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Syftet med lärdomsprovet är att göra upp en guide och en landsprofil om Sydko-

rea som ska hjälpa både företag och privatpersoner som bestämmer sig för att göra 

affärer, resa eller flytta till landet. Från ett företags synpunkt kommer jag att ta 

upp eventuella risker, problem och annan information vid import av varor från 

Sydkorea. Från privatpersonens perspektiv kommer jag att ta upp information om 

kulturen, människorna och hur det överlag är att leva och bo i landet. 

 

Lärdomsprovet kommer att bestå av två delar. Den första delen är en teoretisk del 

i vilken jag kommer att ta upp allmän fakta om landet såsom ekonomi, politik, 

geografi, religion och kultur m.m.    

 

Den andra delen av lärdomsprovet kommer att vara en empirisk del vilket innebär 

att jag kommer att göra en kvalitativ undersökning för att få fram information om 

landet från både privatpersoner och företag. I den empiriska delen kommer jag 

också att presentera resultatet jag kommit fram till av undersökningen. 
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The purpose of the thesis is to create a guide and a country profile of South Korea 

that will help both businesses and individuals who decide to do business, travel or 

move to the country. From a company's point of view, I will address the potential 

risks, issues, and other information when importing goods from South Korea. 

From the individual's perspective, I will bring up information about the culture, 

the people and how it generally is to live in the country. 

 

The final project will consist of two parts. The first part is a theoretical part in 

which I will take up the general facts about the country, such as economics, poli-

tics, geography, religion and culture, etc. 

 

The second part of the thesis will be an empirical part, which means that I will 

make a qualitative survey to obtain information on the country from both private 

individuals and companies. In the empirical part, I will also present the results I 

have come to the survey  
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1 INLEDNING 

Iden till det här har jag fått från ett företag som jag har arbetat för som också hör 

till ett av mina familjeföretag. Företaget importerar och säljer olika typer av gym 

och välmående utrustning runt om i Finland. Eftersom jag har studerat internationell 

handel och det har intresserat mig så visste jag att bakgrunden till mitt lärdomsprov 

skulle vara det här företaget. Orsaken till att jag valt Sydkorea som land är att före-

taget jag arbetar med importerar högteknologiska löpband, utrustning och reserv-

delar från Sydkorea. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är skapa en bild för företag hur handeln med Sydkorea fun-

gerar i praktiken och hurudant land Sydkorea egentligen är. Jag skall ta upp grund 

saker som hör till i en landsprofil, hur handeln med landet fungerar, hur du lättast 

går till väga och vilka problem man eventuellt kan stöta på. 

1.2 Problemområden 

Sydkorea har under de senaste trettio åren haft en mycket stor ekonomisk tillväxt 

och har gått från att vara ett mycket fattigt land till att bli ett av de rikaste i Asien. 

Eftersom att landets ekonomi har växt så mycket på så kort tid så är det också van-

ligt att informationen och sättet dem sköter affärsverksamheter på har ändrats och 

anpassats mycket bara under de senaste åren. Med det här lärdomsprovet vill jag få 

fram den nyaste informationen gällande Sydkorea och handel med Sydkorea för att 

göra det så smidigt som möjligt för företag att bedriva handel med landet. Ett annat 

problemområde jag kommer att forska i kommer att vara kulturskillnader mellan 

Finland och Sydkorea vilka är väldigt stora. Kulturen i Sydkorea bygger den 

Konfucianistiska läran vilket gör att sättet folket lever på skiljer sig väldigt mycket 

från den finska kulturen.  
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1.3 Avgränsningar 

Jag kommer att avgränsa det här slutarbetet med att göra en landsprofil över Syd-

korea vilket kommer att innehålla grundläggande fakta om landet, kulturen, relig-

ionen och samhället. Det här kommer jag att skriva om i den teoretiska delen av 

arbetet. I den empiriska delen kommer jag att intervjua personer i företag som driver 

importhandel med Sydkorea. Jag kommer att avgränsa arbetet till enbart export. 

2 ALLMÄNT OM SYDKOREA 

Landet Sydkorea hittar vi på den södra delen av den koreanska halvön. Landet är 

förutom gränsen till Nord Korea helt och hållet omgivet av vatten. På gränsen mel-

lan Nord och Sydkorea finns en demilitariserad zon. Detta beror på att det inte har 

rått fred mellan länderna efter att Koreakriget slutade år 1953, och Sydkorea har 

präglats av en mängd grannkonflikter under åren.  

<URL: http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Sydkorea> 

 

Figure 1: Karta över Sydkorea 

<URL: http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Sydkorea> 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Sydkorea
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Landet har en total area på 100210 km² vilket gör det till det 108e största landet i 

världen. På den ytan har landet en befolkning på 50 219 669 vilket gör landet till 

det 12e befolkningstätaste landet i världen med 501 invånare per km². Det officiella 

språket är koreanska och huvudstaden heter Seoul vilket också är landets största 

stad. 

Under endast ett par generationer har landet Sydkorea omvandlats från att ha varit 

en väldigt fattig jordbruksnation till att bli ett av de rikare länderna i Asien. Landets 

export har stigit oerhört mycket i takt med att landets industrijättar har etablerat sig. 

Exempel på de största ledande exportföretagen från Sydkorea är Samsung och 

Hyundai som har satt landets export på kartan. 

<URL: http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Sydkorea> 

 

Figure 2: Sydkoreas flagga 

<URL: http://www.varldensflaggor.se/index.php?search=Sydkorea> 

Färgerna i Sydkoreas flagga är de traditionella koreanska färgerna rött och blått på 

en vit bakgrund som ska symbolisera renhet. I mitten av flaggan hittar man den 

runda röda och blå symbolen som kallas för Taijisymbolen. Taijisymbolen är en 

annan variant av den kända symbolen yin och yang. Den blåa färgen i symboliserar 

det negativa medan det röda symboliserar det positiva. Runt den runda symbolen 

hittar man fyra tecken som härstammar från en uråldrig spådoms bok vid namn 

Chiang. De fyra tecknen står för de fyra ideella stadierna symmetri, balans, cirku-

lation och harmoni. 

<URL: http://www.varldensflaggor.se/index.php?search=Sydkorea> 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Sydkorea
http://www.varldensflaggor.se/index.php?search=Sydkorea
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3 HISTORIA 

3.1 Äldre historia 

Under 300-talet var Korea inte ännu ett enat rike utan den Koreanska halvön var 

indelad i flera olika stadsstater. Det var först under 600-talet som stadsstaterna gick 

samman och bildade det enade riket Korea. Under slutet av 1300-talet regerade 

Chosondynastin i landet och det var under deras styre som Seoul valdes till huvud-

stad. Även om dynastin blev allt svagare och svagare med tiden lyckades dom ändå 

hålla kvar i makten enda in på 1900-talet då Japan annekterade Korea. 

3.1.1 Riket Choson 

Den koreanska civilisationen sägs ska ha sitt ursprung i det riket som styrdes av 

Chosondynastin. Rikets Chosons ska enligt legenden ha grundats redan år 2333 f 

Kr på den Koreanska halvöns nordvästra del. Det sägs att Choson på cirka 300-talet 

f kr ska ha utvidgat sitt herravälde in i Manchuriet som i dagsläget ligger inom 

gränserna för Kina. 

Kina erövrade å anda sidan nästan hela den norra delen av Koreahalvön år 108 f kr 

för att kolonisera och höll den delen enda fram till 400 talet e kr då den koreanska 

stadsstaten Koguryo drev tillbaka Kineserna till nuvarande Kina. 

År 108 f Kr erövrade Kina norra delen av Koreahalvön för att sedan ha kolonier där 

i nordväst fram till 400-talet e Kr. 

På samma gång utvecklades flera koreanska stads-stater vid sidan om Kolonierna. 

En av de mest betydande staterna som bildades vid den här tidpunkten var Koguryo 

hade den avgörande rollen på 300-talet då man drev bort kineserna från Korea. 

Den Koreanska halvön enades sedan på slutet av 600-talet i och med att kungariket 

Silla på den sydöstra delen av halvön lade under sig både Koguryo i norr och 

Paekche i Sydväst. 

Under 1200-talet blev den koreanska halvön övertaget av mongoler som sedan hade 

en dominerande ställning vid styrningen av området fram till 1300-talet då Koryo-
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dynastin återtog makten. Det var först på år 1392 efter en maktkamp vid hovet som 

Yi Song-Gye lyckades överta makten och grundade den nya dynastin Choson efter 

det historiska riket. Det var vid det här tillfället som Seoul valdes till Koreas hu-

vudstad.  

3.1.2 Tiden efter Choson-dynastin 

Även om Choson-dynastin var med i bilden ända in på 1900-talet så förföll den bit 

för bit med tiden. En avgörande orsak till detta var de japanska attackerna på 1590-

talet som ödelade landet och två invasioner av Kina på 1600-talet vilket gjorde den 

koreanska halvön till en kinesisk stat för en tid framåt. Korea var enda fram till 

1875 helt isolerade från omvärlden om man bortser från kontakterna med Kina. 

Efter att Kina blev besegrat av Japan i kriget 1894-1895 blev Korea ett japanskt 

protektorat. Med ett prorektorat menas det att man i Korea fick styra sina inre an-

gelägenheter själva medan relationerna med omvärlden var helt kontrollerat av Ja-

pan. 

Under tiden som Japan regerade över blev koreanerna pressade att anpassa sig till 

japanska seder och bruk samtidigt som japanerna förde en hård koloniseringspolitik 

i landet. Under den japanska regimen utvecklades landet på många sätt. Gruvdrif-

ten, industrin och jordbruket gjorde ett stort kliv framåt även om vinsterna fördes 

direkt till Japan. 

Under den kolonisationen uppstod även ett stort missnöje bland koreanerna och 

detta ledde till flera uppror under en lång tid vilket krävde tusentals dödsoffer från 

båda sidorna. 

Japanerna hade motstånd o slutet av 1930-talet då den koreanska gerillaledaren Kim 

II-Sung drev en attack mot den japanska regimen i slutet av 1930-talet och under 

andra världskriget. Vid slutet av världskriget blev södra delen av Korea intaget av 

USA, medan norra delen besattes av sovjetiska trupper. 

 <URL: http://www.landguiden.se/> 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Sydkorea/Aldre-Historia
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3.2 Modern historia 

Efter andra världskriget började en tid då Korea var helt kluvet i delar vilket ledde 

till ett förödande inbördeskrig mellan 1950-1953. Under den moderna historien har 

det hänt mycket med Sydkorea. Landet har gått från att vara en auktoritär stat och 

en militär dominerad diktatur till att bli en demokrati med fria val. Under denna tid 

har Sydkorea lyckats resa sig från krigets förödelser till att bli en av världens stark-

aste ekonomier världsberömda industriprodukter, stor export och en väldigt hög 

levnadsstandard. 

3.2.1 Tiden efter andra världskriget 

Efter andra världskriget hade de allierade bestämt att Korea återigen skulle bli själv-

ständigt men ändrade senare sitt beslut år 1945 till att landet skulle förvaltas av de 

allierade (USA, Storbrittanien och Sovjetunionen) under fem år framåt, vilket ledde 

till en stor ilska bland koreanerna. 

Senare byggde Kim II-Sung upp en centraliserad kommuniststat på den norra Sov-

jetiska delen av Koreahalvön. Detta var i samband med att USA och Sovjet inte 

kunde enas om en koreansk övergångsregering. På den södra delen av halvön inrät-

tades en tillfällig regering som var helt styrd av USA med endast moderata nation-

alister, detta ledde till att högergrupperna i landet regerade och arrangerade attentat 

och vilda protester mot den nya regeringen. 

3.2.2 De två republikerna i Korea 

I södra Korea genomförde man år 1948 ett val till en nationalförsamling i vilket 

landets högerkandidater vann en majoritet, detta ledde i sin tur till att södra Korea 

utropades Republiken Korea i och med att Syngman Rhee valdes till president. 

I samma skede som den södra delen av koreahalvön utropades republik höll kom-

munisterna i de norra delarna ett val till en folkförsamling, och endast en månad 

senare utropade de Demokratiska folkrepubliken Korea. Det var vid det här skedet 
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som Koreahalvön delades upp på allvar till det vi känner till i dagsläget. Efter del-

ningen uppstod många sammandrabbningar och provokationer mellan sidorna vid 

gränsen mellan de två republikerna. 

3.2.3 Koreakriget 

Det stora Koreakriget som pågick mellan åren 1950-1953 inleddes den 25 Juni 1950 

i och med att nordkoreanska styrkor marscherade över gränsen in i Sydkorea. I och 

med att Nordkoreanerna startat kriget hade man på den Sydkoreanska sidan domi-

nerande hjälp av FN-styrkor som främst bestod av amerikanska trupper.  

Även om de nordkoreanska trupperna stötte på ett hårt motstånd lyckades dem ändå 

driva sina trupper väldigt långt in i Sydkorea innan försvaret lyckades driva tillbaka 

dem norrut mot Kina. Senare klev Kina in på den nordkoreanska sidan vilket ledde 

till att läget vid fronten stabiliserades på den 38:e breddgraden vilket är samma 

gräns som finns mellan Nord- och Sydkorea ännu idag. 

Man inledde fredsförhandlingar mellan länderna år 1951 även om striderna höll på 

enda fram till år 1953 då ett stilleståndsavtal slöts och man upprättade den några 

kilometer breda demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea. Men även om 

ett stilleståndsavtal slöts mellan länderna så har skrevs det aldrig något fredsavtal 

mellan länderna. 

3.2.4 Tiden efter Koreakriget 

Trots att Sydkorea fick ett grymt ekonomiskt bistod från USA efter kriget blev pre-

sidenten Syngman Rhees ställning i landet mycket svagare och han tvingades att 

avgå i och med ett studentuppror mot honom år 1960. Upproret ledde i sin tur till 

en stor militärkupp i landet år 1961 som leddes av generalmajor Park Chung-Hee 

som senare kom att vinna presidentvalet i Sydkorea. Att Chung-Hee blev president 

ledde till stora förändringar i landet. Under hans första år som president la han grun-

den för den snabba industrialiseringen som gjort att Sydkorea har en så ledande 

industriell ställning på världsmarknaden som de har i dagsläget. Man investerade 

mest för industri inom tunga sektorer så som stålindustri och skeppsbyggnad och 

man prioriterade även elektronikindustrin för store delar av investeringskapitalet.  
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Även om landets ekonomi såg ut att komma upp på fötterna igen förblev ändå lan-

dets inrikespolitik instabil. Eftersom att Park hade så mycket folk emot sej som inte 

tyckte om hans sätt att driva landet ledde det senare till att han mördades år 1979 

av chefen för landets underrättelsetjänst. Det finns inga tydliga motiv till mordet. 

Många har spekulerat att målet skulle vara ett kuppförsök för att överta makten av 

presidenten. 

3.2.5 President Chun Doo-Hwan 

Efter mordet på Park Chung-Hee ställdes det till med nyval i landet som direkt följ-

des av en armékupp som leddes av general Chung Doo-Hwan som efter kuppen 

utropades till president. Chung införde mängder av krigslagar i landet år 1980 efter 

stora studentdemonstrationer. Dessa förbjöd bland annat all politisk aktivitet i lan-

det och alla politiska ledare i landet greps. En av de gripna politiska ledarna var 

Kim Dae-Jung, en av de enda överlevade från massakern i Gwangju. Massakern var 

från början ett studentuppror som ledde till att militären rykte in och detta ledde till 

att nästan 2000 människor dödades. Dae-Jung blev anklagad som den skyldige till 

upproret vilket i sin tur ledde till att han dömdes till döden år 1980. Massakern lade 

en stor skugga över Sydkorea under en väldigt lång tid. Kims straff blev senare 

omvandlat till livstids fängelse efter extrema internationella protester och han tilläts 

även gå i exil i USA. Kim lär ska ha fått utstå svår tortyr under sina år som politisk 

fånge i Sydkorea. 

3.2.6 Landet friades från militärstyrning 

En ett val av ny president öppnades återigen dörren för politisk liberalisering i lan-

det. Liberaliseringen inleddes år 1988 när den nyvalde presidenten Roh Tae-Woo 

tillträdde. Under tiden som Roh styrde landet blev det sydkoreanska samhället 

mycket öppnare och militärens inflytande på ledningen minskade avsevärt.  

Den politiska bilden i landet ändrades dramatiskt år 1990 när Roh bestämde sig för 

att tillsammans med oppositionsledarna Kim Young-Pil och Kim Young-Sam bilda 

ett nytt demokratiskt parti, det Demokratiska liberala partiet. Bara ett år efter denna 



  16(55) 

allians gick flera av oppositionsledarna samman och bildade en ny allians med Kim 

Dae-Jungs ledning, det Demokratiska partiet. 

I parlamentsvalet 1992 förlorade Demokratiska liberala partiet sin parlamentsma-

joritet vilket ledde till att det ekonomiska läget i landet försämrades avsevärt. Men 

läget ändrades totalt när Kim Dae-Jung besegrades partiets kandidat Kim Young-

Sam. I och med detta fick man i Sydkorea sin första president utan en militär bak-

grund på över tre decennier. 

<URL: http://www.landguiden.se>  
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4 GEOGRAFI 

Yta     99274 km2 

Tidszon    GMT + 10 

Huvudstad (antal invånare)  Seoul (10 200 000) 

Andra stora städer   Busan, Incheon, Daegu    

Angränsande länder   Nordkorea 

Högsta berg    Halla-san (1950 m.ö.h) 

Viktiga floder    Han, Kum, Naktong 

Landet Sydkorea hittar vi på den södra delen av den koreanska halvön. Landet är 

förutom gränsen till Nord Korea helt och hållet omgivet av vatten. landet gränsar 

till Nordkorea i norr, Gula havet i väster och det Japanska havet i öster. Vattnet som 

avgränsar Japan och Sydkorea kallas för Korea sundet, vilket på sitt smalaste om-

råde är hela 20 mil brett. 

Landets södra och västra kuster är fulla av vikar, öar och uddar, medan den östra 

kustremsan är väldigt hög och rak. Det finns ungefär 3500 öar som ligger inom 

gränserna för Sydkorea och ungefär 600 av dessa är bebodda. Den största ön heter 

Jeju och ligger ungefär 100 km söder om landet. Sydkorea i sig har ett väldigt 

ojämnt landskap som består till 80 procent utav högland och berg. De två största 

bergskedjorna i landet heter Sobaek och Taebaek. Landets högsta topp är en vulkan 

på Jeju som heter Halla-san. 

På gränsen mellan Nord och Sydkorea finns en demilitariserad zon. Detta beror på 

att det inte har rått fred mellan länderna efter att Koreakriget slutade år 1953, och 

Sydkorea har präglats av en mängd grannkonflikter under åren. Landet har en total 

area på 100210 km² vilket gör det till det 108e största landet i världen. På den ytan 

har landet en befolkning på 50 219 669 vilket gör landet till det 12e befolkningstät-

aste landet i världen med 501 invånare per km². 
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4.1 Seoul 

Seoul är Sydkoreas största stad och huvudstad med en befolkning på nästan 10,5 

miljoner personer. Detta betyder alltså att över hälften av Koreas befolkning bor i 

staden. Staden är belägen på i mitten av den Koreanska halvön nära västkusten och 

med en areal på 605 km2 är staden den näst största metropolen i världen efter Tokyo 

som har en befolkning på över 25 millioner invånare.  

Seoul är helt omringat av berg som stiger upp mot himlen till en höjd på cirka 800 

meter och med ett stort berg i mitten av stadskärnan. Detta berg heter Namsan eller 

Mount Nam på vilket man har byggt Seoul huvudattraktion för turister. Byggnaden 

är ett 236,7 meter högt torn som heter N Seoul Tower och sträcker sig så högt som 

479,7 meter över havet. Annat än berg finns det också en flod som heter Han floden 

och den delar in staden i två delar.  

I Seoul talar man främst koreanska men som turist har man ofta lyxen att bli betjä-

nad på engelska, japanska eller kinesiska utöver landsspråket. Befolkningen i Seoul 

regionen har en väldigt delad tro, 25 % av folket är Buddhister och 25% är kristna, 

den resterande delen av folket delas in i flera små grupper till religioner som bl.a. 

konfucianism.  

<URL: http://www.mydestination.com/seoul/ > 

4.2 Busan  

Busan är den näst största staden i Korea med sin befolkning på ungefär 3,6 miljoner 

invånare. Staden är belägen vid den sydöstra spetsen av den koreanska halvön och 

har en total areal på 769,82 km2 vilket betyder att den är större än Seoul till ytan 

och utgör 0,8% av hela den koreanska halvön. Busan sägs ska vara ett av Koreas 

natur skönaste områden och ett perfekt exempel på harmoni mellan berg, floder och 

hav. Stadens kustlinjer består främst av långa fantastiska stränder, vackra klippor 

och berg.  

Staden utgör en viktig del för industrin och ekonomin i hela landet eftersom staden, 

på grund av de perfekta väderförhållandena och djupa vatten, har världens femte 
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största containerhanterings hamn. Staden har förutom en väldigt fin natur och en 

överlägsen hamn även en snabbt ökande turism. 

<URL: http://english.busan.go> 

4.3 Incheon 

Incheon hör till en av Koreas största städer som har en stor areal på hela 1 046,8 

km2 vilket är över 1 % av hela den Koreanska halvön. Staden är belägen vid myn-

ningen av floden Hangang mot det Gula havet och anses ligga i ”hjärtat” av den 

koreanska halvön. Incheon ligger endast 28 km från Seoul vilket gör att den ligger 

på samma breddgrad som till exempel San Fransisco, Madrid och Washington D.C. 

I januari 2015 hade staden en registrerad befolkning på 2 904 876 personer och 

antalet hushåll var registrerat på 1 137 515 bostäder.  

Även Incheon är precis som Busan en hamnstad som växer hela tiden. På 2000 talet 

har man även börjat prioritera att främja turism i staden genom att börja bygga olika 

typer av turistanläggningar, hotell och nya flygfält. 

<URL:http://www.swedenabroad.com> 
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5 POLITIK 

5.1 Aktuell politik 

Landets officiella namn  Republiken Korea/Taehan Minguk 

Statschef  President Park Geun-Hye (2013-) 

Regeringschef Hwang Kyo-Ahn 

Statsskick Enhetsstat, republik 

Valdeltagande (presidentval 2012) 76 % 

Valdeltagande (parlamentsvalet 2012) 54,3% 

Kommande val Presidentval 2016, Parlamentsval 

2017 

Största partier (mandat)  Saenuripartiet 152, Demokratiska 

förenade partiet 127, Förenade pro-

gressiva partiet 13, Framåt för frihet 

5, oberoende 3 (2012) 

 

Efter att Korea i femton år hade letts av endast liberala presidenter har landet nu 

sedan 2008 haft konservativa presidenter i spetsen. Landets före detta president 

Lee-Myung-Bak var president mellan 2008-2013 efterträddes av den nuvarande 

presidenten Park Geun-Hye, som är dotter till den diktatoriske före detta presiden-

ten Park Chung-Hee. Saenuripartiet segrade återigen i parlamentsvalet år 2012. 

5.2 Politiskt system 

Efter att ha varit ett militärstyre i ungefär 26 års tid fick man sin nuvarande författ-

ning år 1988. Denna författning garanterar olika grundläggande rättigheter i landet 



  21(55) 

som till exempel religions-, yttrande- och församlingsfrihet, men dessa är ändå in-

skränkta med hjälp av speciallagar. Landet styrs av en folkvald president som stöds 

av en regering, medan rättsväsendet har den juridiska makten och parlamentet har 

den lagstiftande. Inrikespolitiken i landet är kontroversiell med en vänsterliberal 

och en konservativ partigruppering som har stridigt över att hålla makten i landet. 

Regeringen i landet är uppbyggd från toppen med att presidenten har ett avgörande 

inflytande över besluten som dom fattar. Men den officiella ledaren över regeringen 

är dock premiärministern som har utses av presidenten i samtycke av parlamentet.  

Som överbefälhavare för landet fungerar presidenten och han väljs av folket i di-

rekta val och sitter på sin post i fem år framåt, han kan inte väljas om förens tiden 

har gått ut. De undantagslagar som presidenten kan välja att införa vid nödlägen 

måste godkännas av parlamentet för att träda i kraft.  

Nationalförsamlingen eller det lagstiftande parlamentet som det också kallas består 

av en kammare som har ledamöter som väljs var fjärde år. Parlamentet som organ 

har mycket makt i landet. Dem har möjlighet att avsätta premiärministern och kan 

ta initiativ till riksrätt mot presidenten. 

Sydkorea är indelat i nio stycken administrativa provinser och 7 ”huvudstäder” med 

samma ställning som provinserna har. Tanken är att en stor del av statsförvaltningen 

ska flyttas till Sejong City från Seoul. 

I slutet av 1980-talet skedde en politisk liberalisering i Sydkorea som ledde till en 

mängd skiftande allianser och partibildningar, men i grund och botten har de poli-

tiska grupperingarna alltid växlat mellan två sidor som har sina baser i varsin del 

av landet. De vänsterbetonade partierna är som starkast i de södra delarna av landet 

där inkomsterna är lägre och de konservativa håller sig sedan i industriområdena i 

de Sydöstra delarna av landet. Denna kontroversiella indelning har dominerat i lan-

det i flera årtionden. 

Sedan millennieskiftet har två stycken större partier totalt dominerat den Sydkore-

anska politiken. Det största partiet i landet med en dominerande regeringsmakt är 
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det konservativa Saenuripartiet. Detta parti kalla även för Nya gränspartiet och före 

valet 2012 hette partiet det Stora nationella partiet. 

Ett annat dominant parti i landet heter Demokratiska förenade partiet vilket har nära 

anknytning till den fackföreningsrörelsen i Sydkorea. Demokratiska förenade par-

tiet blev valt till det näst största partiet i parlamentsvalet år 2012. Partiet valde för 

två år sedan gå tillbaka till sitt gamla namn Demokratiska partiet.  

 

Förrän år 2000 hade Sydkorea inga vänsterpartier då det Demokratiska arbetarpar-

tiet bildades. Partiet splittrades några år senare men år 2011 gick partiet ihop med 

ett annat vänsterparti och bildade Förenade progressiva partiet. Detta parti lyckades 

slå igenom och få hela 10% av rösterna i valet år 2012. 

Även om man inte genomfört någon avrättning i Sydkorea sedan år 1997 har landet 

ändå valt att hålla kvar lagen om dödsstraffet. Sydkorea får ofta kritik som riktas 

mot inhumana straff och att fångarna behandlas illa. Även om situationen har för-

bättrats var det tidigare vanligt att fångarna uthärdade tortyr och misshandel när 

dem satt fängslade. 

I Sydkorea har man en lag som heter Nationella säkerhetslagen och den har länge 

använts för att kunna förtrycka oppositionen och begränsa politisk verksamhet. La-

gen förbjuder bland annat statsfientliga aktiviteter och vänsterpolitiska yttringar 

som anses gynna Nordkorea. 

5.3 Rättsväsendet 

Det Sydkoreanska rättsväsendet består av en Högsta domstol, appellationsdomsto-

lar, specialdomstolar, distriktsdomstolar och särskilda domstolar för brott som be-

gås inom militären. Sedan finns det även en författningsdomstol vars uppgift det är 

att övervaka att landets lagar över stämmer med grundlagen. 

5.4 Utrikespolitik 

Sedan 1948 när staten grundades har Sydkoreas utrikespolitik präglats extremt 

mycket av delningen av den koreanska halvön och även det kalla kriget mellan väst 
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och öst. Även om det fortfarande råder ett krigstillstånd mellan Syd- och Nordkorea 

hör koreahalvön till ett av de mest militariserade områdena i världen. Detta beror 

främst på att även om det tecknades ett avtal om eldupphör år 1953 så finns det 

inget fredsavtal som tryggar freden mellan länderna. 

Bortsett från det spända läget mellan länderna har både Nordkorea och Sydkorea 

som mål att återförena länderna på den koreanska halvön. Även om det finns ett 

gemensamt mål i länderna finns det för mycket motsättningar inom det politiska 

och militära för att uppnå målet. I Sydkorea motsätter sig även många sammanslag-

ningen med tanke på att Nordkorea är ett mycket fattigt land och att Sydkoreas 

ekonomi skulle lida för mycket av att ta ansvar över den Nordkoreanska utveckl-

ingen. 

För tillfället är läget mellan länderna spänt efter att Pyonyang hotat med ett kärn-

vapenangrepp mot Sydkorea som ett svar på att Nordkorea i början av mars 2013 

straffades med nya hårda FN- sanktioner. Efter hotet svarade försvarsdepartementet 

i Sydkorea med att utlova en omedelbar skoningslös vedergällning mot Nordkoreas 

militärledning. 

5.4.1 Förhållandet till USA 

Sedan Koreakriget när Sydkorea och USA slöt avtal om att försvara gemensamma 

säkerhetsintressen har Sydkorea varit starkt beroende av USA. USA understödde 

Sydkoreas försvar både under och efter krigstiden genom att placera stora trupp-

styrkor i landet. Alliansen har även gynnat USA på många sätt. Sydkorea har varit 

en an de viktigaste allierade för USA i Asien och Sydkorea var även det enda landet 

som hade större truppförband i Vietnamkriget än USA. Amerikanarna har fått stöd 

av sydkoreanerna i många avgörande insatser världen över, bland annat i Irak år 

2003 och Afghanistan fram till år 2007. 

Alliansen mellan länderna har fått utstå många politiska och ekonomiska påfrest-

ningar i form av demonstrationer mot de amerikanska trupperna i landet. En hän-

delse som har ansetts vara den viktigaste som skett inom alliansen var upprättandet 

av ett frihandelsavtal mellan länderna år 2007. 
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Det fanns en tid då Sydkoreas beroende av samarbetet med USA minskade och man 

fick hjälp av Kina för att motarbeta Nordkorea. Detta var när Nordkorea år 2002 

satsade stort på sitt kärnvapenprogram och man i Seoul ansåg att USAs metoder var 

för hårdföra. Men efter hotet var över närmade man sig återigen USA och håller 

skarp övervakning vid gränsen till Nordkorea. Sydkorea och USA arrangerar årliga 

militärövningar tillsammans vilka Nordkorea har reagerat starkt på. 

5.4.2 Relationen med Kina och Japan 

Sydkorea på grund av sin ekonomiska välfärd och industri starka relationer till när-

liggande länder såsom Kina. Relationen till Kina har blomstrat främst på grund av 

investeringar och den växande handeln mellan länderna. Men även om relationen 

till Kina har varit givande så ser det lite mörkare ut för kontakterna med det sydli-

gare grannlandet Japan. Den gemensamma historian som länderna har med koloni-

alstyren och ockupationer finns kvar i minnet hos koreanerna än idag. Japanska 

regeringen har erkänt år 1993 att koreanska kvinnor och flickor har utnyttjats på 

japanska fältbordeller och behandlats ytterst dåligt. Japanska myndigheter har bett 

om ursäkt för det som skett och ett avtal om ekonomisk ersättning till de utsatta har 

tecknats år 2015. Även om det inte skett en ändring i läget mellan länderna hoppas 

man kunna lägga ämnet bakom sig inom en nära framtid. 

Det som det debatteras mest om i dagsläget är havsgränsen mellan Japan och Syd-

korea och till vilket land den lilla ögruppen Dok do hör. Tvisten storlek beror på att 

området runt öarna har väldigt rika fiskevatten och i havsdjupen finns stora källor 

av metanhydrater som förvänta bli en viktig energikälla världen över i framtiden. 

Men även om läget mellan länderna är spänt har man ändå gemensamma intressen 

på flera områden, speciellt i Nordkoreafrågan. 
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5.5 Försvaret 

Flottan 68 000 man 

Armén 522 000 man 

Flygvapnet 65 000 man 

Militärutgifternas andel av statsbudgeten 13,6 % 

Militärutgifternas andel av BNP 2,6 % 

 

I och med oroligheterna och den starka militärpåtryckningen som finns mellan län-

derna på Koreahalvön har Sydkorea varit tvunget att satsa väldigt mycket på sitt 

försvar. Det var i samband med Koreakriget som Sydkorea rustades upp med hjälp 

av USA. Ännu i dagsläget är landets styrkor underställda amerikansk kontroll i hän-

delse av krig. Detta avtal var menat att avslutas år 2015 men förlängdes på grund 

av det fortfarande förekommande hotet från Nordkorea. USA har fortfarande stora 

styrkor stationerade vid den demilitariserade på gränsen mellan Nord- och Sydko-

rea. År 2014 hade dom 28500 man och vid den demilitariserade zonen finns även 

en liten bas för neutrala schweiziska och svenska officerare som håller koll på att 

avtalet om stilleståndet från 1953 följs. 

Det Sydkoreanska försvaret moderniserades år 1980 då man blev en av Asiens bäst 

utrustade militär. Sydkorea har ett kvalitativt starkare försvar än det som finns hos 

Nordkorea även om Nordkorea har ett större antal manskap med vapen. Men även 

om Sydkoreas styrkor är starkare så finns det en stor oro över Nordkoreas kärnva-

penprogram och missilinnehav.  

<URL: http://www.landguiden.se>  
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6 EKONOMI 

Landets valuta Sydkoreansk won 

Landets totala BNP 1 410 380 miljoner US dollar (2014) 

BNP per capita 27970 US dollar per person (2014) 

Servicesektorns andel av BNP 59,4% (2014) 

Industrins andel av BNP 38,2% (2014) 

Jordbrukets andel av BNP 2,3% (2014) 

BNP tillväxt 3,3% (2014) 

Inflationsprocent 3,0% (2014) 

Valutaexport 621 299 miljoner US dollar (2014) 

Statsskuldens andel av BN 36,7% (2014) 

Budgetöverskott/underskott i andel 

av BNP 

1,7% (2011) 

 

Sydkorea har på en kort tid utvecklats från att vara ett mycket fattigt land till att bli 

en av världens ledande ekonomier. Detta välstånd har landet uppnått med hjälp av 

en stor exportbaserad tillväxt, en omfattande industrialisering, stora investeringar 

och högt sparande. Ekonomiskt sätt så ligger köpkraften per invånare i princip på 

lika högt upp som Spanien och Italien. 

Med en bruttonationalprodukt på totalt 1,4 miljoner dollar och 27 970 dollar per 

person så räknas Sydkorea som den 15e största ekonomin i världen. Om man sedan 

ser på köpkraften så kör Sydkorea om länder som Kanada och Spanien och hamnar 

på en tolfte plats på världsrankingen. 
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Det är inte många länder i världen som på så kort tid som Sydkorea lyckats vända 

sig från att vara ett land med extrem fattigdom till att bli en fullt utvecklad industri-

nation. Det var redan år 1996 som landet blev medlem i samarbetsorganisationen 

mellan industriländerna och började redan då enligt IMF räknas som en av världens 

mest avancerade ekonomier. 

Under utvecklingens gång har staten pressat företagen inom industrin att öka ex-

porten genom att bedriva en väldigt hårt styrd lånepolitik. Cheabol, landets jätte 

bland industrisammanslutningar, har varit drivkraften för den ekonomiska tillväx-

ten i landet. Men eftersom att konkurrensen för Cheabol är litet har lånekapitalet 

koncentrerats till företagsgrupper som LG, Samsung och Hyundai. 

Allt gott når alltid sitt slut och på slutet av 1990 talet bröts den 4 decennier långa 

tiden av hög tillväxt och Sydkorea drabbades av en svår valutakris till följd av den 

stora asiatiska finans- och valutakrisen år 1997. 

6.1 Finanskrisen 1997 

Under finanskrisen som pågick mellan 1997 och 1999 gick en mängd företag i kon-

kurs vilket drev in bankerna in i en extremt pressad situation. Lånebehovet ökade 

drastiskt vilket i sin tur ledde till att räntorna steg, en mängd utländska investeringar 

drogs tillbaka och konsumtionen i de Sydkoreanska hemmen sjönk, allt detta resul-

terade att den inhemska valutan rasade i värde. Landet var på väg att bli totalt bank-

rutt i slutet av 1997 då man tvingades att ta beslutet att acceptera villkoren för ett 

bistånds paket av IMF på 58,4 miljarder dollar, vilket var det största lånet som hade 

betalats ut före det. Det var inte bara IMF som bidrog med pengar till det lånet utan 

också ett antal länder. I och med lånet ställde IMF motkrav som till exempel libe-

ralisering av ekonomin, minskat budgetunderskott, sänkt inflation och också mindre 

makt åt de största företagen i landet. Detta ledde i sin tur till en mängd avskedningar 

inom storföretagen och att många små företag gick i konkurs.  

Läget ljusnade först upp år 1999 när ekonomin återhämtade sig rejält då man kunde 

se en tillväxt på både utrikes och inrikes efterfrågan och även en tillväxt på 10 %. 

Redan år 2001 kunde IMF-lånet återbetalas till fullo. 
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De akuta orsakerna till krisen ligger i de stora löneökningarna på 1990-talet vilket 

ledde till att konkurrenskraften flyttas till låglöneländer och landet hade även ham-

nat efter i utvecklingen av industrin för högteknologisk produktion. 

På sidan om de akuta orsakerna fans också betydande problem som de nära banden 

mellan storföretagen, bankerna och regeringen. De största lånen gavs ut till företa-

gen som var väldigt olönsamma för landet vilket ledde till svåra tider för de stora 

gynnsamma exportföretagen vid valutakrisen. 

Mellan 2001 och 2010 har den ekonomiska tillväxten i landet snittat på över 4 pro-

cent. Ökningen i BNP har minskat sedan 2010 och ligger inflationen ligger på dryga 

1% per år i medeltal sedan 2012. Arbetslösheten i landet hålls fortsättnings på runt 

3% vilket räknas som ganska lågt.  

 

Figure 3: Inflationskurva för Sydkorea 

<URL: http://www.landguiden.se>  

<URL: http://www.aboutinflation.se> 

 

6.2 Ekonomiska tillväxtfrågor och problem 

Sydkorea är ett land som helt förlitar sin ekonomi på sina 48 miljoner invånare 

eftersom att landet inte haft tur med att vara ett land rikt på råvaror eller mineraler. 
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Sydkorea är för övrigt ett högutbildat land med 80 % av gymnasieelever som fort-

sätter vidare till universitet och högskolor. Ett problem som KDI har konstaterat i 

landet är att sysselsättningsgraden bland de högutbildade kvinnorna ligger på endast 

61,2 % vilket är den lägsta procenten bland alla OECD-länder. Detta beror på att 

dom efter universitetet eller högskoleutbildningen har det mycket svårare än män-

nen att hitta anställning på sin utbildningsnivå. Enligt KDI finns det en stor potential 

för landet att skapa tillväxt genom att få ut fler av de högutbildade kvinnorna på 

arbetsmarknaden. 

KDI debattörerna menar att man skulle kunna nå en högre framtida tillväxt ifall 

man kunde uppnå en snabb produktivitetstillväxt bland små- och medelstora företag 

inom landets tillverknings och tjänstesektor. Man har sett en ovanligt stor skillnad 

mellan produktiviteten i tillverkningsindustrin i landet i jämförelse med servicesek-

torn. Där finns det stora möjligheter att öka på tjänstesektorns produktivitet för att 

uppnå samma nivå som tillverkningssektorn och på så sätt höja levnadsstandarden 

i landet. 

Sydkoreas marknad och ekonomi domineras som tidigare nämnt av landet storföre-

tag vilket utgör ett problem för landet. Dom utnyttjar sin grymt stora ekonomiska 

och politiska makt i landet för att utnyttja som marknadskraft vilket leder till att 

många små och medelstora företag i landet blir nedtryckta eftersom de ofta fungerar 

som underleverantörer till de större företagen.  Detta leder i sin tur att utvecklingen 

av de små- och medelstora företagen hämmas medan storföretagen bara växer. 

Det kan konstateras att problemen i den Sydkoreanska ekonomin i stort sätt beror 

på de kännetecknande sakerna för Sydkorea, till exempel kultur, jämlikhet, låg skat-

tenivå och väldigt låga statliga intäkter. 

<URL: http://www.swedenabroad.com>  
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7 ARBETSMARKNADEN 

Arbetslösheten i Sydkorea är alltid enligt tradition lågt. Den har haft sina upp och 

nedgångar i och med finanskriser och andra bekymmer i landet men normalt ligger 

den på cirka tre procent. 

Lönen och välfärden bland arbetstagarna i landet ökade först i slutet på 1980-talet 

då den sydkoreanska staten valde att instifta fackföreningar. Varför man inte gjort 

det tidigare berodde på det militärstyre som fanns i landet som ville hålla lönerna 

låga och slog ner alla försök på att bilda fackföreningar. Sedan slutet av 1980-talet 

har fackföreningarna förlorat nästan hälften av sina medlemmar och i dagsläget or-

ganiserar de endast tio procent av arbetskraften. 

Till de största fackföreningarna i landet hör FKTU (Federation of Korean Trade 

Union) och KTCU (Korean Confederation of Trade Unions) som i båda två har varit 

stridbara. 

I Sydkorea finns det en del undantagsgrupper som inte har rätten att bilda oberoende 

fackföreningar, exempel på dessa är lärare. De som arbetar inom försvarsindustrier, 

statliga företag och regeringsorgan har rätt att bilda fackförbund medan deras rätt 

att strejka är borttagen.  

Enligt fackföreningarna ska de under de senaste ha blivit utsatta för olika typer av 

trakasserier och en ökad press från statsmakten. Ett flertal personer som är aktiva 

inom fackföreningar har satts i fängelse för en kortare eller längre tid för att dem 

har arrangerat otillåtna demonstrationer och gjort motstånd mot polisen. 

Arbetskontrakten i landet har enda sedan den ekonomiska krisen i landet varit väl-

digt ofördelaktiga för arbetstagarna. Andelen fasta anställningar har minskat radi-

kalt och allt fler företag väljer att anställa personal på deltid eller genom tillfälliga 

kontrakt. Siffrorna på anställda som saknar fast anställning i landet kan nå upp till 

nästan hälften av befolkningen. Över hälften av kvinnorna i landet som är över 15 

år gamla har arbete och tillsammans så utgör de nästan 40 procenta av arbetskraften 

i landet.   
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Kvinnans ställning på Sydkoreas arbetsmarknad 

Även om den kvinnliga arbetskraften i Sydkorea ligger på hela 40 procent av be-

folkningen så finns det ändå dåliga förhållanden för den arbetande kvinnan i landet. 

På kvinnodagen 2016 publicerade man i den engelska tidskriften Economist ett in-

dex som kallas för “The glass-ceiling index”. I detta index räknas Sydkorea som ett 

ofördelaktigt land när det kommer till den kvinnliga arbetskraften. 

I studien har man tagit i beaktande 29 olika länder inom OECD och bland dessa 

länder har Sydkorea placerats i botten av statistiken för hur arbetsmiljön för den 

arbetande kvinnan i landet är. Detta betyder alltså att även om Sydkorea räknas som 

ett mycket modernt och utvecklat land så sjunker de snabbt när det kommer till 

kvinnlig representation i arbetskraften. 

Det är de nordeuropeiska länderna som till exempel Finland, Norge och Sverige 

som toppar statistiken i undersökningen eftersom att de har mer kvinnor i arbets-

kraften än män och små löneskillnader mellan män och kvinnor. 

I Sydkorea går löneskillnaden upp så högt som 36,7% vilket betyder att man dubb-

lar genomsnittet bland alla OECD länder. 

<URL: http://www.allkpop.com/ > 

<URL: http://www.landguiden.se>  
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8 TURISM 

Turismen i Sydkorea har ökat explosionsartat under de senaste åren och inkoms-

terna av turismen i landet har ökat stadigt. Inkomsterna av turismen i landet ligger 

för tillfället på 19 287 miljoner US dollar(2013) och antalet utländska besökare per 

år ligger på cirka 12,2 miljoner per år (2013). Men turismnäringen räknas ändå som 

en mycket liten del av exporten i landet eftersom den endast står för 2,7 procent av 

de totala exportintäkterna.  

Till de mest populära turistorterna i landet är huvudstaden Seoul, de mäktiga Seo-

rak-bergen som räknas som de asiatiska alperna och den natursköna ön Jeju som 

ligger i söder. Andra orter som har lockat mycket turism på den senare tiden är 

Sydkoreas klippiga sydkust och den gamla Silladynasti-huvudstaden Gyeongju som 

ligger i den sydöstra delen av landet. 

Säkerhetsläget 

Även om man ser på Sydkorea som ett land som ligger i farozonen för krig eller 

terroristattacker på grund av dess grannland Nordkorea så bedömer ändå ambassa-

den i landet att läget är fortsättningsvis stabilt och det är säkert att resa till Sydkorea. 

För personer som reser till landet finns det inga orsaker för oro eller behov av några 

beredskapsåtgärder. Även om man anser att läget är lugnt har folk ändå rekommen-

derats att följa med nyhetsrapporteringar om läget mellan länderna ifall det värsta 

skulle inträffa. 

Överlag är Sydkorea ett mycket säkert resmål och brottslighet förekommer i en väl-

digt liten utsträckning och är oftast alkoholrelaterad om det sker. De ordnas ofta 

politiska demonstrationer i Sydkorea angående inrikespolitiska händelser, arbets-

marknadskonflikter eller kring relationerna till grannländerna Nordkorea och Japan. 

Men även om polisinsatserna ofta är stora när det kommer till demonstrationer så 

är oftast demonstranterna fredliga och orsakar som värst störningar i trafiken.  

<URL: http://www.swedenabroad.com/> 

<URL: http://www.landguiden.se>  
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9 KULTUR 

Kulturen i Sydkorea är mycket präglad av landets rika historia som en länk mellan 

Japan och Kina. Koreas guldålder när det kommer till kultur upplevdes man på 300 

efter Kristus när landet frigjordes från Kina. Det var i det här skedet som den Ko-

reanska kulturen började stöta på impulserna från den buddhistiska kulturen. Från 

den här tiden har man hittat en mängd fynd i form av smycken och stengods.  

Vid 600-talets slut tog en ny blomstringstid för den koreanska kulturen fart. Men 

denna gång var det ett större inflytande från det kinesiska hållet vilket syns tydligt 

på konst, arkitektur och skulpturer. Senare under Koryo-dynastins tid som började 

på 900-talet och fortsatte till slutet av 1300-talet byggdes en mängd Buddhistiska 

tempel varav många finns kvar idag.  

Konsten och måleriet hade sin storhetstid i början av 1300-talet då Choson-dynastin 

tog över landet. Dessa målningar gjordes på siden eller papper och man använde 

sig främst av tusch. Vid samma tidpunkt utvecklades också koreanska alfabetet han-

gul och allmänna litterära verk översattes och spred sig vidare till befolkningen som 

inte kunde läsa kinesiska. 

Vid början av 1500-talet började den väldigt kända diktformen Sijo träda fram som 

är uppbyggda med väldigt stränga regler. Sijo är en diktform som är väldigt populär 

ännu idag. Vid 1900-talets början blev den koreanska litteraturen väldigt influerad 

av den västerländska. 

I dagsläget är popkulturen stor i Sydkorea. De koreanska popmusikerna är välkända 

genom hela Asien och vissa är kända världen över. 

 

<URL: http://www.landguiden.se>  
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10 INFRASTRUKTUR 

Sydkoreas infrastruktur har expanderat explosionsartat sedan 1960-talet till en väl-

digt modern och avancerad infrastruktur. Under de första åren av 2000-talet har 

regeringen budgeterat upp att spendera 300 miljarder US dollar på att bygga vägar, 

flygplatser, järnvägar och mega orter. Både den Sydkoreanska regeringen och den 

privata sektorn har deltagit i finansieringen av olika projekt och infrastrukturtjäns-

ter. Utöver detta kommer man att använda 60 miljarder dollar för att bygga mera är 

100 kraftproduktionsanläggningar. 

Vägsystemet i Sydkorea är väldigt utvecklat, välskött och omfattande. Det finns 

flera stora motorvägar mellan städerna i norra och södra Sydkorea och även mellan 

städerna i väst och öst. Även om vägsystemet är välutvecklat börjar den ökande 

mängden fordon sätta för hård press på det omfattande vägnätverket. Man har sett 

en ökning i personbilar från enbart 500 000 till 7581000 mellan år 1980 och 1999. 

Utöver de 7,5 miljoner personbilarna fanns även 2,1 miljoner lastbilar och 749 000 

bussar som även dom delade på vägnätverket. För att minska på det ökade trycket 

på vägarna har den Sydkoreanska regeringen initierat ett biljondollar projekt för att 

bygga ut det redan utvecklade trafiknätverket. 

Det Sydkoreanska sjötransportnätverket omfattar en mängd olika hamnar och de 

viktigaste av dom är Chinhae, Kunsan, Masan, Inchon, Mokpo, Pusan, Pohang Ul-

san, Yosu och Tonghaehang. För att mäta upp till det ökade behovet att hamnar som 

uppstår i en växande ekonomi har den Sydkoreanska regeringen satt upp en budget 

på flera miljarder dollar för att bygga ut hamnarna. År 1999 hade Sydkorea en han-

delsflotta som bestod av 461 handelsfartyg med en netto lastkapacitet på 5 miljoner 

ton. 

<URL: http://www.nationsencyclopedia.com>   
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11 SEDER OCH BRUK 

Det är allmänt känt att det finns kulturskillnader om man jämför Sydkoreas kultur, 

seder och bruk med våra västerländska levnadsvanor. Det finns skillnader i både 

arbetslivet, hur man ska bete sig bland folk och allmänt uppförande.  

11.1  Affärsrelationer och kommunikation 

Det är väldigt viktigt att du införs i en affärsrelation av en tredje part som är bekant 

med personen du ska göra affärer med eftersom att sydkoreaner helst gör affärer 

med personer som dom har en personlig koppling till. Affärsrelationer i landet 

byggs ofta upp genom att man träffas på sociala sammankomster som till exempel 

middagar med mycket mat och dryck. Man anser detta som det bästa sättet att lära 

känna sina affärskontakter och etablerar ett ömsesidigt förtroende och respekt för 

varandra. Detta gör att båda parterna kan lita på varandra och att det kommer att bli 

en lyckad affärsrelation. 

Sydkoreanerna ser på juridiska dokument som ett bevis på att båda parterna har 

förstått varandra och vad affärsrelationen kommer att handla om. Undertecknade 

avtal ses som löst strukturerande uttalanden och riktlinjer som lätt kan anpassas vid 

behov. I Sydkorea ser man väldig allvarligt på förolämpningar och det ses som 

grymt förolämpande om du talar illa om någon eller kritisera någon bakom ryggen. 

Sydkoreanerna är mycket direkta när det kommer till kommunikation. De har 

mycket lätt för att ställa frågor om dom tvekar på eller inte förstår någonting. I den 

sydkoreanska kulturen handlar mycket om ”less is more” när det kommer till kom-

munikation och samtal. Hellre korta och koncisa meningar med enkla förklaringar 

en långa utdragna konversationer. 

11.2  Vett och etikett under affärsmöten 

Det första man bör bestämma när det kommer till möten är tid och datum för sam-

mankomsten. Det är viktigt att mötet bokas åtminstone tre veckor på förhand. När 

man anländer till mötet är det viktigt att man anländer i tid men man ska observera 

att det är personen med högst status som går in i möteslokalen först. 
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När man anländer till ett affärsmöte i Sydkorea är det mycket viktigt att man känner 

till alla olika regler och principer det hör till att man ska följa. I mötets inlednings-

skede är det viktigt att du hälsar på dina gäster eller värdar på ett speciell och pro-

tokollenligt sätt. Efter de inledande introduktionerna byter man visitkort på ett väl-

digt ritualiserat sätt. Det är viktigt att du tar emot och behandlar motpartens visitkort 

på ett respektabelt sätt. 

Det hör till att man bugar till personen som man hälsar på, men i Sydkorea har man 

i många företag implementerat ett handslag efter bugningen för att göra hälsning-

arna mer internationell och bekväma för båda parterna. Det är statusen bland per-

sonerna som bugar som avgör vem som ska buga först. Det är personen av lägre 

status som ska buga först och personen av högre status som ska initiera handskak-

ningen. Under bugningen ska personen av lägre status säga ”man-na-suh-pan-gop-

sumnida” vilket betyder ”trevligt att träffa dig”.  

Det hör till att personen du har möte med skall få information om dig en tid före 

mötet och du om dem. Efter att du lämnar en social tillställning eller ett möte ska 

du säga adjö och buga åt varje person enskilt.  

11.3  Ge och ta emot gåvor 

Gåvor är en viktig del i det Sydkoreanska vet och etikett systemet. Gåvorna man 

ger till en person skall utrycka hurudan typ av relation man har och har du fått en 

gåva av någon ska du alltid ge någonting tillbaka.  

Man måste tänka på hurudan gåva man ger åt en person eftersom att de måste ge en 

gåva av samma värde tillbaka till dig. Man ska alltså inte ge en jättedyr gåva till en 

fattigare person eftersom att dom kanske inte har råda att besvara gåvan och blir 

därför förolämpade.  

Om man är inbjuden till ett koreanskt hem hör det till att man tar med sej en gåva i 

form av till exempel frukter, choklad eller blommor. Gåvornas utseende har en väl-

digt stor betydelse och det är mycket viktigt att du slår in gåvan på ett fint sätt. 
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Det finns olika saker som har symboliska betydelser i Sydkorea när det kommer till 

gåvogivning. Det betyder till exempel tur om man ger sju stycken dubbletter av 

samma objekt. Färgen på pappret du slår in presenterna i har också en stor betydelse. 

Det är rekommenderat att du slår in gåvorna i ett gult eller rött papper eftersom 

dessa färger anses vara kungliga. Du kan också eventuellt använda dig av rosa pap-

per eftersom att färgen symboliserar lycka. Det är viktigt att man inte slår in paketen 

med grönt, vitt eller svart papper samt att du aldrig skriver ett kort med rött bläck.  

När du överräcker gåvorna är det viktigt att du använder båda händerna och ser 

personen i ögonen. När du mottagit en gåva ska du inte öppna den förens tillställ-

ningen eller mötet är avslutat. 

<URL:http://www.kwintessential.co.uk>  
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12 FRIHANDELSAVTALET MELLAN SYDKOREA OCH EU 

I Maj 2007 inleddes förhandlingarna om ett frihandelsavtal som skulle upprättas 

mellan Sydkorea och Europa och avtalet trädde provisoriskt i kraft i början av Juli 

2011. Frihandelsavtalet som stiftades mellan Republiken Korea och EU är det första 

i den nya generationen av frihandelsavtal. Man förväntar sig att avtalet kommer att 

skapa mycket nya möjligheter till handeln av tjänster och varor samt att många nya 

investeringsmöjligheter kommer att uppkomma. 

Syftet till att man upprättar och förhandlar om frihandelsavtal med tredjeländer är 

att förbättra marknadstillträdet för europeiska företag på de konkurrensutsatta och 

mycket dynamiska asiatiska marknaderna. Dessutom så utgör frihandelsavtalet en 

framtida liberalisering som inte riktigt är moget att behandlas ännu. 

Avtalet som är tecknat mellan Korea och EU är ett av de mest omfattande frihan-

delsavtal som någonsin blivit framförhandlat av Eu och också det första som teck-

nats med ett land i Asien. 

Frihandelsavtalet innebär att importtullarna ska tas bort på nästan alla produkter 

och man kommer att påbörja en långsiktig liberalisering av handeln med tjänster 

mellan Europa och Sydkorea. Den här processen kommer att omfatta alla typer av 

leveranssätt. I och med det ökade marknadstillträde som frihandelsavtalet leder till 

kommer EU företagens ställning på den koreanska marknaden att stärkas. 

Utöver klausulerna om frihandeln innehåller avtalet även bestämmelser om inve-

steringar inom både industri och tjänstesektorn. 

<URL: http://trade.ec.europa.eu>  
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Avskaffande av tullar på jordbruks och industrivaror 

Frihandelsavtalet som trädde ikraft år 2011 kommer att leda till en betydlig minsk-

ning eller ett totalt bortfall i tullavgifterna vid handel med industri-, fiske- och jord-

bruksprodukter mellan EU och Sydkorea. Sedan frihandelsavtalet trätt ikraft år 

2011 har tullarna gradvis minskat från år till år och är förtillfället nästan obefintliga. 

Man har beräknat att besparingarna kommer att bli upp till 1,6 miljarder euro per 

år. Redan mellan 2011 och 2012 blev den totala besparingen hela 850 miljoner euro. 

 

Figure 4: Minskningen av tullarna 2011-2016 

<URL: http://trade.ec.europa.eu> 
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13 RELATIONERNA MELLAN FINLAND OCH SYDKOREA 

Handel mellan Finland och Sydkorea 

 

Figure 5: Handeln mellan Finland och Sydkorea 2005-2009 

Sydkorea är Finlands 18e viktigaste handelspartner när det gäller värdet av export 

och import även om den endast står för 1,2 % av Finlands totala export och import. 

År 2009 uppgick värdet på exporten till Sydkorea från Finland till 553 miljoner 

euro. Trots den rådande lågkonjunkturen minskade exporten enbart med 3 % i jäm-

förelse med 2008. Den starka importen av telefonutrustning ledde till ett underskott 

i import- och exportbalansen men balansen återställdes år 2009 då det skedde en 

nedgång i importen av dessa produkter. 

Man har sett en tydlig positiv utveckling i exporten av specialmaskiner, järn, stål 

samt lyft och lastningsmaskiner. Även exporten av kemiska produkter, trä- och pap-

persprodukter, telefonutrustning och elektriska motorer och generatorer. 

Finlands export till Sydkorea, främst motorer, industriella maskiner och utrustning 

stod för den stora ökningen i exporten från Finland till Sydkorea som skedde mellan 

2004-2009.  
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Finlands import från Sydkorea uppgick till 506 miljoner euro under 2009. Mellan 

2007 och 2008 såg man en tillfällig och kraftig ökning i importen till över en miljard 

euro. Den kraftiga nedgången i importen av telefonutrustning år 2009 återställde 

importen från Sydkorea till mer normala nivåer vilket ledde till en balans i handeln. 

Handeln mellan Finland och Sydkorea år 2009: 

Export 
milj. e  

Förän-
dring %  

Andel  
%  

Import, 
milj. e  

Förän-
dring  %  

Andel  
%  

Balans, 
milj. e  

552,7  -3  1,27  504,5  -68  1,16  49,7  

 

Som man av tabellen tydligt kan konstatera så ligger handelsbalansen på en positiv 

andel för Finlands del. Att balansen är positiv innebär att Finland exporterar mer 

produkter till Sydkorea än man importerar.  

<URL: www.finpro.fi> 

<URL: http://www.tulli.fi>  

  

http://www.finpro.fi/
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Figure 6: Finlands export till Sydkorea 2009 

 

Figure 7: Finlands import från Sydkorea 2009 

<URL: www.finpro.fi> 

<URL: http://www.tulli.fi> 
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14 EMPIRISK DEL 

I den empiriska delen av mitt lärdomsprov kommer jag att ta kontakt med tre pri-

vatpersoner som bott, studerat eller arbetat i Sydkorea samt ett företag som bedriver 

import med företag i landet. Detta ville jag gör för att få många olika perspektiv på 

hur Sydkorea uppfattas i olika situationer. 

Till privatpersonerna kommer jag att rikta frågor som handlar om hur det är att bo 

och leva i Sydkorea. Främst frågor om den främmande kulturen, språket och hur 

dom har uppfattat människorna i landet. 

Från företagets sida är jag mer intresserad av hur handeln med landet fungerar, hur 

Sydkoreanerna är att göra affärer med och om det skiljer sig mycket från deras öv-

riga importländer. 

Jag har valt att använda mig av undersökningsmetoden intervju och jag kommer att 

ställa frågor som leder till konkreta tips för både en turist, en nyinflyttad samt en 

företagare som tänker börja göra affärer med landet. 

14.1  Företagspresentation 

Företaget jag kommer att intervjua bedriver import av högteknologisk välmående-

utrustning och andra maskiner från Sydkorea. Företaget grundades 1998 och var på 

den tiden en av de första i Finland att importera den typen av motionsutrustning. 

Utöver import och försäljning bygger företaget även utrustning själv som har varit 

mycket populär på gym marknaden i Finland. Företaget är baserat i Vasa och har 

sitt huvudkontor samt lagerutrymme i Vasa. Utöver importen från Sydkorea impor-

terar man också produkter från Kina, Taiwan och USA. 
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14.2  Forskningsmetodik 

Det finns många olika forskningsmetoder att välja mellan när man skriver sitt lär-

domsprov. Man kan välja om man ska göra en kvantitativ eller kvalitativ undersök-

ning samt olika undergrupper av dessa metoder. Med en kvalitativ undersökning 

menar man att man får en djupare bild av ämnet man undersöker och mera inform-

ation. Ett exempel på en kvalitativ undersökningsmetod är en intervju.  

Om vi jämför detta med en kvantitativ undersökning så undersöker man sig oftast 

av statistik och matematiska formler för att få fram information baserat på ett högre 

antal källor. Exempel på en kvantitativ forskningsmetod kan vara enkätundersök-

ningar med färdiga svarsalternativ som man senare omvandlar till siffror för tabel-

ler.  

Vid en kvalitativ undersökning hör det till att man har en mer personlig kontakt 

med personerna man vill ställa frågor till. I en kvantitativ undersökning ser man och 

andra sidan mer på kvantiteten av svaren som en viktigare del än kvalitet. Detta 

betyder att denna metod är mindre personlig och att man oftast skickar ut enkäter 

åt en stor målgrupp som sedan får svara på frågorna. (Ghauri & Gronhaug, 2010) 

Metodiken jag har valt att använda mig av är personliga intervjuer. Jag valde inter-

vjuer för att få ut mera specifik information om ämnet och för att lättare kunna 

förstå svaren jag får. Med hjälp av en intervju får man istället för svårtolkade siffror 

från en frågeenkät ett mycket personligare svar och den intervjuade kan förklara 

varför dem svarat på ett specifikt sätt. 

Det finns många saker man bör ta i beaktande när man samlar information med 

hjälp av intervjuer. För det första måste man ta i beaktande hur viktig formuleringen 

och ordningen på frågorna som ställs i intervjun är. Man måste tänka på hur frå-

gorna kan tolkas och därför bör man veta vem man ska intervjua och vilken bak-

grund han eller hon har. (Patel & Davidson 2009)  

I mina intervjuer kommer jag att göra upp specifika frågor åt privatpersonerna och 

specifika åt företaget. Det ända jag kommer ändra på bland privatpersonerna är 
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eventuella följdfrågor. Jag kommer att variera mina intervjuer med personliga in-

tervjuer och intervjuer per epost.  

14.3  Redovisning av intervjuerna 

14.3.1 Intervju 1: Utbytesstuderande 

1. När besökte du Sydkorea? 

Jag besökte Sydkorea hösten 2014, från slutet på augusti till slutet av december var 

jag där. 

2. Var i Sydkorea bodde du? 

Jag bodde i centrala Seoul. Jag bodde i skolans lägenhet tillsammans med en annan 

tjej, den lägenheten låg på skolans område. 

3. Vad var syftet med ditt besök i Sydkorea? 

Jag var på utbyte till Sogang university i Seoul. Så främsta syftet var studier, men 

jag vill ju också upptäcka kulturen och olika delar av landet. 

4. Varför valde du just Sydkorea? 

Jag hade redan innan som plan att ja ville åka ganska långt bort på utbyte då jag 

hade chansen och Sydkorea var ett alternativ till att få uppleva något helt nytt. Jag 

valde Sydkorea för att jag ville uppleva en annan kultur och för att jag kanske inte 

skulle få möjligheten att besöka Sydkorea om jag inte tog chansen då. 

5. Ifall du studerade: Hur upplevde du skolsystemet där? 

Skolsystemet var annorlunda än i Finland, speciellt mot på Hanken där jag själv 

går. Det var mera obligatorisk närvaro under kurserna och tenterna innehöll oftast 

bara flervals frågor. Kurserna var också mera intensiva och man var tvungen att 

göra mera arbete för mindre studiepoäng än vad vi behöver göra på Hanken. Sko-

lans campus var också större än var jag var van med, det bestod av många olika hus 

men alla fanns under samma område, så i början var det lite svårt att hitta till olika 
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byggnader som man skulle ha lektion i. Man märkte att skolan betyder mycket för 

Sydkoreaner och de flesta väljer att studera på universitet där. Det är mycket viktigt 

med bra betyg för Sydkoreaner. 

6. Hur uppfattade du kulturen och människorna i Sydkorea? 

Kulturen var såklart annorlunda än i Finland, människorna där var mest i farten 

senare på kvällen och matkulturen var mycket annorlunda. Maten var väl det jag 

tyckte var mest annorlunda från tidigare och den var mycket starkare än vad jag var 

van med. Människorna i Sydkorea var mycket vänliga enligt mig, om man inte för-

stod varandra på grund av språkbarriären så vill de ändå försöka förklara så man 

förstod. Språket var ju Sydkoreanska och man var nog tvungen att lära sig lite av 

språket för att klara sig på restauranger och olika andra tjänster.  

7. Hur var det att bo och leva i Sydkorea (billig, dyrt, lätt, svårt?)? 

Jag tycker det var ganska lätt att bo i Sydkorea eller iallafall i Seoul där jag bodde, 

det var enkelt att ta sig runt till olika delar av staden och det man behövde mest 

fanns nära till hands. Det var billigt att äta på restaurang och därför var man ofta 

ute och åt. När det gäller varor i butiker tycker jag att ganska mycket var ganska 

samma priser som om man jämför med Finland, vissa saker var billigare i främst 

matbutiker, men man var oftast ute och åt eftersom det var så billigt.  

8. Hur uppfattade ni infrastrukturen i landet, var det smidigt att ta sig runt? 

Det var enkelt att ta sig runt i Seoul det fanns många linjer i tunnelbanan och det 

fanns också många bussar man kunde ta till olika delar av Seoul och även utanför 

Seoul. Det gick även många tåg man kunde ta till andra delar av Sydkorea. Tunnel-

banan var det jag använde mest, eftersom det fanns tre stationer som var nära där 

jag bodde från vilka jag kunde åka till olika delar av staden. Tunnelbanan var också 

det som jag fick bäst intryck av eftersom det var mycket enkelt att använda och man 

kunde ta sig till i princip alla delar av staden med tunnelbana.  

9. Kommer ni att resa tillbaka till Sydkorea i framtiden? 
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Jag skulle gärna resa tillbaka till Sydkorea och då uppleva mera av landet än Seoul. 

Reste nog till någon annan del av landet då jag var där, men skulle vilja se ännu 

mera av landet. Det var ett mycket intressant land och det fanns många fina platser 

man kunde besöka. Det jag faktiskt saknar mest med Sydkorea i efterhand är maten 

och jag skulle gärna åka tillbaka och få uppleva deras matkultur ännu mera. 

10. Övriga kommentarer om Sydkorea. 

Det var kanske lite spännande att bo i Sydkorea, eftersom Nordkorea kan komma 

med lite olika hot emellanåt. Men medan jag var där var det inga större konflikter 

mellan landen. Jag var och besökte Koreas demilitariserade zon (DMZ), som är 

landremsan som delar upp Korea i nord och syd. Det var en intressant upplevelse 

och det skulle säkert varit helt intressant att besöka Nordkorea också medan man 

var där. 

14.3.2 Intervju 2: Utbytesstuderande 

1. När besökte du Sydkorea? 

Jag besökte Sydkorea hösten 2015. 

2. Var i Sydkorea bodde du? 

Jag bodde i Sydkoreas huvudstad Seoul, Anam. 

3. Vad var syftet med ditt besök i Sydkorea? 

Orsaken till att jag reste till Sydkorea var för att avlägga utbytesstudier där. 

4. Varför valde ju just Sydkorea? 

Sydkorea var obekant land för mig men som jag hört massa gott om. 
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5. Ifall du studerade: Hur upplevde du skolsystemet där? 

Man märkte att studierna var väldigt viktiga i Korea och det var vanligt att folk 

studerade från tidigt på morgonen ända in i de sena timmarna på kvällen. Undervis-

ningen i sig var nog under förväntningarna men kanske främst eftersom många av 

professorerna inte pratade flytande engelska. 

Annars liknade det Sydkoreanska skolsystemet ganska mycket det finska, den 

största skillnaden mängden timmar man sätter på att studera redan från en tidig ål-

der. 

6. Hur uppfattade du kulturen och människorna i Sydkorea? 

Kulturen i Sydkorea präglas långt utifrån Konfucianismen i vilken det är ytterst 

viktigt att respektera dom äldre. 

Jag upplevde att människorna var trevliga, kanske aningen blyga gentemot utlän-

ningar, men detta kan långt ha berott på språkmuren eftersom många koreaner pra-

tade ingen eller mycket dålig engelska. 

7. Hur var det att bo och leva i Sydkorea (billig, dyrt, lätt, svårt?)? 

Korea är billigt om man jämför med Finland men dyrt jämför med t.ex. Thailand. 

Jag åt ute nästan alla måltider, vilket var relativt billigt (omkring 5e/måltid). 

I en storstad som Seoul var det dock dyrt att gå på nattklubbar, men mindre barer 

och studerandeställen var billiga. 

Annars är levnadsstandarden mycket hög i Sydkorea (kan jämföras med Finland) 

så att leva där var relativt enkelt efter att man lärt sig att röra på sig i en storstad 

som Seoul.  

Svårast att anpassa sig till var nog språkmuren. När man gick på restaurang var 

menyn alltid på Koreanska och det var svårt att hitta betjäning på engelska. 
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8. Hur uppfattade ni infrastrukturen i landet, var det smidigt att ta sig runt? 

Infrastrukturen i landet är välutvecklad och mycket smidig! Grymt välstrukturerat 

tunnelbansnätverk i Seoul och billiga taxin. 

Tåg genom landet fungerade också smärtfritt. Ända problemet var att tågen var väl-

digt fullsatta, vilket betydde att man kunde hamna stå i timtal i tåget 

9. Kommer ni att resa tillbaka till Sydkorea i framtiden? 

Jag hoppas på att kunna resa tillbaka till Sydkorea i framtiden. 

10. Övriga kommentarer om Sydkorea. 

Sydkorea i sig är ett mycket härligt land där man inte har en tråkig stund. Seoul i 

sig är kanske inte den vackraste staden men där finns oändligt med saker att göra 

och ett grymt nattliv för den som är intresserad av att festa och träffa människor. 

14.3.3  Intervju 3: Importföretag 

1. När grundades företaget? 

Företaget grundades år 1998 

2. Hur manga anställda har företaget? 

Företaget har för tillfället 3 anställda 

3. Från vilka länder importerar ni era produkter? 

Företaget importerar gym och hälsoprodukter från USA, Kina, Taiwan och Sydko-

rea. 

4. Varför valde ni att importera från Sydkorea? 

Vi valde inte att importera våra produkter från Sydkorea på grund av landet utan av 

den orsaken att vi upptäckte intressanta produkter som byggdes och säljs i Sydko-

rea. 
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5.  Vad importerar ert företag från Sydkorea? 

Vi importerar högteknologisk gym och välmåendeutrustning från Sydkorea i form 

av löpband och massagestolar. 

6.  När började ni importera från Sydkorea? 

Vi började importera Löpbanden Frevola år 2010 och massagestolarna år 2012. 

7. Hur har samarbetet med Sydkoreanerna funkat? 

Vid importen av fungerar affärerna väldigt smidigt. Det är först när man behöver 

reservdelar till maskinerna som det blir problem. Det är väldigt svårt att få tag på 

återförsäljarna och kommunikationen fungerar inte alls. Det ända som försvårar 

samarbetet på både reservdels och hela maskinbeställningar är att Sydkoreanerna 

kan ha det svårt med engelska. Men det här är såklart beroende på företag. 

8. Hur fungerar leveranserna från Sydkorea? 

Leveranserna från Sydkorea fungerar relativt smidigt vid beställning av nya maski-

ner. Det tar cirka 4 veckor från beställning tills det att produkten kommer till vårt 

lager. Här har vi även samma problem att vid beställning av reservdelar fungerar 

inte kommunikationen lika bra och det kan ta väldigt länge att få en leverans. 

9. Har det någonsin uppstått problem med affärerna med Sydkorea? 

Ända problemet som uppstått är den långa väntan och tålamodet som krävs för att 

kontakta återförsäljarna vid beställning och leveransen av reservdelar. 

10. Hur transporterar ni era produkter från Sydkorea? 

Vi transporterar alla maskiner med containers på lastfartyg som transporteras till 

Vasa hamn via några mellanhamnar. Reservdelarna kommer endera med containers 

eller paket och expresspost beroende på storleken på delarna. 

11. I Sydkorea har det skett en stor ekonomisk uppsving, har ni märkt av den? 

Vi har inte känt av någon förändring under tiden vi har bedrivit handel med landet. 
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12. Hur skiljer sig era affärer med Sydkorea i jämförelse med andra länder? 

Det är mycket lite som skiljer sig eftersom att alla länder vi gör affärer med ligger 

utanför den europeiska unionen. 

12. Övriga kommentarer 

Överlag verkar koreanerna vara ett mycket trevligt och samarbetsvilligt folk och 

produkterna som tillverkas där är av god kvalité. 

14.4  Sammanfattning av intervjuerna 

Som tidigare nämnt valde jag att intervjua personer med olika syften att besöka eller 

ha kontakt med Sydkorea. Detta för att få en bredare bild av hur Sydkorea är och 

hur det skiljer sig mellan affärslivet, studierna och det privata livet i landet. Jag 

utförde några av intervjuerna elektroniskt via e-post och företagsintervjun person-

ligen. 

Alla har ansett att Sydkorea är ett fint land och att koreanerna överlag är trevliga 

och lätta att handskas med. Det som man ansåg var det största hindret var språkbar-

riären eftersom att många av Sydkoreanerna har svårt med engelskan. Detta var ett 

gemensamt svar både från privatpersonernas och företagets sida. 

De intervjuade ansåg också att kulturen i landet skiljde sig en hel del från Finland 

och att människorna dom träffade på var mycket trevliga. ’ 

Dom som hade studerat i Sydkorea ansåg att skolsystemet skiljde sig åt relativt 

mycket från det finska med tanke på tiderna man lägger ner på studierna och hur 

viktigt det är för en Sydkorean att lyckas i skolan och få en bra utbildning. 

14.5  Slutsatser 

Jag är nöjd med svaren jag fått i intervjuerna och dom gav mig en bra bild av hur 

Sydkorea egentligen är. Jag fick en bra bild både av hur det är att leva och bo i 

Sydkorea samt hur det är att göra affärer med företag i landet. Jag anser också att 

jag har fått bra och sakliga svar på frågorna jag ställt. 
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15 SLUTORD 

Lärdomsprovet har framskridit smidigt och jag har inte stött på några problem under 

tiden. Syftet som jag hade med lärdomsprovet var att göra upp en guide och en 

landsprofil om Sydkorea som ska hjälpa både företag och privatpersoner som be-

stämmer sig för att göra affärer, resa eller flytta till landet. Jag anser att jag har 

uppnått mitt mål och är nöjd med slutresultatet. 

Jag har lärt mig mycket nytt om landet och fått fram väldigt intressant information. 

Sydkorea är ett mycket intressant land med en intressant historia och mycket se-

värdheter. Människorna är trevliga och kulturen lockande. Jag kommer definitivt 

att besöka Sydkorea för att uppleva det jag har hört.  

Källorna jag har använt mig av är pålitliga men största delen av dessa är internet-

baserade källor. 
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16.2.1 Intervjuer 
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BILAGOR 

BILAGA 1. Intervjufrågor för privatpersoner 

1. När besökte du Sydkorea? 

2. Var i Sydkorea bodde du? 

3. Vad var syftet med ditt besök i Sydkorea? 

4. Varför valde ju just Sydkorea? 

5. Ifall du studerade: Hur upplevde du skolsystemet där? 

6. Hur uppfattade du kulturen och människorna i Sydkorea? 

7. Hur var det att bo och leva i Sydkorea (billig, dyrt, lätt, svårt?)? 

8. Hur uppfattade ni infrastrukturen i landet, var det smidigt att ta sig runt? 

9. Kommer ni att resa tillbaka till Sydkorea i framtiden? 

10. Övriga kommentarer om Sydkorea. 

BILAGA 2. Intervjufrågor för företag 

1. När grundades företaget? 

2. Hur manga anställda har företaget? 

3. Från vilka länder importerar ni era produkter? 

4. Varför valde ni att importera från Sydkorea? 

5. När började ni importera från Sydkorea? 

6. Hur har samarbetet med Sydkoreanerna funkat? 

7. Hur fungerar leveranserna från Sydkorea? 

8. Hard et någonsin uppstått problem med affärerna med Sydkorea? 

9. Hur transporterar ni era produkter från Sydkorea? 

10. I Sydkorea har det skett en stor ekonomisk uppsving, har ni märkt av den? 

11. Hur skiljer sig era affärer med Sydkorea i jämförelse med andra länder? 

12. Övriga kommentarer 


