att arbeta i Japan avsåg anpassning. 

Som svar på denna fråga ser vi istället de olika sätt som våra respondenter anpassade sig på och 

varför de inte gjorde det i andra sammanhang. En intressant observation angående anpassning 

såg vi hos en respondent som tagit med sig sin anpassning till japanska beteendenormer tillbaka 

till Sverige. Mannen hade uppskattat Japans normer angående att inte tala i telefon på 

tunnelbanor och tåg för att visa hänsyn till sin omgivning. Detta var något han fortsatt göra efter 

att han flyttat tillbaka till Sverige. Mannens erfarenheter visar på ett sätt som cross-cultural 

code-switching kan förändra individers beteenden på sätt som lever kvar även efter de återvänt 

till sitt hemland. 

En övergripande slutsats är att svenskar faktiskt anpassar sig till den japanska kulturen i någon 

utsträckning. Detta överensstämmer med vårt antagande om att en viss nivå av anpassning krävs 

för att kunna arbeta i en främmande kultur. Vi ser tydliga tecken på cross-cultural code-

switching (Molinsky 2007) hos våra respondenter, då de på ett antal olika sätt anpassade sig till 

japanska organisationsstrukturer och beteendenormer. Ibland gick de till och med emot sina 

svenska värderingar för att bli accepterade av sin omgivning. Vi kan dock tydligt se att de 

fortfarande håller kvar vid dessa värderingar, och att de ibland distanserde sig själva från 

japanerna; främst i diskussioner kring jämställdhet och övertid. Svenskarna ogillade att anpassa 

sig till de könsroller som råder på den japanska arbetsmarknaden, och delade inte med 

japanernas syn på att sätta arbetet och gruppen framför sig själva. På grund av detta försökte 

många av våra respondenter att göra motstånd mot att anpassa sig till Japans övertidskultur för 

att få en bättre balans mellan arbetslivet och privatlivet. Trots detta lyckades de flesta inte att 

arbeta de tider som de förmodade att de skulle ha arbetat i Sverige, vilket tyder på att en viss 

anpassning är oundviklig. De anpassar sig alltså mer än vad de själva tror att de gör. 

Våra respondenter uttryckte en svårighet med att anpassa sig till hierarkin på japanska företag. 

Detta gällde mest den oskrivna regeln om att inte säga emot dem i högre positioner samt att 

anpassa sig till hierarkin i språket. Utöver detta kunde vi se att de på ett sätt stod utanför japans 



59 

 

hierarki då de kommit in mitt i arbetslivet, likt transferees, istället för att ha blivit upplärda till 

arbetet, eller på grund av att de var kontraktsanställda från internationella företag. Våra 

respondenter försökte dock anpassa sig till hierarkin på japanska företag trots sina svårigheter 

med det. De försökte också anpassa sig till användandet av honne och tatemae för att lättare 

kunna kommunicera med sina japanska kollegor. 

5.1.5 Avslutande slutsatser 

Denna studie gav perspektiv på fler aspekter av att arbeta i Japan än vad som täcks in av våra 

frågeställningar. Resultaten från studien indikerar att svenskar har svårt att ta sig in på den 

traditionella japanska arbetsmarknaden, och på så sätt hamnar i en egen sub-dimension av den. 

Svenskarna upplevde sig själva som en separat kategori på den japanska arbetsmarknaden. De 

påverkades fortfarande av den japanska arbetskulturen i sina arbeten, men upplevde att deras 

position som utlänningar och deras icke-traditionella arbeten tillät dem en större frihet i hur 

mycket de behövde anpassa sig till de normer som råder på arbetsplatsen. 

Studien visar även att svenskar i Japan inte blir behandlade på något särskilt sätt på grund av 

sin svenska identitet; de bemöts istället som en utlänning, europé eller västerlänning. Detta visar 

sig i våra respondenters berättelser, då de näst intill alltid beskrev sig själva som utlänningar, 

inte som svenskar. De situationer då de benämnde sig själva som svenskar var när de beskrev 

de delar av den japanska kulturen som gick emot deras personliga åsikter och värderingar, 

exempelvis övertidskulturen och de japanska könsrollerna. De var i dessa situationer, då de 

beskrev hur annorlunda dessa normer är mot de svenska eller hur de gjort motstånd till dem, 

som deras svenska identitet blev tydlig. Detta tyder på hur starkt kopplade värderingar kan vara 

till individens nationalitet eller ursprung, och att värderingar är en grundläggande del av en 

individs identitet. Att den svenska identiteten uttrycks mer i situationer då anpassning ses som 

motvillig eller omöjlig styrker Molinskys (2007) argument om att anpassning till främmande 

kulturer är svårare för personer med fasta värderingssystem. Våra resultat visar på att 

svenskarna i vår studie aldrig riktigt förlorat sin svenska identitet oavsett hur länge de befunnit 

sig i Japan eller hur mycket de valt att anpassa sig till den japanska kulturen. Deras berättelser 

visar även på att anpassning inte alltid är målet och att de svenska värderingarna ibland ses som 

viktigare än att bli accepterade av sin omgivning.  

5.2 Diskussion 

I denna del diskuteras studiens styrkor och svagheter, vilka val som gjorts och hur dessa 

påverkar studiens resultat och omfattning. Vi redogör även för nya frågor som uppkommit 

under studiens gång och ger förslag på vidare forskning inom ämnet. 

5.2.1 Studiens styrkor och svagheter  

Under studiens gång försedde våra respondenter oss med ett mycket rikt material som täcker in 

många olika aspekter av det japanska arbetslivet. Detta underlättade arbetet i att besvara våra 

forskningsfrågor och gav oss en fördjupad förståelse för hur svenskar upplever sitt arbete i 

Japan, men vi skulle gärna sett att vi hade kunnat gå ännu djupare. Vi anser att om vi hade haft 
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mer tid hade vi kunnat se till fler dimensioner inom många aspekter av vår studie och på så sätt 

fått ett mer omfattande resultat än vad vi fick möjlighet till under den givna tidsramen.  

Något vi inte hade förutspått vid studiens början är alla dimensioner som varje del av vårt 

teorikapitel innehöll. Hur till exempel tatemae visar sig olika beroende på vart i Japan man 

befinner sig eller hur hierarkin kan visa sig i små detaljer som att bara stänga en dörr på fel sätt. 

Hade vi istället för att täcka in alla dessa faktorer i en studie smalnat av vår teori och fokuserat 

på ett mindre fenomen hade vi kunnat uttalat oss ännu bättre kring det. Vi förmodar dock att 

detta hade lett till kortare intervjuer med mindre material i vissa fall, då alla i vår studie inte 

kunde uttala sig rikt om alla begrepp vi frågade dem om. Liknande hade skett om vi hade valt 

att se till svenskar inom en och samma bransch i Japan. Hade vi valt det hålla oss inom en 

bransch hade det återigen blivit en smalare studie och vi hade kunnat få en större förståelse för 

gruppen inom de avgränsningarna. Vi tror dock att även om det hade underlättat vårt arbete 

hade det lett till en helt annan studie med ett annat syfte, kanske mer fokuserat på jämlikheten 

eller hur hierarki visar sig inom den givna branschen. Att undersöka en bransch var dock inget 

vi upplevde att vi hade möjlighet till då respondenter var svåra att hitta. En ytterligare 

begränsning av vårt urval hade då lett till en ännu större svårighet att hitta respondenter. 

Vi valde att i denna studie fokusera på anpassning. Detta för att vi antog att viss anpassning 

krävdes för att svenskarna skulle bli accepterade i den japanska arbetskulturen. Som nämnt i 

det inledande kapitlet valde vi därför att inte inkludera några teorier om motstånd i vår studie. 

Detta val grundade sig delvis i att det hade varit mycket svårt att hinna ta med ytterligare en 

aspekt i vår teoretiska referensram inom den givna tiden för studien. Att inkludera motstånd 

hade inneburit att vi behövt göra andra val angående vilka aspekter av det japanska arbetslivet 

vi ville inkludera i våra teoretiska utgångspunkter. På grund av att vi ville undersöka 

svenskarnas upplevelser av att arbeta i Japan, vilket är ett väldigt brett och omfattande syfte, 

upplevde vi att vi behövde ge en övergripande bild av den japanska arbetskulturen och 

strukturen i vårt teorikapitel. Anpassning till denna kultur var även det vi hade mest intresse av 

att undersöka; hade vi tagit in motstånd hade det inneburit fler avgränsningar i studien samt en 

förändring av vårt syfte. Man kan argumentera för att vi genom detta val förbisåg en stor del av 

svenskars upplevelser av det japanska arbetslivet eftersom vi fortfarande såg tecken på 

motstånd i våra resultat. Detta ser vi som en svaghet i vår studie och något man skulle kunna 

utforska vidare i framtiden. Vi står dock fast vid vårt val och anser att vi uppfyllde vårt syfte 

och kunde presentera en nyanserad bild av svenskars upplevelser av att arbeta i Japan. 

Vår initiala tanke med denna studie var att titta på svenskar på den japanska arbetsmarknaden 

ur ett jämställdhetsperspektiv, då vi upplevde att könsskillnaderna i Japan är mer synliga än i 

Sverige. På grund av detta ville vi inledningsvis endast undersöka svenska kvinnors upplevelser 

av att arbeta i Japan. Att hitta respondenter inom vår population var dock en utmaning då de 

inte fanns i vår närhet utan på olika platser i Japan eller i Sverige. Vi insåg därför snabbt att vi 

inte skulle kunna få tag på enbart kvinnliga respondenter. På grund av detta fick vi omformulera 

vårt initiala syfte till att inkludera både män och kvinnor, vilket resulterade i ett större fokus på 

svenskars upplevelser av det japanska arbetslivet i en mer generell betydelse med ett primärt 

fokus på kultur och jämlikhet. Detta underlättade genomförandet av vår studie samt tillät oss 
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att fortfarande inkludera jämställdhet i våra övergripande frågeställningar. Vi är därför nöjda 

med det syfte som studien slutligen fick. 

Av våra nio respondenter var tre kvinnor. Könsfördelningen i vår studie är inte lika jämt fördelat 

som vi önskade, på grund av att kvinnliga respondenter var svåra att finna. Vi har spekulerat 

kring varför de flesta som kontaktade oss om att medverka i studien var män, men vi har inte 

lyckats komma fram till någon slutsats kring det. Vi anser att en mer jämn könsfördelning hade 

varit bättre för att se paralleller och skillnader mellan respondenterna baserat på kön, men även 

för att på ett mer trovärdigt sätt beskriva just kvinnors upplevelser av det japanska arbetslivet. 

Vi vill dock påpeka att våra manliga respondenter förvånade oss i sitt tänk kring jämställdhet 

då de hade många reflektioner kring sitt beteende och om hur kvinnor behandlades i deras 

omgivning och därmed bidrog mycket till vårt material kring kvinnor i arbete. Även om syftet 

i studien inte blev vad vi först hade tänkt oss fick vi ett rikare material kring jämställdhet än 

vad vi hade förutspått.  

5.2.2 Allmänna reflektioner 

Om vi kunde hade vi gärna ägnat flera år studerandes denna population då vi finner den mycket 

intressant. Efter att ha utfört denna studie känner vi nu ett begär att utveckla vår kunskap om 

fler faktorer inom detta ämne som vi stötte på under studiens gång. Vi stötte i våra resultat på 

frågor som inte var kopplade till vårt syfte eller som vi inte kunde dra tydliga slutsatser kring 

då våra respondenter hade så olika upplevelser kring dem eller för att de inte hade någon 

förankring i vår teoretiska referensram. Aspekter som huruvida attityden till svenskar i 

arbetslivet ser annorlunda ut beroende på vart i landet man befinner sig eller inte. De större 

städerna som Tokyo och Osaka som besöks av mycket turister borde även återspegla arbetslivet 

med fler utlänningar. Hur skiljer sig deras upplevelser inom arbetslivet från en svensk som 

befinner sig i ett litet samhälle som kanske enda icke-japanen? Eller finns det kanske inga 

skillnader? Sticker svenskar ut oavsett vart de rör sig då skillnaderna mellan dem och japanerna 

blir tydliga på grund av deras utseende?  

I vår intervjuguide hade vi en följdfråga om respondenterna hade någon facklig närvaro på sin 

arbetsplats, vilket en av dem hade. Anledningen till vårt intresse för fackliga organisationer i 

Japan var till en början att vi i våra teoretiska utgångspunkter såg att kvinnor ofta inte kunde 

organisera sig fackligt. Vi insåg även senare att facken är bundna till företagen istället för till 

branschen såsom i Sverige. Andra kontrollerande organisationer finns på nationell nivå i Japan, 

men facken i sig är något företagen själva bestämmer om de vill ha eller inte. I ett land som 

Japan där lojalitet och att undvika konflikter är en stor del av kulturen känns det mycket 

underligt att företagen kan kontrollera facklig närvaro. Men hur stor makt har facket i Japan? 

Kan man gå emot företaget genom att kontakta fackliga representanter utan att ses som illojal? 

Detta är frågor vi önskar att vi hade haft tid att kunna besvara då det skiljer sig från den svenska 

fackliga modellen som reglerar en stor del av den svenska arbetsmarknaden. På grund av att så 

få av våra respondenter hade en facklig närvaro på sin arbetsplats kunde vi inte uttala oss om 

det i denna studie. 
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Bland våra respondenter var det få som hade arbeten inom vad de kallade för “traditionellt 

japanska företag”; företag som ägs av japaner eller är statligt ägda. Våra respondenter beskrev 

dessa företag som att ha ännu färre utländska anställda samt att hierarkin och oskrivna regler 

visar sig i större utsträckning än inom internationella eller otraditionella företag. Svenskar 

verkar till största delen röra sig i arbeten utanför dessa traditionellt japanska företag och istället 

i mer internationella företag, där de svenska kulturella värderingarna inte sticker ut lika tydligt 

som de skulle ha gjort i mer traditionellt japanska företag. Vi är därför nyfikna på hur vägen till 

dessa traditionellt japanska företag ser ut för en svensk. Vad krävs för att nå denna typen av 

arbete och komma in på den “riktiga” japanska arbetsmarknaden. Om vi ser till våra 

respondenter är svaret antingen att ha en japansk utbildning med mycket god japanska eller att 

ha någon form av expertkunskap som behövs inom landet på en sådan nivå att man nästan är 

oersättlig. Vi baserar dock detta på endast två respondenters svar. För att få en bättre bild av 

fenomenet behövs kontakt med fler individer inom dessa traditionellt japanska företag. På 

grund av att våra respondenter uttryckte att de skulle ha behövt anpassa sig mer till 

arbetskulturen om de arbetat på sådana företag skulle vi gärna vilja se denna studie upprepad 

på en sådan population för att se hur könsroller och anpassning ser ut inom sådana företag.   

5.2.3 Förslag på vidare forskning  

Vi ser många möjligheter för vidare studier kring detta ämne. Exempelvis önskar vi att framtida 

forskning ser till hur svenska kvinnor arbetandes i Japan upplever könsroller för att förverkliga 

den ursprungliga plan vi hade för denna studie. Det skulle även vara givande om det skulle 

kunna jämföras med hur svenska kvinnor arbetandes i Sverige upplever könsroller. Vi tror att 

de upplever färre könsroller i Sverige, men samtidigt är mer medvetna om dem och de 

diskuteras i relativt stor utsträckning. I kontrast till detta uttryckte en av våra respondenter att 

det inte fanns några sådana diskussioner i Japan. Det skulle därför vara intressant att se hur 

könsskillnaderna upplevs mellan länderna samt om vetskapen om dem påverkar dessa 

upplevelser. Märker vi av mer könsskillnader i Sverige just för att vi är mer medvetna om dem 

eller märks de av tydligare där de visar sig mer öppet som i Japan? 

En faktor som vi inte förutsett i studien, men som våra respondenter tidigt påpekade, är att 

Japaner gör stor skillnad på utlänningar med västerländskt utseende jämfört med annat asiatiskt 

utseende. Vissa av våra respondenter vittnar om direkt diskriminering av utlänningar med 

asiatiskt ursprung inom bostadsuthyrning och arbetssökande. Vi upplever därför att vi hade fått 

större variation i våra respondenters svar kring jämlikhet om några av våra svenska 

respondenter haft ett mer asiatiskt utseende. Vi känner att vi saknar det perspektivet i forskning 

kring vår population där vi redan känner att det finns en kunskapslucka. Att utföra en liknande 

studie, men på svenskar utan det västerländska utseendet skulle bidra med ytterligare en 

dimension och resultaten skulle förmodligen skilja sig mycket från vår studie. Då vi misstänker 

att de inte skulle bli bemötta med lika öppna armar som våra respondenter blev. 

Vi hade redan i början av vår studie antagit att svenskar anpassar sig till den japanska 

arbetsmarknaden, men då den nu blir mindre homogen och mer global skulle vi vilja se hur 

anpassningen sker ur från andra hållet. Hur anpassar sig japanerna till att deras arbetsmarknad 

blir mer bestående av utlänningar? Börjar vissa delar av kulturen tonas ner lite i respekt till 

utlänningarna som inte förstår, eller visar de motstånd och håller fast i sin kultur? Det kanske 
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är svårare för utlänningar att ta sig in i de traditionellt japanska företagen av orsaken att de vill 

behålla det homogent? Vad har den utländska närvaron för konsekvenser för den japanska 

arbetsmarknaden? En av våra respondenter berättar om att många utlänningar ofta hamnar i 

mellan- och högre chefspositioner. Innebär det att vi ser färre Japaner i de positionerna? Detta 

är en fråga som uppkom under våra intervjuer som vi hoppas att få svar på i framtiden. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Syfte: Vi vill förstå och beskriva svenskar upplevelser av den japanska arbetsmarknaden ur ett 

kultur- och jämställdhetsperspektiv. 

Informera om:  

Frivilligt deltagande: Rätten att avbryta när som helst.  

Konfidentialitet: Det kommer inte att gå att identifiera dig eller din arbetsplats.  

Får vi spela in denna intervju?  

Faktafrågor  

1. Hur gammal är du? 

2. Förutom dina erfarenheter i Japan har du arbetat något i Sverige? 

- Vad arbetade du med? 

3. Du arbetar med ___, kan du berätta mer om det? 

- Arbetar du hel eller deltid? 

- Hur fick du det arbetet? 

4. Hur ser fördelningen av människor ut på din arbetsplats? Är det många olika 

nationaliteter eller är det mest japaner/svenskar? 

- Är det mest män/kvinnor på din arbetsplats? 

5. Hur kom det sig att du hamnade i Japan? 

6. När du flyttade till Japan, hade du några förväntningar/fördomar om hur det var att 

jobba i Japan? Stämmer den bilden med verkligheten?  

Frågor om kultur  

1. Är det någon skillnad i hur du nu blir bemött av din omgivning jämfört med när du var 

ny i landet? 

- Varför? 

- Är språket en faktor? 

2. I Sverige har vi ju möjlighet att vara hemma med sjukt barn, ta semesterledighet, 

föräldraledighet osv. Hur upplever du möjligheterna till det här på din arbetsplats i 

Japan? 

- På vilket sätt visar det sig? 

- Finns facklig organisation på din arbetsplats? 

3. Hur ser fördelningen mellan tiden på jobbet och tiden hemma ut för dig? 

- Tar du med dig jobbet hem? 

- Vart spenderar du mest tid? 

4. Hur ser dina arbetstider ut? Jobbar du mycket övertid? 

- Känner du dig pressad till att arbeta övertid eller är övertiden frivillig? 
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5. Har det varit lätt eller svårt att få bra kontakt med arbetskollegor? 

- Varför tror du att det var så? 

- Är det mycket grupperingar på din arbetsplats? 

- Är språket en faktor? 

6. Vad föll sig naturligt/vad var lätt att anpassa sig till med att arbeta i Japan? 

- Positiva förändringar sen du kom till Japan? 

7. Vad upplever du har varit svårt att anpassa sig till med att arbeta i Japan? Vi tänker 

kanske främst kring normer och oskrivna regler. 

- Märker du av senpai/kohai relationen? 

- Är språket en svårighet? 

- Finns det vissa normer som försvårar? 

- Varför? 

8. Har du någon gång känt att du har blivit tungen att ändra ditt beteenede eller gå emot 

dina värderingar för att passa in på företaget?  

Jämlikhetsfrågor 

1. Finns det arbeten som du trots att du har kompetensen till dem inte kan söka pga av 

din nationalitet eller ditt kön? 

- Hur kommer det sig? 

- Vilka slags arbeten är det? 

2. Upplever du att alla oavsett kön, nationalitet eller ålder blir behandlade på samma sätt 

och har samma möjligheter på din arbetsplats? 

- Hur visar det sig? 

3. När vi läser om den japanska arbetsmarknaden ser vi ganska tydliga könsroller. 

Upplever du några skillnader i hur män och kvinnor förväntas agera på din 

arbetsplats? 

- Hur visar det sig? 

4. Känner du att det finns några förväntningar på hur du ska bete dig som man/kvinna? 

- Har det varit lätt/svårt att leva upp till de förväntningarna? 

5. Hur tänker du kring din arbetssituation ifall du skulle skaffa barn? 

- Vem är hemma med barnen? 

- Kommer ni att dela på föräldraledigheten? 

- Känner du/din partner en press från samhället till att vara hemma? 

- Leder föräldraledigheten till skuldkänslor mot arbetet? 

- Upplever du att det skulle det gå att komma tillbaka till arbetet som kvinna?  

Avslut  

1. Hur tror du att din framtid ser ut? Kommer du jobba kvar i Japan? 

- Varför?  

Tacka för deltagande. 

Berätta hur vi kommer att använda svaren och vart de kan hitta studien. 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 
 

Information om deltagande i C-uppsatsintervju 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om hur det är att arbeta i en främmande kultur som 

svensk. Vi vill genomföra en intervjustudie för att förstå svenskars erfarenheter av den japanska 

arbetsmarknaden ur ett kultur- och jämställdhetsperspektiv. Vi är intresserade av att se vilka 

svårigheter och fördelar som finns med att arbeta i ett annat land, samt vilka skillnader som kan 

upplevas gentemot Sverige.  

Studien kommer att genomföras via videointervjuer som beräknas att ta ca 40–60 minuter 

vardera via Skype eller Facebooksamtal. Deltagarna väljer själva vart de vill befinna sig under 

videointervjun; en lugn plats rekommenderas. Tiderna anpassas efter deltagarnas tidszon. Sex 

till tio personer kommer att delta i studien. Dessa har tillfrågats via inlägg i Facebookgrupper 

kopplade till Japan. Kontaktinläggen kommer att tas ner när intervjuerna påbörjas.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, inga obehöriga kommer 

kunna ta del av dem. Inga enskilda personer eller arbetsplatser kommer att kunna identifieras i 

c-uppsatsen. Den färdiga uppsatsen kommer att vara tillgänglig på Karlstads Universitets 

hemsida; uppsatser och examensarbeten.  

Vi heter Elin Fernhede och Jessica Hansson och går på Karlstads Universitet, personal- och 

arbetslivsprogrammet. Detta är vårt examensarbete, vilket är anledningen till att denna 

intervjustudie kommer att göras.  

Har du några frågor så hör gärna av dig till oss:  

Studerande 

Jessica Hansson          jessica.hansson1988@gmail.com 

Elin Fernhede               fernhedeelin@gmail.com 

Handledare 

David Regin Öborn       david.oborn@kau.se 
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