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Sammanfattning 

Titel: Kinesiska affärsetableringar i Sverige – Kartläggning över områden som 

förbättrar chanserna att lyckas 

Sidantal:   180 sidor 

Författare:  Anna Larsson, Nina Sund och Nils Wistrand 

Handledare:  Professor Rune Wigblad 

Datum:  2012- 06- 12 

Syfte och utgångspunkt:  Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka vilka kunskaper kinesiska 

affärsmän främst behöver för att lyckas med sina etableringar i Sverige. 

Författarna söker även svar på vad som kan locka kinesiska affärsmän till 

Sverige, samt hur kinesiska etableringar i Sverige kan komma att te sig i 

framtiden. 

Resultat/Slutsats: Studien genererar nyckelområden inom vilka kinesiska affärsmän bör ha 

kunskaper för att lyckas med etableringar i Sverige. Resultatet ger även 

indikationer på hur kinesiska affärsetableringar i Sverige kommer att te sig i 

framtiden, inom vilka områden kineserna främst investerar/etablerar sig i, samt 

varför och hur dessa görs. Genom detta underlag genererar författarna förslag 

till utbildningspaket som bland annat kan säljas till kinesiska affärsmän.   

Kunskapsöversikt: Här presenteras relevant teori kopplad till området som undersökts i studien. 

Kunskapsöversikten presenterar det svenska respektive det kinesiska 

perspektivet inom områden som kultur, hierarki, relationer, ansikte, 

kommunikation, HRM, utbildning, CSR och arbetsrätt. Kunskapsöversikten kan 

i sig bidra till att skapa förståelse för olikheter mellan Sverige och Kina vilka 

kan påverka affärsrelationer. 

Metod:  Forskningsområdet har undersökts genom en metodkombination. Studien är 

såväl deduktiv som explorativ.  Den huvudsakliga informations- och 

datainsamlingskanalen är djupintervjuer som används till såväl en deduktiv 

utgångspunkt som expertutredning och grundad teori. Som komplement har 

även en delphiundersökning gjorts där en expertpanel besvarat frågor angående 

framtida kinesiska etableringar i Sverige. Den deduktiva och de explorativa 

delarna har analyserats var för sig och genererat varsin slutsats. Dessa slutsatser 

har sedan vävts samman i en syntes som förtydligar och skapar ny kunskap. 

Nyckelord: Affärsetableringar, HRM, Arbetsrätt, Kina, Arbetsmiljö, Guanxi, Mianzi, 
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Summary 

Title: Chinese business establishments in Sweden – A mapping of the areas that 

improve the chances to succeed.  

Amount of pages:  180 pages 

Authors:  Anna Larsson, Nina Sund and Nils Wistrand 

Thesis mentor:  Professor Rune Wigblad 

Date:  12 June, 2012 

Aim and starting point:   The aim of the Bachelor thesis is to examine and define the paramount 

knowledge Chinese businessmen need in order to succeed with their 

establishment in Sweden. The authors also seek to answer what incentives 

attract Chinese businessmen to come to Sweden, as well as how Chinese 

establishments in Sweden can be predicted to appear in the future.  

Results/conclusions: The study outlines key areas in which Chinese businessmen should have 

knowledge in order to succeed with their establishment in Sweden. The results 

also gives an indication on how Chinese business establishments in Sweden will 

appear in the future, into which areas the Chinese mainly invest/establish in, as 

well as why and how these are done. On the basis of this material the authors 

generate proposals for educational packages which among others can be sold to 

Chinese businessmen.   

Knowledge overview: Here relevant theory connected to the area of study is presented. The knowledge 

overview presents the Swedish in relation to the Chinese perspective in areas 

such as:  culture, hierarchy, relations, Face, communication, HRM, education, 
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Method: The area of research has been accessed by a combination of methods. The study   

is both deductive and explorative. The main channel of information and data 
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1 Inledning 

Myrtall AB startades i november 2011 och är ett konsultföretag med fokus på att hjälpa 

kinesiska affärsmän att optimera sina möjligheter att lyckas i Sverige. Författarna till 

föreliggande studie fick kort därefter uppdraget, av Myrtall AB, att identifiera nyckelområden 

vilka kinesiska affärsmän har mest nytta av att känna till vid etablering i Sverige. 

Under höstterminen 2011 skrev således, två av författarna, Larsson och Sund promemorian 

”Human Resources. Likheter, skillnader och områden för förbättring. En jämförelse mellan 

Sverige och Kina” (Larsson och Sund, 2012), vilken utgör en mindre förstudie till 

föreliggande kandidatuppstats. Den tredje författaren, Wistrand, studerade i Kina under 

höstterminen 2011, varför detta område även kom att ligga honom varmt om hjärtat. 

Förstudien utgjorde examination i kursen ”Internationellt HRM”, vid Högskolan Dalarna. 

Uppgiften var att jämföra Sverige med minst ett annat land vad det gäller Human Resource 

Management (HRM)-arbete. Författarna valde att jämföra Sverige med Kina. Under arbetets 

gång insåg författarna att ländernas nationella kulturer spelar in på många aspekter som finns 

inom HRM-området, däribland synen på människan, arbetsrättsliga frågor och 

organisationsstrukturer. De viktigaste skillnaderna är de som är mest värdefulla för respektive 

land att känna till då de ska etablera verksamhet eller samarbete i motsatt land. Redan i 

förstudien identifierades vissa områden som viktiga för kineser att känna till när de etablerar 

sig i Sverige. Dessa är kultur, hierarki, ärlighet, relationer samt lagar och avtal. I 

föreliggande studie ämnar författarna arbeta vidare med dessa områden samt identifiera flera 

områden.  

I planeringsfasen för kandidatuppsatsen insåg författarna snart värdet av att även ha ett andra 

spår i sin studie, nämligen att undersöka hur intresset ser ut för framtida kinesiska etableringar 

i Sverige. Författarna anser att uppdragsgivaren genom denna kunskap skulle kunna nischa 

sitt HRM-arbete mot specifika branscher och specifika sorters företag och affärsmän.  

1.1 Bakgrund 

Idag är USA världens största ekonomi, Kina ligger på andra plats. Enligt internationella 

valutafonden kommer Kina inom fyra år att vara världens största ekonomi, räknat i köpkraft. 

Kina har världens största valutareserv (I1: Handelsbanken, Internet) som 2011 uppgick till 
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cirka 3 300 miljarder US-dollar (I2: Svenska ambassaden Bejing, Internet).  Kinas 

ekonomiska tillväxt är mycket stark. Anledningen till detta tros vara industrin, handeln och 

övriga investeringar. Kinesiska investeringar i utlandet ökar kraftigt. Detta då det ligger i 

kinesiska företags intresse att investera utomlands. (I4: Svenska ambassaden i Kina, Internet) 

Kinas statsägda investeringsfond, China Investment Corporation (CIC), kommer att få ett 

kapitaltillskott på mellan 100-200 miljarder US-dollar för att kunna bidra med kapital till 

investeringar i utländska tillgångar. Enligt Svenska Ambassaden i Bejing kan detta leda till att 

fler statsägda företag i Kina satsar pengar utrikes. (I5: Svenska ambassaden Bejing, Internet) 

Enligt en artikel i Dagens industri skapar den finansiella krisen i Europa förvärvsmöjligheter 

för den kinesiska tillverkningsindustrin. År 2011 ökade de kinesiska investeringarna i Europa 

med över 94 % till nästan 30 miljarder kronor. (I3: Dagens Industri, Internet) Enligt uppgifter 

från Kinas primärminister i april 2011 förbereder Kina en svensk-kinesisk storsatsning på 

cirka nio miljarder kronor. Hur denna satsning ska göras är dock oklart. (I8: Svenska 

dagbladet, Internet) 

Sverige är i dag en av de rikaste och mest teknologiskt avancerade nationerna i världen. 

Sverige beskrivs som ett föregångsland, som lyckats att kombinera kapitalism med ett 

fungerande välfärdssamhälle. Sveriges huvudsakliga naturresurser är järnmalm och skog, och 

de huvudsakliga industrisektorerna är skogsbruk, telekom, farmaceutik och fordonsindustri. 

Idag är Sverige på topp 15 i fråga om rikaste länderna i världen per capita, vilket grundar sig 

på hög utbildningsnivå, kompetenta arbetare, goda internationella kommunikationer och en 

mycket god tillgång till internet. (I6: Regeringen m.fl., Internet) 

Den svenska ekonomin har sedan EU-inträdet 1995 blivit en alltmer integrerad del av den 

Europeiska Unionen. Den tilltagande globaliseringen har lett till ett ökat flöde över gränserna, 

inte bara av varor utan även av tjänster, arbetskraft, investeringar och finansiella 

transaktioner. (I7: SCB, Internet) 

1.2 Problembeskrivning 

Författarna till föreliggande studie ser att kineser är på väg ut i världen för att etablera sig, 

däribland i Europa. Då Sverige och Kina är nationer med stora olikheter kan svårigheter i 

affärsrelationen uppstå om parterna inte förstår varandra. Under sitt arbete med förstudien 

kom Larsson och Sund (2012) att inse att skillnaderna många gånger bottnar i kulturella 

aspekter. Enligt Edwards och Rees (2011:245) är Kina ett land vars kultur är starkt präglat av 

konfucianism, vilket till stor del bygger på hierarki och harmoni, guanxi (utvecklandet av 

http://www.swedenabroad.com/
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relationer) samt mianzi (främjandet av ryktet och rädslan för att tappa ansiktet). I ett 

konfucianistiskt samhälle accepterar personalen att de är underordnade och ser ofta sina 

chefer som auktoriteter. (ibid.) I moderna organisationer i Sverige strävar man efter att 

medarbetarna själva tar ansvar, exempelvis vad det gäller att arbeta med förbättringar 

(Skärvad och Olsson 2011:13). 

1.2.1 Problemprecisering 

Fakta som beskrivs inledningsvis i bakgrunden i denna uppsats pekar på att kineser till följd 

av den ekonomiska utvecklingen kommer att etablera sig i Europa i större utsträckning i 

framtiden. Därmed ser författarna ett växande behov av teorier och hjälpmedel för att stödja 

kinesiska etableringar i Sverige. Det finns idag begränsat med hjälp och information att tillgå 

för kinesiska affärsmän som vill etablera sig i Sverige. Däremot finns många teorier och 

hjälpmedel att tillgå för svenska affärsmän som vill etablera sig i Kina. Det finns en del 

problematiska kinesiska etableringar i Sverige som fått mycket publicitet i media. 

Fanerdunprojektet i Kalmar, Dragon Gate i Älvkarleby och Huaweis etablering i 

Stockholmsområdet är några av dessa. Detta styrker författarnas idé om behovet av hjälpande 

verktyg inom området. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka kunskaper kinesiska affärsmän 

främst kan behöva för att lyckas med etableringar i Sverige. Författarna ämnar även söka svar 

på hur kinesiska affärsetableringar i Sverige skulle kunna te sig i framtiden samt vad som 

lockar kineserna hit. 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka skillnader finns som kan påverka ett svensk-kinesiskt affärssamarbete, med 

fokus på kinesiska etableringar i Sverige? 

 Vilka affärs och företagsrelaterade områden har kinesiska affärsmän som vill etablera 

sig i Sverige mest nytta av att känna till? 

 Hur ser kinesiska affärsmäns intresse ut gällande framtida etableringar/investeringar i 

Sverige och vad lockar dem hit? 

1.5 Målgruppsprecisering 

Den primära målgruppen för föreliggande uppsats är Myrtall AB, vilka säljer konsulttjänster 

till kinesiska affärsmän som vill, ska, eller har etablerat sig i Sverige. 
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Sekundära målgrupper är: 

 Kommuner och övriga organisationer som samarbetar med kinesiska affärsmän. 

 Kommuner som har kinesiska delegationer på besök och/eller skickar svenska 

delegationer till Kina. 

 Svenska företag som har kinesiska medarbetare i Sverige eller Kina. 

 Kinesiska affärsmän som vill etablera sig i Sverige. 

 Svenska affärsmän som vill etablera sig i Kina. 

Kunskapsöversikten kan i sig bidra till att skapa förståelse för olikheter mellan Kina och 

Sverige. Författarnas förhoppning är att de nyckelområden som identifieras kan underlätta 

förståelsen för bland annat kulturella skillnader. Därmed utgör de ett hjälpmedel för svenskar 

som i sin yrkesroll kommer i kontakt med kinesiska affärsmän. Författarnas förhoppning är att 

aktuella nyckelområden även kan vara till hjälp för kineser som arbetar för en svensk ledare 

eller ett svenskt företag. Innehållet kan även riktas direkt till kinesiska affärsmän, förutsatt att 

studien översätts till ett språk de behärskar. Då författarna inte funnit några teorier inom det 

område de ämnar undersöka, har de istället valt att i kunskapsöversikten beskriva allmänna 

skillnader vilka kan påverka affärsrelationer. Detta med syftet att främst ge den svenska 

läsaren en förståelse för hur stora skillnaderna är som kan påverka ett svensk- kinesiskt 

samarbete. 

1.6 Avgränsning 

Författarna har i sin studie granskat svensk-kinesiska affärsrelationer och kinesiska 

affärsetableringar i Sverige. De intervjupersoner och experter som deltagit i studien är utvalda 

efter sitt specifika kompetensområde, vilket är relaterat till kinesiska affärsetableringar i 

Sverige.  

Studien baseras på djupintervjuer och framtidsforskning där respondenterna har erfarenhet 

enligt ovanstående. Studien berör därmed inte kineser i Sverige i allmänhet, utan har 

avgränsats till att beröra kinesiska affärsetableringar samt aktörerna runt dessa.  

Författarna har haft fokus på det kinesiska fastlandet (mainland China). Dock har 

intervjupersoner med generell kinakunskap (inkluderat Hongkong och Taiwan) deltagit i 

studien. Författarna har behandlat information, vilken inte kan kopplas direkt till det kinesiska 

fastlandet, restriktivt. Personerna som deltagit i studien är såväl kopplade till de två 

etableringarna Fanerdun i Kalmar och Dragongate i Älvkarleby, som till svensk/kinesisk 

näringsverksamhet generellt. Intervjupersonerna består till stor del av svenska tjänstemän, 

näringslivsprofiler och forskare med relevant koppling till aktuellt område. På grund av 
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geografisk placering och bristande resurser har författarna inte haft samma förmåga att knyta 

till sig kinesiska personer i motsvarande position utan studien har begränsats till kineser med 

aktuell anknytning till Sverige. Detta har främst påverkat forskarna i deras framtidsstudie som 

domineras av svenska experter. Författarna har valt att fokusera på små och medelstora 

etableringar i Sverige vilket har resulterat i att författarna lagt ner mindre möda på att söka 

intervjupersoner kopplade till de större kinesiska etableringsprocesserna i Sverige, exempelvis 

Volvo/Geely. Författarna har dock gjort upprepade försök att nå Huawei, som bör ses som en 

större etablering, utan resultat.   

1.7 Rapportens disposition 

Kapitel 1 - Inledningsvis presenteras en bakgrundsbeskrivning av problemområdet, en 

problembeskrivning samt en problemprecisering. Även studiens syfte och frågeställningar 

presenteras samt målgruppsprecisering och studiens avgränsning. 

Kapitel 2 -  Metod redogör för författarnas forskningsresa, val av metoder samt studiens 

tillvägagångssätt. Såväl studiens deduktiva ansats som explorativa ansats presenteras. 

Kapitel 3 - Kunskapsöversikt utgör en teoretisk ram kopplad till problemområdet. 

Kunskapsöversikten belyser områden som inverkar på HRM-arbete i samband med svensk-

kinesiskt samarbete. 

Kapitel 4 - presenterar empiriskt material kopplat till studiens tre explorativa delar. Den 

deduktiva delen av empirin presenteras i Bilaga 2 – Behandlad empirisk data. I Bilaga 1 

presenteras empiriskt material kopplat till fallbeskrivningar av två kinesiska affärsetableringar 

i Sverige. 

Kapitel 5 - Bearbetning och analys av data utgör en sammanfattning av empirin i bilaga två 

kopplat till kunskapsöversikten. I de tre explorativa delarna gör författarna datanära analyser. 

Kapitel 6 - Slutsats presenterar studiens fyra respektive slutsatser. Dessa vävs samman i en 

syntes.  

Kapitel 7 – Slutsats av studien i sin helhet, i detta kapitel mynnar syntesen ut i en slutsats för 

studien i sin helhet. Författarna presenterar här även sitt bidrag till uppdragsgivaren samt 

förslag till vidare forskning. 
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2 Metöd 

”Metodik definieras som hur man skall empiriskt undersöka 

problemet/fenomenet, d v s studiens tekniska utformning. Detta handlar 

alltså om olika möjliga informations- och datainsamlingskanaler.” 

(Wigblad, 1997:74) 

I detta kapitel redogör författarna för sin forskningsresa. Valda metoder 

beskrivs och argument för val av metoder samt författarnas 

tillvägagångssätt diskuteras löpande.  

Metodavsnittet i en studie ska redogöra för hur forskningen genomförts, motivera valda 

metoder och tillvägagångssätt samt erkänna eventuella begränsningar de valda metoderna 

innebär (Denscombe, 2009: kap. 15).  

Metod är det redskap forskare använder för att nå målen med sin forskning och det sätt man 

använder för att lösa problem och generera ny kunskap. Att ha kunskaper i metodik är således 

en viktig förutsättning för att lyckas med sin forskning. (Holme och Solwang, 1997:11-13, 30) 

Metoder utgör, enligt Arbnor och Bjerke (1994:26) instruktiva grundregler för utvinning av 

kunskap. De menar att valet av metod måste stämma överens med de frågeställningar 

forskningen syftar till att besvara (ibid.). 

Författarna ämnar i föreliggande studie besvara tre frågeställningar: 

 Vilka skillnader finns som kan påverka ett svensk-kinesiskt affärssamarbete, med 

fokus på kinesiska etableringar i Sverige? 

 Vilka affärs och företagsrelaterade områden har kinesiska affärsmän som vill etablera 

sig i Sverige mest nytta av att känna till? 

 Hur ser kinesiska affärsmäns intresse ut gällande framtida etableringar i Sverige och 

vad lockar dem hit? 

För att besvara ovanstående frågeställningar har författarna till föreliggande studie använt sig 

av metodkombination. Denscombe (2009:149) beskriver metodkombination som forskning 

som kombinerar flera metoder i ett enskilt forskningsprojekt. Denna studie består av fyra 

delstudier, en deduktiv studie och tre explorativa studier. Enligt Patel och Davidson (2003:23) 

är utgångspunkten i deduktiva studier redan befintlig teori. Patel och Davidson menar vidare 

att det förekommer att undersökningsproblemet är beskrivande, men att det saknas kunskaper 

angående vilka aspekter som är viktiga för den undersökning som ska utföras. I sådana fall 

kan forskaren börja med en explorativ studie för att identifiera de aspekter den deduktiva 

studien bör inriktas på. (ibid. sid. 13) I föreliggande studie har aspekterna i den deduktiva 
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delen till viss del inhämtats genom explorativa intervjuer. Denscombe (2004:39) beskriver att 

explorativ forskning syftar till att undersöka tidigare outforskade områden. Vidare menar han 

att GT är den mest åberopade formen av explorativ forskning (ibid. sid. 46). Föreliggande 

studie består av två delstudier där författarna låtit sig inspireras av metoden för GT och 

behandlar frågeställningarna inom vilka områden kinesiska affärsmän behöver ha kunskap för 

att lyckas etablera verksamhet i Sverige samt varför kinesiska affärsmän väljer just Sverige.  

Författarna har i föreliggande studie även använt sig av framtidsforskning för att besvara 

frågeställningen kring hur kinesiska affärsetableringar i Sverige kan komma att te sig i 

framtiden. Innehållet i föreliggande studie utgörs även av två expertutredningar. Den ena 

presenteras i kunskapsöversikten och den andra har gjorts för att få tips om hur man förhåller 

sig till intervjupersoner av kinesisk nationalitet. 

Wigblad (1997:40) beskriver den holistiska forskningslogiken vilken syftar till att nå 

kunskapsmål via helhetsförståelse. Han menar att lärdom i den holistiska forskningslogiken 

nås via poängrikedom, reflektion samt kritiskt medvetande. Författarna har i föreliggande 

studie tillämpat den holistiska forskningslogiken. Den kunskap som studien genererar består 

av poängrikedom, från samtliga delstudier, vilka resulterar i en helhetsförståelse kring berört 

ämne. Wigblad (1997:40,41) illustrerar den holistiska logiken i tre trappsteg, där det första 

steget utgörs av beskrivning som ligger på diskript nivå. Det andra steget utgörs av 

helhetsförståelse och ligger på analysnivå. Det sista trappsteget beskriver att visdom nås via 

poängrikedom, reflektion och kritiskt medvetande och ligger på handlingsnivå. Wigblad 

menar att om man bedriver sin forskning genom att ta ett av dessa trappsteg i taget har man 

goda förutsättningar att nå välgrundade slutsatser. I föreliggande studie består det första 

trappsteget, den diskripta nivån, av kunskapsöversikt samt empirisk presentation. Det andra 

trappsteget, den analytiska nivån består av fyra analyser, en för varje delstudie. Det sista 

trappsteget, handlingsnivån, utgörs av fyra slutsatser, en för varje delstudie samt en syntes. 

Enligt Wigblad (1997:41) innebär den holistiska logiken en beskrivning av hur helheten är 

uppbyggd i många delar och att dessa delar utgör ett meningsfullt sammanhang. I 

föreliggande studie presenteras flera delar i respektive delstudiers analyser och slutsatser. 

Helheten, delarnas meningsfulla sammanhang, redogörs för i studiens syntes. Syntes innebär 

enligt Krathwohl, Bloom och Masia (1956) att kombinera information på nytt sätt i en enda 

plan och dra slutsatser därur, och därmed skapa ny kunskap. 

Holme och Solwang (1997:346) anser det vara viktigt att forskaren ger sin rapport publicitet. 

De menar att en forskningsrapport, som stannar i händerna på forskaren, är onödig och 
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bortkastad. De förespråkar att samtliga respondenter bör få veta vad deras medverkan 

resultera i. De menar vidare att det är viktigt att uppdragsgivaren får en tydlig rapport, som 

denne kan dra nytta av. (ibid.) Författarnas avsikt är att sända ett exemplar av det godkända 

examensarbetet till samtliga respondenter, vilket de även utlovat i samband med att 

intervjupersonerna samtyckte till deltagande. Författarna lägger stor vikt vid att under 

forskningsresans gång återkommande föra dialog med uppdragsgivaren, Myrtall AB. Detta 

för att optimera chanserna att kandidatuppsatsen bringar dem mycket nytta i sitt framtida 

arbete.  

2.1 Forskningsresa och syftesglidning 

Innan valda metoder och författarnas metodiska tillvägagångssätt presenteras beskrivs 

studiens forskningsresa.  

Forskningsresan för föreliggande studie inleddes då företaget Myrtall AB presenterade ett 

uppdrag för författarna som de önskade utfört. Uppdraget var att identifiera vilka kunskaper 

kinesiska affärsmän som etablerar sig i Sverige bör ha för att lyckas. De efterfrågar en 

vetenskaplig grund att luta sin affärsidé på. Författarna tackade ja till uppdraget och påbörjade 

initialt en förstudie för att sedan gå över till arbetet med föreliggande studie.  

Då författarna påbörjade sökandet av teorier kring ämnet kinesiska företagsetableringar 

upptäckte de att området är sparsamt utforskat. Den teori som beskrivs i kunskapsöversikten 

utgörs därför av områden, vilka av intervjupersonerna i förstudien samt längs vägen i 

föreliggande studie, identifierats som viktiga. Därmed uppstod frågeställningen Vilka 

skillnader finns som kan påverka ett svensk-kinesiskt affärssamarbete, med fokus på kinesiska 

etableringar i Sverige? Utgångspunkten för denna del av studien är deduktiv och det 

empiriska materialet utgörs av information från 44 intervjupersoner. 

Några teorier som direkt behandlade vilka områden kinesiska affärsmän behöver kunskaper 

om för att lyckas med etableringar i Sverige kunde författarna inte finna. Författarna insåg 

därför på ett tidigt stadium att denna frågeställning endast skulle kunna besvaras med en 

explorativ studie och valet föll snart på metoden grundad teori. Efter att författarna fördjupat 

sig i metodteori för GT upptäckte de att metoden är komplicerad och tidskrävande. Dessutom 

insåg författarna att de inte skulle kunna generera några nya teorier med tanke på både tiden 

för studien och bristande erfarenheter och tidigare kunskaper om metoden. Författarna valde 

därför att istället låta sig inspireras av den explorativa metoden Grundad Teori. Istället för att 
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generera teorier som resultat av studien beslutade författarna sig dock för att generera 

slutsatser, i form av nyckelområden. 

Författarna identifierade snart ytterligare en frågeställning, gällande hur kinesiska 

etableringar/investeringar i Sverige kan komma att se ut framledes. Författarna hoppas att 

svaret på denna frågeställning ska användas vid försök att identifiera målgrupper för 

konsulttjänster. Därmed skulle Myrtall AB kunna marknadsföra sina tjänster med bättre 

precision och även anpassa sina utbildningspaket till aktuella branscher. För att besvara denna 

del av studien har författarna valt en annan typ av explorativ metod, delphimetoden. 

Delphimetoden används för framtidsstudier och har i föreliggande studie till stor del utförts 

genom kvantitativa data. Deltagare i en expertpanel har besvarat enkäter. Delphimetoden har 

också kompletterats med ytterligare en studie där författarna inspirerats av metoden för GT, 

där intervjupersonerna svarat på frågan varför de tror att kinesiska affärsmän väljer att 

etablera sig i Sverige. 

Att metodkombination använts i föreliggande studie var således inget författarna initialt 

planerat.  Under forskningsresans gång har studien fått fyra spår. I det empiriska kapitelet 

(kap. 4) finns resultat från 44 intervjupersoner avseende de två GT-studierna. Det empiriska 

resultatet som används i den deduktiva studien presenteras i bilaga 1. I bilaga ett presenteras 

empiri rörande två fallbeskrivningar av kinesiska företagsetableringar i Sverige, vilka också 

kopplas till studiens deduktiva del. både infattar den deduktiva studien och de två GT-

inspirerade studierna. I det empiriska kapitlet (kap. 4) presenteras även resultatet från de 

enkäter som använts vid Delphistudien. Således är även analysen uppdelad i fyra spår/delar: 

en deduktiv analys som behandlar intervjumaterialet med utgångspunkt i kunskapsöversikten, 

två datanära analyser av GT-frågorna samt en datanära analys av Delphistudien. Slutsatser har 

dragits ifrån respektive del av undersökningen.  I föreliggande studies syntes vävs de fyra 

slutsatserna samman och skapar/förtydligar den nya kunskapen som studien i sin helhet 

genererat. Avslutningsvis presenteras en kort slutsats, ur vilken förslagen på utbildningspaket 

och förslag till vidare forskning mynnar.  

Den syftesglidning som ovan beskrivs har skett med motivering att författarna anser att 

studiens praktiska användbarhet stärks genom de nya frågeställningar som identifierats. 

Figur 1 nedan visar hur författarna gått till väga för att kunna generera slutsatser ur det 

empiriska materialet. 
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Figur 1: Karta över författarnas resa från empiriskt råmaterial till slutsats. 

2.2 Forskningsetik 

Enligt Holme och Solwang (1997:32) har all forskning, vars studieobjekt är människor 

och/eller samhällen, ett ansvar för att den bedrivs etiskt korrekt. Respekt är därför en 

grundläggande utgångspunkt för denna typ av forskning. Detta innebär att forskaren måste 

bidra med psykisk och fysisk integritet till de respondenter som ingår i forskningen. Forskaren 

måste säkerställa att andra personer inte kan få reda på vem den enskilde respondenten är. Det 

är också av största vikt att inte forskaren skapar några falska förväntningar hos sina 

respondenter. (ibid.) Respondenten bör informeras om undersökningens allmänna syfte innan 

denne tillfrågas om att delta. Forskaren bör också informera om de risker och fördelar som ett 

deltagande innebär. Ett informerat samtycke från intervjupersonens sida innebär att personen 

deltar frivilligt i projektet och att personen i fråga har rätt och möjlighet att dra sig ur när helst 

den önskar.  (Kvale och Brinkman, 2009:kap. 4). Författarna till föreliggande studie har 

noggrant informerat respondenterna om undersökningens syfte innan de frågat om deltagande 

i studien. Författarna har gått varligt tillväga vid intervjuerna och inte gått vidare med frågor 

som de uppfattat att respondenterna upplevt som obehagliga att svara på. Då flertalet 
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respondenter i denna undersökning är kineser har författarna även tagit hänsyn till deras 

kulturella bakgrund. Detta bland annat genom att följa journalisten Jesper Ericsons råd kring 

vad man ska tänka på vid intervjuer av kineser. Författarna har vidare försökt att anpassa 

frågorna så att risken för att respondenterna ska känna sig bortgjorda minimerats, något 

författarna framförallt varit mycket försiktiga med då de intervjuat kineser, då dessa har en 

benägenhet att vara rädda för att tappa ansiktet. Samtliga respondenter har erbjudits 

anonymitet samt tillfrågats huruvida de godkänner att intervjun bandas. Vidare har 

respondenterna informerats om att ljudupptagningen kommer att raderas så snart intervjun 

validerats och godkänts av respondenten. Respondenterna har vid valideringen fritt fått lägga 

till, ta bort och ändra i texten. Detta delvis för att optimera chanserna för att respondenten ska 

känna sig bekväm vid intervjutillfället. Vidare har respondenterna upplysts om att de kan 

välja att avbryta sitt deltagande eller ändra sig angående anonymitet fram till dess att 

författarna ämnat börja analysera resultaten av intervjuerna. 

2.3 Kunskapsöversikt 

Kunskapsöversikten bygger på för området relevant litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Denscombe (2009:425) anser att begreppet teori bör användas med försiktighet inom 

samhällsvetenskaperna eftersom sociala system är komplexa. Författarna till föreliggande 

studie har därför valt att använda begreppet kunskapsöversikt istället för teoretisk bakgrund.  

Sökningar efter relevant litteratur har gjorts via google scholar, Högskolan Dalarnas 

bibliotekskatalog, på Business Source Elite (EBSCO), genom Högskolan Dalarnas 

bibliotekstjänst ”databaser”, www.uppsatser.se samt www.emeraldinsights.com. Ingen 

relevant teori som direkt kan hjälpa till att belysa studiens explorativa frågeställningar har 

hittats.  

Inledningsvis sökte författarna information, i ovan nämnda forum, om kinesiska etableringar i 

Sverige. Sökningarna fortsatte genom att specificera områden för de två länderna. De 

områden som författarna fokuserat på under arbetets gång är culture, HRM, Corporate Social 

Responsability, Human rights, code of conduct, communication, language difficulties, labour 

policies, labour law, social policys, international relations, educational systems, business 

ethics, organizational behaviour, values, confucianism,  transnational relations, transnational 

business relations och transnational issues.  Samtliga sökord har använts i samband med 

sökningar för både Sverige och Kina, ur både svenskt och kinesiskt perspektiv samt på såväl 

det svenska som engelska språket. 

http://www.uppsatser.se/
http://www.emeraldinsights.com/
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Författarna upplever att en kunskapslucka finns på området kinesiska etableringar i Sverige. 

Omvänt, svenska etableringar i Kina, finns det desto mer skrivet om. Litteratur, som 

återfunnits i uppsatsernas/artiklarnas källförteckningar, har därför ändå fört författarna vidare. 

Kunskapsöversikten i föreliggande studie behandlar främst teorier kring Kina respektive 

Sverige, inom de aspekter som författarna under forskningsresan identifierat som viktiga att 

behandla i den deduktiva delen av studien. Detta för att ge läsaren ökad förståelse för vilken 

grund kineserna står på och i viss utsträckning även hur den står i kontrast till motsvarande 

aspekten i Sverige. 

Författarna har, i största möjliga mån, använt sig av originalverk. För att skapa en aktuell 

kunskapsöversikt har författarna, i de fall de ansett det behövligt, kompletterat med mer 

aktuella källor. I vissa fall har författarna haft svårt att finna originalverket och i vissa fall har 

originalverket varit avgiftsbelagt. I dessa fall hänvisas till det verk författarna haft tillgång till. 

En redovisning över dessa ”dubbel referenser” görs nedan:  

 Kap 3.2.4 under rubriken Hierarki: Edwards och Rees (2011) hänvisar till Warner. 

Då denna artikel är avgiftsbelagd har författarna valt att inte gå tillbaka till originalet.  

 Kap 3.2.4 under rubriken Ansikte/Mianzi: Bond (2010) hänvisar till Chen. Chens 

verk kan författarna inte hitta på annat språk än kinesiska. Originalverket har således 

inte använts. I såväl den löpande texten som referenslistan tydliggörs därför att Bond 

hänvisar till Chen.  

 Kap 3.2.5: Hofstede och Hofstede refererar till Lindzey och Aronsson som i sin tur 

refererar till Inkles och Devinson (1969). Då det som refereras utgör en bakgrund och 

förklaring till Hofstede och Hofstedes utgångspunkt för sin forskning har författarna 

valt att inte gå till originalet. 

 Kap 3.6: Edwards och Rees (2011) hänvisar till Joseph. Då denna artikel är 

avgiftsbelagd har författarna valt att inte gå tillbaka till originalet. 

Som ett komplement till den litteratur och de vetenskapliga artiklar författarna använt sig av i 

kunskapsöversikten, har författarna använt sig av en expert inom området kinesisk kultur 

vilken presenteras nedan. 

2.4 Expertutredning 

Syftet med expertutredningar är att producera kunskap som kan vara mer eller mindre 

förankrad i den kunskap som redan finns inom ämnet (Patel och Davidson, 2003). Författarna 

såg tidigt ett behov av att komma i kontakt med experter på undersökningsområdet för att 

utifrån deras kunskaper kunna utöka kunskapsöversikten. En expertintervju har även gjorts 

med en journalist angående vilken intervjuteknik som bäst tillämpas då intervjupersonen är 
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kinesisk. Tillvägagångsättet för expertutredningen liknar tillvägagångssättet för djupintervju, 

vilken presenteras under rubriken 2.5 Djupintervjuer. 

2.4.1 Urval expertutredning 

En viktig förberedelse och planering av en personlig intervju ansikte mot ansikte är att 

forskaren bestämmer vem eller vilka som passar att intervjua i ämnet som ska undersökas, det 

vill säga att noggrant välja sina informanter (Denscombe, 2006: kap 10). Expertutredningen 

för denna studie bygger på intervjuer med följande respondenter: 

 Expert 1 (EX 1), Anders Törnvall, Professor Emeritus i interkulturell kommunikation. 

 Expert 2 (EX 2), Jesper Ericson, Journalist, Barometern, Kalmar. 

Författarnas syfte med att intervjua EX 1 Törnvall är att använda och presentera kunskaper i 

ämnet kinesisk kultur i kunskapsöversikten i föreliggande studie. Expertutredningen såväl 

stöder som kompletterar kunskapsöversikten. Syftet att intervjua EX 2 Ericson är att finna 

stöd i metodiken och problematiken kring att intervjua kinesiska personer. Expertutredningen 

såväl stöder som kompletterar metodkapitlet om att intervjua över kulturella gränser. 

Valet av deltagare i denna metod var relativt okomplicerat, då författarna anser EX 1 

Törnvall, en professor emeritus i interkulturell kommunikation som även skrivit böcker om 

den kinesiska kulturen, utgör en expert på området. EX 2 Ericson har delgivit sina kunskaper 

kring att intervjua kinesiska personer. Då han, och tidningen han arbetar på, genomfört otaliga 

intervjuer med kineser i samband med Fanerdunprojektet i Kalmar anser författarna att han 

utgör en erfarenhetsbaserad expert på området. 

2.5 Djupintervjuer 

I föreliggande kandidatuppsatts har djupintervjuer använts till såväl den deduktiva delen av 

studien som till de två delar där GT använts som metod. Intervjun är enligt Kvale och 

Brinkman (2009:kap. 7) en interpersonell situation. Intervjun beskrivs som ett samtal om ett 

område av gemensamt intresse. Samtalet är vanligen det mest betydelsefulla stadiet under en 

intervjuundersökning. Styrkan med intervjun i förhållande till andra metoder är dess 

dynamiska egenskap, att intervjupersonen har möjlighet att styra och göra förändringar i 

samtalet under processens gång utifrån den information som ges under interaktionen. (ibid.) 

De nackdelar som är förknippade med intervjuer är, enligt Denscombe (2009:268), att det är 

relativt svårt och tidskrävande att analysera dessa jämfört med frågeformulär med 

svarsalternativ. Vidare kan det bli relativt kostsamt att resa till intervjupersonerna (ibid.). Då 
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denna studie berör ett relativt outforskat område anser författarna att djupintervjuer, med dess 

ovan beskrivna styrkor, i det närmaste krävs för att nå det empiriska resultat som önskas i 

denna studie. Detta gäller i såväl den deduktiva delen av studien som i de två GT-delarna. 

Författarna har gjort flera resor till Stockholm, Gävle och Älvkarleby samt en resa till Kalmar. 

För att begränsa resekostnaderna har även telefon- och skypeintervjuer gjorts. Denna typ av 

intervjuer har även gjorts på grund av stora avstånd till intervjupersonerna.   

En djupintervju är, enligt Denscombe (2009:kap. 10) ett samtal med en person som är insatt i 

ämnet och som genom sin medverkan kan belysa det aktuella forskningsområdet. 

Djupintervjun sker under förutsättning att intervjupersonen gett sitt godkännande att delta, att 

det som sägs protokollförs samt att forskaren styr diskussionen. Intervjumetoden lämpar sig 

bäst för att undersöka komplexa problem när forskaren ämnar ta del av intervjupersonens 

erfarenheter (ibid.). En djupintervju tenderar att ta lång tid, ungefär en timme men ofta längre 

och resultatet blir intervjupersonens egen version, berättad med dennes egna ord  

(Denscombe, 2009:117). Författarna har tagit kontakt med de personer de önskat intervjua, 

främst via telefon, men även via mail. De potentiella intervjupersonerna har informerats om 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Därefter har de tillfrågats om att medverka i studien 

genom en intervju. Författarna har styrt intervjusamtalen. Som hjälpmedel har författarna 

använt anteckningar och ljudupptagning. 

En intervju är sällan enbart strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad, utan den rör sig 

fram och tillbaka på en skala däremellan (Denscombe 2009:kap 10). Intervjuaren kan välja att 

ställa frågor i den ordning som känns bäst i det enskilda fallet (Patel och Davidson, 2003:78). 

I denna studie har intervjuerna rört sig på en skala mellan semistrukturerade och 

ostrukturerade frågeställningar. Intervjupersonerna har fått frågor utifrån förbestämda teman, 

men har även avslutningsvis fått tala helt fritt kring områdena kopplade till de två GT-

studierna. 

Den kunskap som genereras vid en intervju kommer, enligt Kvale och Brinkman (2009:kap. 

3) från en interpersonell kontext och är inte likvärdig med kunskap som framkommer i andra 

situationer. Språkets betydelse under en intervju är central. När talat språk översätts till skrift 

så sker en förändring av innebörden. Berättelser är ett kraftigt verktyg för att återskapa 

erfarenheter och göra erfarenheter begripliga (ibid.). Enligt Kvale och Brinkman (2009:kap. 

7) krävs en respondentvalidering för att undvika att skillnaden mellan tal och skrift blir för 

stor, eller att meningen går förlorad. Efter intervjun är det betydelsefullt att göra en 

uppföljning med intervjupersonen och ge möjlighet för denna att komplettera med avslutande 
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kommentarer. Det som sägs vid ett informellt samtal efter att eventuell bandspelare stängts av 

kan ha betydelse för intervjuns kontext. Det är här viktigt att försäkra sig om att det går bra att 

inflika den delen i intervjun (ibid.). Genom att respondentvalidering utförts anser författarna 

att de försäkrat sig om att allt som sagts, skrivits ner och tolkats är korrekt och i enlighet med 

teorierna för djupintervjuer. Då samtliga intervjuer transkriberats finns inte heller någon större 

risk för feltolkningar från författarnas håll. Detta då de har kunnat gå tillbaka och lyssnat på 

bandupptagningen då de varit osäkra på vad intervjupersonen sagt.   

2.5.1 Tillvägagångssätt 

Innan en djupintervju genomförs är det gynnsamt att tillse att en överblick av undersökningen 

finns. Det är viktigt att vara förberedd inför intervjun vad gäller frågeställning och syfte. 

Frågorna som ställs måste täcka upp området som ska belysas och alla aspekter måste täckas 

in. För att ställa bra och relevanta frågor krävs också att intervjuaren är bekant med det 

område intervjun berör. Kännedom om området kan man exempelvis tillgodo se sig genom att 

läsa relevant teori. (Kvale och Brinkman, 2009:kap. 4) Författarna har haft svårt att hitta 

teorier inom det aktuella ämnet. De har istället läst på om Kina, inledningsvis generellt och 

sedan kring de kategorier som genererats.  

Som ledare av intervjun är det viktigt att vara bekväm i rollen som samtalsledare. Forskare 

som intervjuar måste också besitta färdigheter i fråga om intervjuteknik. (Kvale och 

Brinkman, 2009:kap. 4) Kvaliteten på de data som produceras under intervjun är kopplad till 

intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper och det krävs träning för att bli en kvalificerad 

intervjuare (Kvale och Brinkman, 2009:98) För att känna sig bekväma i rollen som 

samtalsledare har författarna läst metodteori om intervjuteknik samt tillämpat kunskaper de 

erhållit genom tidigare erfarenheter av att intervjua. 

Under inledningsfasen av intervjun är det av betydelse att ge intervjupersonen en inledande 

orientering om projektet samt en presentation av studiens syfte. (Kvale och Brinkmann, 

2009:kap 7) Det är vanligt att skriva ett manus eller ett intervjuformulär som stöd i samband 

med att man genomför en djupintervju. Syftet med intervjumallen är att den ska underlätta 

samtalet samtidigt som studiens frågor blir belysta. (Patel och Davidson, 2003:80) Författarna 

har i föreliggande studies intervjuer utgått från en mall med enkla stödord, vilken utgjort ett 

stöd samt tillsett att de identifierade kategorierna blivit belysta. Därmed kan inte intervjuerna 

ses som strängt strukturerade. 
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För att få samtalet att flyta bör frågorna vara dynamiskt konstruerade, korta, lätta och befriade 

från akademisk jargong. Det kan vara klokt att ha två intervjuguider, en med tematiska 

forskningsfrågor och en annan med frågor som ställs under intervjun. (Kvale och Brinkmann, 

2009:kap. 7) Författarna har i sin undersökning haft två guider, den ena beskriver i korthet 

hela undersökningens syfte inklusive metoder för hur syftet ska uppnås. Den andra består av 

de teman som intervjuerna inledningsvis avser belysa och kan därmed ses som ett underlag till 

intervjutillfället. 

Forskaren måste vidare försäkra sig om att de frågor som man ställer inte går att missuppfatta 

och att de är lämpligt formulerade i förhållande till intervjupersonerna. (Kvale och 

Brinkmann, 2009:kap. 4) Författarna har distribuerat de båda guiderna på såväl svenska som 

engelska för att öka chanserna för att intervjupersonens språkkunskaper inte ska utgöra ett 

hinder för förståelsen. Den engelska versionen har författarna översatt i samarbete med en 

tolk som har engelska som modersmål. I det fall respondenten inte kunnat vare sig det 

svenska eller engelska språket har en tolk deltagit, översatt och förklarat guidernas innebörd. 

Författarna har under intervjun formulerat frågorna utifrån intervjupersonens bakgrund. Hur 

frågorna konstruerats samt huruvida de präglats av akademisk jargong har alltså skilt sig åt 

mellan intervjupersonerna. Detta för att säkerställa att frågorna uppfattas på rätt sätt av 

intervjupersonen. 

2.5.2 Att intervjua över kulturella gränser 

I detta avsnitt kompletteras litteratur med experten Jesper Ericsons (EX 1 Ericson) 

erfarenheter från att intervjua kinesiska personer. 

Beroende på vilken kulturell miljö man befinner sig i finns olika normer vad gäller 

interaktion. Det kan exempelvis röra sig om olika utgångspunkter vad gäller normativt 

beteende gällande initiativtagande, direkthet och frågeställande. Vid tvärkulturella intervjuer 

finns svårigheter vad gäller att införskaffa kunskap då det finns kulturella faktorer som 

påverkar förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson.  I en främmande kulturell 

kontext behöver intervjuaren tid för att lära känna miljön och de verbala och icke verbala 

faktorerna för att undvika fallgropar. Ett ”ja” kan exempelvis i en kulturell kontext betyda ett 

instämmande, medan det i andra kulturer endast innebär att man har uppfattat vad som sagts. 

Icke verbala inslag i kommunikationen kan också ligga till grund för missförstånd. Olika 

kulturella grupper kan exempelvis använda samma gester trots att innebörden har olika 

betydelse.  (Kvale och Brinkmann, 2009:kap. 8)  
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En annan aspekt, som är problematisk vad gäller tvärkulturella intervjuer, är språkliga och 

sociala översättningsfrågor. Vid användande av tolk bör man som intervjuare förvissa sig om 

att tolken är kulturellt acceptabel och kunnig i språket. Syftet med en tolk är att den ska hjälpa 

till med översättningen och inte påverka eller färga intervjun med sin personlighet. Det är 

även viktigt att forskaren är uppmärksam på interkulturella variationer. (Kvale och 

Brinkmann, 2009:161) I föreliggande undersökning utgör kineser, av naturliga skäl, ett stort 

antal av respondenterna. För att minimera riskerna att ovanstående problem ska uppstå har 

författarna gjort en expertutredning med en journalist med stor erfarenhet av att intervjua 

kineser. Intervjun presenteras i korthet nedan: 

EX 2 Ericson arbetar på tidningen Barometern i Kalmar. Tidningen skrev ett stort antal 

artiklar om det kinesiska bolaget Fanerduns stora etablering i Kalmar. Av den anledningen 

intervjuade EX 2 Ericson kineser så gott som dagligen under de år som projektet fortgick. 

Han har även rest till Kina fyra gånger i tjänsten och genomfört intervjuer där. En tolk, som 

inte bara kan språket, utan även känner till kulturella skillnader och kan tala om vad man kan 

och inte kan säga och göra, är en förutsättning för ett bra resultat. En bra tolk tar på sig flera 

uppgifter än att enbart tolka själva språket. En bra tolk kan både tala om vad personen 

verkligen säger och vad han/hon tror att denne egentligen menar. Detta gör att kulturkrockar, i 

möjligaste mån, kan undvikas. EX 2 Ericson anser att det är viktigt att ställa samma fråga 

flera gånger och på olika sätt. Han menar att det inte är ovanligt att man får olika svar på 

samma fråga om man ställer den flera gånger.  Kineserna har en högre formell nivå än 

svenskarna. Det är därför lätt att man trampar kineserna på tårna. Kineserna har också lätt att 

förlora ansiktet. Trots detta är det viktigt att, som intervjuare, inte ge sig, menar EX 2 Ericson. 

För att minska risken för en kines att förlora sitt ansikte är det bra att prata generellt och inte 

använda ”du”. Det kan också, på grund av den hierarkiska prägeln, vara svårt att få prata med 

den eller de personer saken berör. Man hänvisas ofta till att prata med chefen. För att få 

människor att låta intervjua sig krävs tid för information och övertygelse. Då man ska 

intervjua en kines att det är viktigt att man är medveten om att det tar tid eftersom man måste 

bygga en relation. (EX 2, Ericson, 2012-02-01) 

Författarna till föreliggande studie har genom att läsa metodteori, vetenskapsteorier och 

genom expertintervjuer gjorts uppmärksamma på det faktum att en kines i princip aldrig säger 

nej. Vilket gör det svårt att vid en intervju med en kines få tillförlitliga svar. Författarna har 

försökt minimera denna risk såväl genom att ställa samma fråga på flera sätt samt genom att 

använda sig av kinesiska tolkar som känner den kinesiska kulturen väl och vet vilka typer av 
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frågor de svarar ärligt på. Författarna har vidare, efter EX 2 Ericsons rekommendation, 

undvikit att fråga kineserna om vad just de personligen anser och istället frågat vilken 

uppfattning de tror att kineserna i allmänhet har. Författarna har även avsatt mer tid till 

intervjuer med kinesiska respondenter än svenska, i synnerhet vid de intervjuer som ägt rum 

ansikte mot ansikte. Detta har visat sig vara nödvändigt då det, i enlighet med vad EX 2 

Ericson säger, går åt en hel del tid till allmänt prat och artighetsfraser innan intervjun kan 

påbörjas. 

2.5.3 Att intervjua personer i ledande positioner 

Vid intervjuer med eliter, det vill säga individer med ledande positioner i samhället eller 

experter som sitter på en särskild maktposition, bör man förhålla sig till vissa egenskaper som 

kan prägla intervjun. En person, som är van att få frågor rörande sina åsikter och tankar, kan 

finna det stimulerande att tala med en intervjuare som är påläst inom området. Det är då av 

betydelse att man som intervjuare känner till ämnet som berörs samt behärskar det tekniska 

språk som används. Det är också viktigt att forskaren är bekant med intervjupersonens sociala 

situation samt dennes biografi. Den intervjuare som visar att den har kunskap inom området 

kan vinna ett ökat förtroende hos intervjupersonen och på så vis uppnå en symmetri i 

intervjurelationen. I en intervjumiljö med en person i ledande position kan det också vara av 

värde att vara utmanande och ifrågasättande, vilket kan verka sporrande. (Kvale och 

Brinkmann, 2009:163) Författarna till föreliggande kandidatuppsats har genomfört ett flertal 

intervjuer med personer i ledande positioner. För att vinna förtroende hos dessa har författarna 

noggrant förberett sig genom att läsa på om intervjupersonen och organisationen denne 

eventuellt representerar. Författarna har även använt sig av ett mer akademiskt språk i de 

intervjuer som gjorts med dessa personer. Att läsa på inom området som intervjun fokuserar 

är något författarna gjort inför samtliga intervjuer. Således inte endast inför intervjuer med 

personer i ledande positioner. 

2.5.4 Att intervjua via telefon och internet 

Enligt Denscombe (2009:29-31, 249) sågs telefonintervjuer tidigare som en tvivelaktig 

forskningsmetod. Idag är däremot telefonintervjuer ett vanligt inslag i den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Detta då de reducerar resekostnaderna. Man har kommit 

fram till att människor är lika ärliga vid telefonintervjuer som vid intervjuer ansikte mot 

ansikte. Denscombe menar vidare att det är viktigt att tänka på att frånvaron av ansiktsuttryck 

och dylikt kan göra att information går förlorad vid intervjuer över internet eller telefon. Gör 

man en intervju med visuell bild över internet kan den dock betraktas som en vanlig intervju 
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ansikte mot ansikte. Vidare kan fördröjning mellan forskarens fråga och intervjupersonens 

svar dröja mer än vid en intervju ansikte mot ansikte. Det är därför viktigt att väga in att 

fördröjningar kan beröva intervjun dess ”naturliga kvaliteter”. Fördelen med telefon och 

internetintervjuer är dock att den personliga känslan i intervjun finns kvar trots att man inte 

ser varandra. Tillgången till telefon, mobiltelefon och internet kan dock komma att påverka 

möjligheterna till ett representativt urval ur en population eftersom alla människor inte har 

tillgång till telefon, mobil och internet (ibid.). I föreliggande studie har de intervjuer som 

gjorts över internet varit utan bild, därför likställer författarna dessa med telefonintervjuer. 

Författarna är väl medvetna om att den visuella effekten försvinner i en telefonintervju eller 

intervju via internet. Då författarna har fått välja mellan att intervjua kineser i Kina över 

internet eller inte intervjua dem alls, har valet varit enkelt. Detta då det är av vikt att komma i 

kontakt med så många kineser med erfarenheter av svensk-kinesiskt samarbete som möjligt.  

Även en del svenska personer, vilka författarna anser ha varit betydelsefulla att intervju har på 

grund av geografiskt avstånd intervjuats över internet. Totalt har 10 intervjuer gjorts över 

internet/telefon. Förlusten av den visuella effekten är godtagbar eftersom författarna försökt 

väga upp med tydlighet i intervjuerna. Att intervjuer via telefon, mobiltelefon samt internet 

kan bli snedvrida på grund av att det kan vara svårt att komma i kontakt med ett representativt 

urval är inget som påverkar föreliggande studie. Detta då författarna använt sig av 

intervjupersonernas kontaktnät för att komma i kontakt med nya intervjupersoner. Att bygga 

och använda sig utav ett kontaktnät har visat sig vara ett måste för att få till stånd en intervju 

med kinesiska affärsmän. De intervjupersoner som eftersökts är också sådana som naturligt 

har tillgång till internet och telefon. 

2.5.5 Gruppintervju 

En gruppintervju genomförs i princip på samma vis som en enskild intervju med skillnaden 

att det är fler intervjupersoner som förhåller sig till intervjuaren. Intervjuaren står i centrum 

för de intervjuer som äger rum och frågor och svar går genom intervjuaren. Den avgörande 

skillnaden mellan en enskild djupintervju och en gruppintervju är att en fråga resulterar i flera 

svar från olika intervjupersoner. Gruppintervjun kan också betraktas som karaktäristisk då 

deltagarna svarar som del av en grupp snarare än flera individer. Fördelen med gruppintervjun 

kan både vara ökad kvantitet, därmed ökad respondentvaliditet och kvalitativa incitament då 

gruppdiskussioner kan behandla en fråga genom en annan infallsvinkel.  En gruppdiskusson 

kan ge intervjupersonerna möjlighet att hålla med eller ta avstånd från övriga intervjupersoner 

vilket påverkar resultatet i intervjun. Genom detta är gruppdynamik en påtaglig faktor. 
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(Denscombe, 2009: 236,237) I föreliggande studie har två gruppintervjuer gjorts. Detta menar 

författarna både ha haft för – och nackdelar. Intervjupersonerna har genom diskussion 

sinsemellan kunnat gå djupare i vissa frågeställningar. Samtidigt anar författarna att 

intervjupersonerna kan ha påverkats negativt av dynamiken i gruppen. De hade möjligtvis 

varit mer öppna och ärliga om de hade varit ensamma med intervjuarna. 

2.6 Grundad teori 

Grundad teori (GT) är, enligt Lundahl och Skärvad (1999:105), en metod för att på ett 

induktivt sätt generera en teori. Metoden blev känd genom Glaser och Strauss på 1960-talet. 

De betraktar GT som en metod likvärdig med statistiska och experimentella metoder. (ibid.) 

Glaser och Strauss beskriver själva i boken The Discovery of Grounded Theory (1967:1) hur 

man systematiskt kan upptäcka och analysera teori från data och menar att denna typ av 

forskning bör främjas (ibid.). Syftet med GT är att generera nya teorier, inte att testa befintliga 

teorier och/eller hypoteser. Forskarens överväganden kommer inte från en befintlig teori utan 

är genererade från de data forskaren själv samlar in. Därmed är forskningen neutral i 

förhållande till befintliga teorier. (Hartman, 2001:36-37) 

En grundläggande tankegång i GT är, enligt Lundhal och Skärvad (1999), att teorier ska 

genereras med utgångspunkt i empiriska observationer. Sådana teorier är enligt Glaser och 

Strauss (1967:105) mer intressanta och meningsfulla än teorier som bygger på apriori–

antaganden. GT uppkommer genom att begrepp, egenskaper och kategorier genereras från 

data. Med utgångspunkt i dessa aspekter söker forskaren samband och mönster. Detta för att 

utveckla mer sammanhängande föreställningar och teorier inom det undersökta området. 

Teorin är aldrig en slutprodukt, utan något som ständigt utvecklas. (ibid.)  

I GT upprepar man urval, datainsamlande och analys om och om igen tills teorin genereras. 

Genom att data hela tiden jämförs ser man till slut vad som är viktigt och på denna grund 

bildas teorin. (Hartman, 2001:36-38) 

Då GT är en metod som syftar till att bilda ny teori är det en lämplig metod att välja då man 

forskar inom områden som är relativt outforskade. Det är viktigt att den nya teorin genereras 

på rätt sätt och att den är ordentligt grundad i data. Det är enligt Hartman (2001) vidare viktigt 

att man följer de tydliga instruktioner som finns för hur man arbetar med metoden GT. Om 

man arbetar enligt metodens instruktioner och därmed grundar teorin på rätt sätt, det vill säga 

genom att ordentligt grunda den i data, kan man förutsätta att man kan lita på den teori man 
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kommit fram till. Om man istället använder metoden på ett ofullständigt sätt finns en stor risk 

att resultatet visar en felaktig bild av verkligheten. GT är en komplicerad metod. För att 

lyckas i användandet av denna metod måste man ha god handledning i metoden och/eller 

noggrant studera instruktionerna för hur undersökningen ska genomföras. (ibid:9-10)  

Glaser och Strauss (1967:8-9) menar att det är viktigt att forskaren, som använder GT som 

metod, inte är övertydlig och övertrasserar sin förklaring för att finna acceptans för sin 

forskning. Glaser och Strauss vill stimulera teoretiker att kodifiera och publicera sina egna 

metoder för att generera teori. Att skapa nya teorier menar de kan vara knepigt i en tid som 

präglas av kontroll. De understryker att det är svårt, men att det också är ett spännande 

äventyr. De uppmuntrar ett öppet sinne för användare av GT och vill inte skrämma bort någon 

som överväger att tillämpa denna teori. (ibid.) 

Författarna till föreliggande kandidatuppsats har undersökt vilka verksamhetsrelaterade 

aspekter kinesiska affärsmän, som vill etablera sig i Sverige, har mest nytta av att känna till. 

Vidare har de undersökt varför kinesiska affärsmän väljer att etablera sig i Sverige. Detta är 

tidigare sparsamt vetenskapligt utforskade områden, varför författarna anser tillämpningen av 

en GT- ansats för undersökningen vara ett naturligt val. Författarna ämnar dock inte generera 

någon teori ur sina GT-studier. De har istället valt att låta sig inspireras av metoden för 

grundad teori för att istället för att generara teori presentera slutsatser om nyckelområden som 

resultat av de båda GT-studierna. För att optimera chanserna att lyckas med detta har 

författarna läst diverse metodteoretisk litteratur, de har även fått handledning av professor 

Rune Wigblad. Författarna är medvetna om att GT är en komplicerad metod och att man bör 

följa mer eller mindre exakta regler för att lyckas. Då Glaser och Strauss (1967) 

förespråkande att forskaren ska ha ett öppet sinne i undersökningen har författarna ändå valt 

att låta sig inspireras av GT. 

2.6.1 Val av forskningsprocess 

Glaser och Strauss (1967) förespråkar två olika forskningsprocesser i GT. Dessa presenteras 

nedan (Hartman, 2001:38, Glaser och Strauss, 1967): 

 Strauss forskningsprocess 

Enligt Strauss inleder den öppna fasen forskningsprocessen, där forskare i huvudsak ägnar sig 

åt fältarbete och forskaren har inte bestämt sig för vare sig kärnkategori eller vilka 

underkategorier som ska ingå i den slutgiltiga teorin. Den första fasen avslutas när forskaren 

kodat stora delar av de data som framkommit i fältarbetet och fått fram så många 
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underkategorier att denne kan gå vidare genom att söka samband mellan dessa. I den axiala 

fasen är forskaren ute efter att finna dessa samband och att bestämma kategoriernas 

egenskaper. I den fokuserade fasen relaterar man kategorier till varandra och fyller de 

kategorier som inte är mättade. Vidare identifierar man en kärnkategori.  Den fokuserade 

fasens syfte är att skapa teori och testa dess giltighet.  Forskaren har här en slags berättelse 

som ska verifieras, detta genom konstant jämförelse. Den fokuserade fasen pågår till dess total 

teoretisk mättnad uppnås, och forskaren påbörjar kodningen där undersökningen koncentreras 

till en kärnkategori. Teoretisk mättnad innebär att inga nya kategorier framkommer. Kravet 

för att utgöra en kärnkategori är att kategorin måste vara central, den måste kunna relateras till 

många andra kategorier och deras egenskaper. Kärnkategorin är den kategori som mer än 

någon annan kategori uppnår dessa egenskaper. Undersökningen avgränsas genom att 

forskaren integrerar teorin runt kärnkategorin. (Hartman, 2001:38-40, Glaser och Strauss 

1967) 

 Glasers forskningsprocess 

Enligt Glaser ska forskaren redan i den öppna fasen forskaren försöka finna kategorier. Då 

forskaren inte hittar fler kategorier har mättnad uppnåtts. Då forskaren under tiden för 

undersökningen utvecklar en känslighet för det ämne han undersöker och det materail han 

samlar in, kan han lita på sin känsla när det gäller uppnådd mättnad. När man uppnått mättnad 

har man också identifierat kärnkategorin. I nästa fas, den selektiva, väljer forskaren ut 

kategorier att koncentrera sin forskning på. De kategorier som forskaren fokuserar på är de 

som på något sätt hör ihop med den redan identifierade kärnkategorin. För att kunna göra 

detta val krävs ytterligare datainsamling. När forskaren känner att han uppnått mättnad igen 

övergår forskningsprocessen till den teoretiska fasen, där forskaren ska ta reda hur 

kategorierna förhåller sig till varandra. Forskaren formulerar hypoteser, som stärks av nytt 

datainsamlade. När hypoteserna är färdigformulerade har teorin skapats och man kan skriva 

resultat. (Hartman, 2001:40-41, Glaser och Strauss 1967)  

Hartman (2001) menar att skillnaderna mellan Strauss och Glasers forskningsprocesser kan 

verka hårfina. Vidare menar Hartman att det dock är viktigt för forskaren att välja vilken 

forskningsprocess han ska tillämpa, och att det inte framkommer någon livskraftig metod om 

forskaren vacklar mellan varianterna (ibid.). Glaser och Strauss (1967) uppmuntrar, som 

tidigare nämnts, ett öppet sinne för användare av GT. 

Författarna har valt att främst låta sig inspireras av Strauss forskningsprocess. Kategorierna 

kring vilka forskningen ska löpa har således inte på förhand beslutats. Dessa har, av 



23 

författarna, identifierats under studiens gång. I förstudien, som tidigare nämnts, såg författarna 

indikationer på vad som kunde vara av störst vikt för kinesiska affärsmän att känna till då de 

etablerar sig i Sverige. Frågorna som ställts till respondenterna i denna studie har således till 

viss del utgått från de områden som indikerades i förstudien. Författarna har även ställt frågor 

där respondenterna getts utrymme att förkasta någon/några av kategorierna samt att identifiera 

nya kategorier.  Författarna har under forskningens gång identifierat kultur som kärnkategori i 

GT 1 studien och påstår därmed att samtliga kategorier kan kopplas till kulturen. I GT 2-

studien har inte förfarfattarna lyckats identifiera någon kärnkategori. 

2.6.2 Tillvägagångssätt 

Inom GT tycks det inte finnas några gränser för vilka metoder man använder för att samla in 

data. Det behöver inte heller vara samma person som samlar in data som analyserar dessa.  

Strauss och Glaser har själva delat upp arbetsuppgifterna så att Strauss huvudsakligen 

koncentrerade sig på datainsamling, medan Glaser istället hade huvudansvar för att analysera 

materialet. Trots detta skriver Hartman (2001) att Glaser menar att det är viktigt att en 

forskare både samla in data och analyserar, detta för att forskaren då utvecklar en större 

teoretisk känslighet. (Hartman, 2001:63-64) 

Författarna har valt att samla in data genom djupintervjuer, vilka arrangerats både som 

personliga möten, via Skype samt via telefon. Intervjuerna som gjorts för denna studie har, 

som tidigare nämnts, legat till grund för såväl studiens deduktiva del samt två av de 

explorativa delarna, vilka båda är GT liknande studier. Två av frågorna som vid 

intervjutillfällena ställts är enbart kopplade till de GT liknande studierna. Dessa handlar om 

vilka nyckelområden kinesiska affärsmän som etablerar verksamhet i Sverige behöver 

kunskap inom och varför kineserna väljer just Sverige. Författarna har, i enighet med Glasers 

rekommendationer, alla försökt närvara på intervjuerna. Ibland har intervjuer skett på samma 

tid varför författarna delat upp intervjuerna mellan sig. Författarna har vid dessa tillfällen varit 

noga med att snarast möjligt lyssna på bandupptagning från den intervju som missats. 

2.6.3 Att upptäcka mönster 

För att forskaren ska veta att analysen, det kategorierna grundas på, verkligen är grundad 

måste texten kodas. Detta görs genom att forskaren läser igenom sina data och söker efter ord 

och fraser som upprepas. Forskaren markerar dessa i sidmarginalen. (Hartman, 2001:79-80) 

Författarna har, i de båda GT-studierna, kodat sin empiriska rådata. De har markerat ord och 

fraser i texten och i sidmarginalen angivit det nyckelord den markerade texten kodats som. De 



24 

kodade orden har sedan sammanställts i kvantitativa tabeller vilka redovisas i det empiriska 

kapitelet. Tillsammans med tabellerna presenteras även ett urval av kvalitativ data. Därefter 

har författarna analyserat det empiriska materialet. De har då satt samman nyckelord vilka de 

anser hör ihop, till färre nyckelområden. I analysen presenteras kvantitativa tabeller över 

identifierade nyckelområden följt av kvalitativa analyser kring dessa.  Enligt Hartman (2001) 

är nästa steg för forskaren att skriva sin teori. Då forskaren skriver teori bör denne beakta att 

inte konstruera innebörden i teorin med sitt eget språk. Rådet ges även att forskaren inte ska 

tala med någon annan om vad han skriver för att minimera risken att andras tolkningar och 

tankar präglar den slutgiltiga teorin. Det kan utgöra en svårighet för forskaren att skriva om 

sina data och sin analys till ett teoretiskt accepterat språk. Det är viktigt att forskaren skriver 

ner det viktiga när det dyker upp, språket kan utvecklas senare. (ibid. sid. 109-111) 

Författarna till föreliggande studie har som nämnts endast låtit sig inspireras Grundad Teori 

och har därmed heller inga avsikter att presentera några vetenskapliga teorier kring kinesiska 

affärsetableringar i Sverige. De menar att dessa teorier skulle riskera att vara alltför 

ofullständiga. Mot bakgrund av detta har författarna istället valt att dra slutsatser avseende 

nyckelområden av analyserna i sina två undersökningsfrågor. Dessa slutsatser har gjorts enligt 

Hartmans (2001) rekommendationer ovan. Författarna har i den fas de analyserat sitt material 

dragit slutsatser som de antecknat för att sedan skriva om med ett mer akademiskt korrekt 

språk. De har vidare inte diskuterat sin analys med andra för att inte riskera att påverkas i sina 

slutsatser.  

2.6.4 Metodkritik grundad teori 

GT tillåter inte någon exakt planering. Exempelvis är det svårt för forskaren att förutse 

urvalsgruppens slutliga storlek på förhand. Detta då den utformas efter den mättnad som 

eftersöks. I och med detta kan forskaren inte heller med exakthet förutse när undersökningen 

kan avslutas. Metoden riskerar att skilja förklaringen till den studerade situationen från 

bredare kontextuella faktorer och att data som genereras ur studien bortser från påverkande 

faktorer. GT förutsätter att man närmar sig ett område med ett öppet sinne, vilket är ett 

dilemma då forskaren ofrånkomligen är färgad av sin bakgrund. En litteraturgenomgång innan 

studien bör ses som en förutsättning för att ringa in forskningsområdet, samtidigt färgar detta 

forskarens syn på det aktuella området. Det kan vara utmanande att analysera de kvantitativa 

data som framkommer under studien och det råder delade meningar om hur data ska 

behandlas på lämpligaste vis. De resultat som uppnås med en GT kan dessutom uppfattas som 
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empiristiska och kritiseras i ljuset av detta. Att enbart ta data från empirin och motsätta sig 

användandet av allmänna teorier kan uppfattas som naivt.( Denscombe, 2009: 146)  

Metoden har, enligt Denzin (2003:268), kritiserats flitigt. Bland annat för att vara otillräcklig i 

frågan om att gestalta intervjupersonerna på ett rättvist sätt. Det har även framstått som svårt 

att färdigställa analyserna av rådata kopplade till metoden och att framställa den som empiri. 

Det har också uppmärksammats att kvalitativa data baserade på djupintervjuer är lätta att 

analysera. Forskaren väljer delar av intervjuerna subjektivt vilket påverkar de kategorier som 

framkommer. Detta kan resultera i att forskarens vilja att plocka ut specifik data från intervjun 

gör att innebörden av informationen förvrängs så att kontexten i intervjun försvinner. Under 

analysen av data uppkommer problemet att sammanhanget från intervjun riskerar att falla 

bort. Sammanfattningsvis konstaterar Denzin att metoden a) förvränger förståelsen för 

erfarenheten, b) bortser från det sociala sammanhanget och den subjektiva tolkningen, c) 

förlitar sig på forskarens auktoritet som expert/observatör, d) metoden besitter ett 

karaktärsdrag som påverkar analysen. (ibid.)  

Författarna till föreliggande studie har vid valet av att låta sig inspireras av metoden GT varit 

medvetna om att metodvalet innebar en risk att inte studien skulle anses slutförd i det fall inte 

mättnad skulle uppnås innan deadline för kandidatuppsatsen. Det är t bland annat mot 

ovansående bakgrund de valt att inte fullfölja metoden för GT, utan istället bara låtit sig 

inspireras av denna metod.  Författarna anser att det har varit tämligen svårt att närma sig 

forskningen med ett öppet sinne. Detta då en litterär genomgång av ämnet varit nödvändigt 

för att utföra studien. Författarna har dock försökt att hålla sig objektiva till de ämnen som 

behandlats. Detta för att på intet sätt färga forskningsresultatet. Författarnas tillvägagångssätt 

för att behandla den empiriska rådatan vilka GT-resultaten grundar sig i, anser de ha varit fri 

från subjektivitet. Detta då det empiriska materialet transkriberats och författarna sedan 

tillsammans kodat alla ord och fraser som de anser höra hemma i studien. Således anser sig 

författarna ha gestaltat de intervjupersoner, vilket den empiriska datan grundar sig i, på ett 

rättvist sätt.  

Författarna menar vidare att de, mot ovanstående bakgrund, i möjligaste mån undvikit att 

plocka ut specifika data ur det empiriska materialet. Då författarna i inledningsfasen av denna 

studie läste metodteorier kring grundad teori observerades att reglerna kring GT är många, 

exakta och kräver precision av forskaren. Tillvägagångsättet för GT överensstämmer inte 

heller i metodlitteraturen, varför valet av GT av författarna upplevdes, som aningen 

övermäktigt och skrämmande. I originalverket för GT uppmuntrar dock grundarna av GT, 
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Glaser och Strauss, till fritt användande av GT. De vill inte skrämma bort någon som 

överväger att använda sig av denna metod. Författarna till föreliggande studie uppmuntrades 

av detta och valde därmed att låta sig inspireras av GT-metoden i sin studie.  

2.6.5 Urval för djupintervju/grundad teori 

Forskaren kan, enligt Denscombe (2004:173-174), välja två vägar för urvalet till djupintervju. 

Dessa två vägar är att endera sträva efter att få ett representativt urval till sin forskning, eller 

att välja sina informanter efter den särskilda kunskap de besitter (ibid.). Det sistnämnda kan 

liknas med Denscombes (2009:37-38) presentation av det subjektiva urvalet, där forskaren 

kan närma sig forskningsfrågan genom att låta personer som forskaren vet har kunskap inom 

området delta. Vid det subjektiva urvalet handplockas informanterna utifrån kriteriet att dessa 

har en gedigen kunskap att förmedla, som har betydelse för forskarens undersökning. Det 

subjektiva urvalet kan således bli mer effektivt såväl ekonomiskt som informationsmässigt. 

Utifrån det subjektiva urvalet kan forskaren använda sig av den så kallade snöbollseffekten, 

vilken syftar till att intervjupersonen får rekommendera nya intervjupersoner. På så sätt växer 

urvalet fram som en snöboll. Forskaren får således kontakt med nya personer med relevant 

bakgrund och kan närma sig dessa på ett trovärdigt sätt genom att nämna den som tipsat i 

intervjuförfrågan. (ibid.) Inom GT är urvalsprocessen komplicerad på det sätt att något 

egentligt urval inte kan göras inledningsvis. Urvalsprincipen är därför baserad på 

representativet, som innebär att urvalet ska likna den totala populationen så mycket som 

möjligt. Urval kan göras genom sannolikhetsurval eller någon typ av icke-sannolikhetsurval, 

som exempelvis bekvämlighetsurval. Forskarna kan även göra ett ändamålsmässigt urval, 

vilket är den vanligaste typen av urval för en kvalitativ undersökning inom GT. Vid en 

ändamålsenlig undersökning identifierar forskaren i den inledande planeringen vilka data som 

behövs för att uppnå studiens syfte och väljer ifrån detta ut sina respondenter. (Hartman, 

2001:65-66) Författarnas urval har skett löpande under undersökningens gång. Författarna har 

delvis gjort snöbollsurval, det vill säga respondenterna har tipsat författarna om nya 

respondenter. Respondenterna har även vid ett flertal tillfällen hänvisat författarna till 

organisationer som på något sätt varit verksamma inom undersökningsområdet.  Det faktum 

att författarna tillämpat snöbollsurval har gjort att de fått möjlighet att intervjua personer de 

förmodligen inte skulle fått kontakt med utan rekommendationer från de som tipsat om dem.  

Det teoretiska urvalet ska syfta till att göra sökandet av kategorier systematiskt. Vid ett 

teoretiskt urval bestäms inte en urvalsgrupp inledningsvis i studien, utan urvalet sker löpande 

i takt med att forskaren identifierar vilka respondenter undersökningen kräver. (Hartman, 
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2001:67-71) Utifrån de kategorier som vuxit fram i GT-studierna har författarna valt ut 

respondenter som har särskilda kunskaper inom dessa kategorier. Därmed har förfarfattarna 

till denna studie använt sig av subjektivt urval där de också tillämpat teoretiskt urval. Då 

författarna inledde studien kände de till ett fåtal fall där kinesiska etableringar i Sverige fallit 

mer eller mindre väl ut. Inledningsvis i studien kontaktades därför ansvariga vid Kalmar 

kommun som varit med vid Fanerdunprojektet. Författarna besökte Kalmar och intervjuade 

där bland annat kommunens näringslivschef och utvecklingschef, medarbetare på 

Regionförbundet i Kalmar samt privata företagare som på något sätt påverkats av detta 

projekt. Författarna har även besökt Dragon Gate i Älvkarleby vid två tillfällen och intervjuat 

såväl chefer som medarbetare. Näringslivschefen i Älvkarleby kommun har också intervjuats. 

Författarna har även identifierat potentiella intervjupersoner, genom media samt genom att 

läsa litteratur om Kina, och kontaktat dessa för förfrågan om deltagande. Samtliga 

intervjupersoner har tillfrågats om andra personer de, utifrån den genomförda intervjun, 

menar skulle kunna bidra med sina erfarenheter. Vid kontakt med dessa har de berättat om 

vem som rekommenderat dem och har på så vis fått bättre förutsättningar för att de ska delta i 

studien.  

2.7 Framtidsforskning 

Framtidsforskning är enligt National Encyklopedin”… systematiska försök att på vetenskaplig 

grund analysera den framtida utvecklingen. Framtidsforskning syftar i allmänhet till breda 

analyser av samhälleliga företeelser och deras förändring”.(M1: Nationalencyklopedin, 

Internet) 

Framtidsforskning är något som människan har intresserat sig för länge. Detta har medfört att 

metoderna för att sia i framtiden genom åren har blivit många. Från början användes 

teckentydning flitigt, idag använder man sig ofta av att prognostisera sin framtid. I ett 

föränderligt samhälle används framtidsstudier allt mer flitigt och förekommer oftare och 

oftare i utrednings- och forskningsverksamhet i olika organisationer och företag. (Lundahl 

och Skärvad, 1999:230-231) Enligt Lundblad (2000:8-20) är det av vikt för organisationer att 

kunna planera sin framtid. Lundblad diskuterar i sin bok, Fönster mot framtiden, varifrån 

framtidsforskningen kommer samt huruvida framtidsforskning kan räknas som en 

vetenskaplig disciplin. Lundblad menar att forskningsstudier snarare kan ses som 

kvalificerade gissningar utförda av experter än en vetenskaplig disciplin. Därför väljer han att 

benämna det som framtidsstudier istället för framtidsforskning. (ibid.) Lundahl och Skärvad 
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(1999:kap. 24) menar att framtidsforskare kan studera framtiden om denne är medveten om 

att en förändring, kris eller oväntad händelse som påverkar nuvarande tendenser, kan komma 

vilken dag som helst. Vet vi detta menar Lundal och Skärvad att våra förväntningar om 

framtiden kan ändra riktning. Detta är av största vikt att känna till för framtidsforskaren. 

Lundahl och Skärvad (1999:239-243) menar vidare att framtidsforskning många gånger kan 

ses som onödig och att orsaker som gör det svårt att forska om framtiden är att det blir allt 

vanligare med förändringar. Förändringar sker oftare och inom fler områden på samma gång, 

samt blir mer och mer genomgripande och omvälvande. Framtidsforskning är inte enbart en 

metodfråga som kan lösas med förbättrade analyssystem, menar Lundahl och Skärvad. De 

lyfter även fram det psykologiska perspektivet, vilket kan reducera möjligheter att forska om 

framtiden (ibid.): 

 Det nuvarande tillståndet styrs i hög grad av vad som hänt historiskt sett, vilket 

påverkar hur vi ser på framtiden. 

 Vad vi vill och önskar ska inträffa påverkar hur vi tänker, vilket i sin tur påverkar hur 

vi bedömer framtiden. 

 Då frågeområdet/problemområdet saknar historiska data att analysera påverkar vårt 

önsketänkande i ännu högre grad utfallet av en framtidsstudie. 

 Det faktum att majoritetsuppfattningar spelar ut minoritetsuppfattningar begränsar hur 

vi ser på framtiden. 

 Människans benägenhet att vilja ha ordning kring sig och skapa struktur stämmer inte 

överens med hur verkligheten ser ut; plötsliga och oväntade förändringar sker i 

omvärlden. 

 

Det finns dock omständigheter som ökar möjligheterna att forska om framtiden, enligt 

Lundahl och Skärvad (1999:241). Av dessa omständigheter är graden av stabilitet i 

utvecklingen på det undersökta området, om det finns möjlighet att påverka 

undersökningsområdet samt om det finns liknande utvecklingsprocesser att dra paralleller till, 

viktiga för undersökningen. (ibid.) Då det inte finns information kring hur kinesiska 

affärsetableringar kan te sig i Sverige i framtiden har författarna valt att utforska detta område 

i denna studie. Detta genom att komplettera studien med framtidsforskning. 

2.7.1 Val av metod för framtidsstudie 

Lundahl och Skärvad (1999:kap 24) lyfter fram fyra olika metoder för framtidsstudier; det 

historiska perspektivets betydelse för framtidsstudier prognoser, scenariotekniken samt 

delphitekniken, vilka presenteras nedan (ibid.): 

Historisk forskning - Vid såväl forskning kring aktuella och samtida fenomen som vid 

framtidsstudier är det vanligt att man ser på fenomenen ur ett historiskt perspektiv. Att kunna 
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analysera hur fenomenen har vuxit fram är en del av forskningen. Denna analys kan ge en 

indikation på utvecklingens riktning samt hastighet. 

Prognoser - Prognoser tillhör den vanligaste metoden att sia i framtiden på ett professionellt 

sätt. OECD:s bedömningar av medlemsländernas ekonomiska tillväxt är ett exempel på 

välkända prognoser. Med hjälp av matematiska och/eller statistiska metoder, vilka ofta bygger 

på en trendanalys, tas prognoser fram. I en stabil utveckling fungerar det bra att göra 

prognoser, i dynamiska situationer är det svårt att göra en prognos. 

Scenarioteknik - Scenariotekniken är en populär framtidsanalys. Tekniken kan analysera 

såväl kvantitativa som kvalitativa bedömningar. De kvalitativa analyserna är vanligast. 

Scenariotekniken analyserar framtiden genom helhetsscenarier. Scenarioskaparen ska utgå 

från vissa riktlinjer: sammanhängande logik, trovärdiga men intresseväckande scenarier som 

ska skilja sig från varandra på ett tydligt sätt. Vanligtvis används 3-4 olika scenarier. 

Scenariotekniken används ofta som motvikt till tankesättet att nuläget påverkar framtiden och 

gör det således möjligt att utmana det traditionella framtidstänkandet med nya hypoteser. 

Delphimetoden - En expertgrupp får svara på ett antal frågor. Denna teknik genomförs 

vanligtvis i olika steg; problemområde, expertgrupp, frågeomgångar samt 

konsensusuppfattning. Problemområdet bestäms av forskarna och behandlar ett område vars 

framtida utveckling ska undersökas. Frågeomgångar upprepas tills experterna nått konsensus. 

Frågeomgången upprepas i syfte att eliminera åsiktsavvikelser genom att ge feedback på de 

svar experterna gett. När gruppen nått konsensus är undersökningen färdig och författarna kan 

analysera materialet. Resultatet utgör experternas syn på framtida utveckling inom det 

avgränsade forskningsområdet.  

För att besvara frågeställningen – hur kinesiska etableringar i Sverige skulle kunna te sig i 

framtiden - har författarna valt att använda delphimetoden. Då författarna inte hittat historisk 

forskning på området är denna metod inte möjlig. Författarna anser sig vidare inte besitta 

kompetens för att göra prognoser. Scenariotekniken är en metod som författarna inte anser 

kunna besvara aktuell frågeställning. Det finns heller inte tillräckligt tidsutrymme för att 

skapa olika scenarier. Författarna anser därmed att Delphimetoden är det bästa valet för 

framtidsforskning i denna studie. Experterna har identifierats i de djupintervjuer som gjorts i 

studiens deduktiva och övriga explorativa del/ delar. Många av de respondenter som 

intervjuats besitter kunskap kring kinesiska etableringar i Sverige som författarna anser utgöra 

expertkunskaper. Delphimetoden presenteras i sin helhet nedan. 



30 

2.7.2 Delfimetoden 

Det amerikanska kontraktsforskningsinstitutet RAND Corporation utvecklade under 1950-

talet en teknik de kallade Delphitekniken (Lundahl och Skärvad, 1999:kap. 24). Enligt Rowe 

och Wright (1996) är delphimetoden ett sätt att mäta och göra prognoser om framtiden. 

Linstone och Turoff (1975:3-4) menar att Delphimetoden kan ses som en metod för att 

genomföra gruppkommunikation på ett strukturerat sätt. Strukturen bidrar till att 

kommunikationen blir effektiv samt att det finns utrymme för gruppen som helhet att 

adressera ett komplext problem (ibid.). Rowe och Wright (1996) menar att strukturen är 

betydelsefull för att undvika bristande kommunikation som kan förstöra resultaten. Enligt 

Dalkey och Helmer (1963) syftar metoden till att skapa pålitlig konsensus av åsikter från de 

experter som är utvalda att individuellt delta i undersökningen. Experterna deltar genom att 

besvara frågeformulär samt få feedback på de åsikter som kommer fram genom 

frågeformuläret (ibid.). Även Lundblad (2000) presenterar delphimetodens syfte som att 

experter ska nå konsensus i en specifik fråga. Han menar att detta ska ske utan att experternas 

auktoriteter påverkar varandras deltagande.  

Författarna har konstruera en grupp vars medlemmar inte känner till de andra medlemmarnas 

identitet. Gruppen utgörs av experter kring områdena kinesiska affärsrelationer och kinesiska 

affärsmän som etablerar sig i Sverige. Genom upprepade enkäter har författarna sökt få 

experterna att komma till konsensus i frågeställningen - hur kinesiska affärsetableringar i 

Sverige kan komma att te sig i framtiden. 

Metoden går, enligt Chou (2002), ut på att en grupp experter får ett frågeformulär som de får 

besvara individuellt och skicka tillbaka till forskaren. När forskaren sammanställt experternas 

svar skickas ett nytt frågeformulär ut. Poängen med att skicka ut ett nytt formulär är att varje 

expert ska få möjligheten att omvärdera sitt svar och svara igen. Lundahl och Skärvad (1999) 

påpekar att det är viktigt att de som har uppfattningar som hör till minoriteten får förklara sina 

uppfattningar, vilka forskarna får lägga fram för gruppen som helhet. (ibid.) Målet är att 

experterna genom dessa frågeformulär ska komma fram till konsensus i 

undersökningsfrågan.(Lundal och Skärvad, 1999, Chou, 2002.) Linstone och Turoff (1975:3-

4) menar att själva strukturen i metoden är beroende av feedback rörande bidragen deltagarna 

ger, viss bedömning av gruppen som helhet, att deltagarna vet att de har möjlighet att revidera 

sina svar under processens gång samt viss anonymitet för de individuella svaren. (ibid.) Även 

Dalkey och Helmer (1963) och Rowe och Wright (1996) menar att feedback är en viktig del 
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av processen. Feedback ska, enligt dem, ges i samband med en ny frågeomgång och har stor 

betydelse för prognosens pålitlighet. (ibid.)  

I föreliggande studie har varje expert med avvikande åsikt, i förhållande till majoriteten i 

expertpanelen, fått personlig feedback inkluderande information om vad expertpanelens 

majoritetet anser i aktuell fråga. Experterna har även fått frågan om de vill ändra eller 

argumentera för sitt svar. Samtliga experter valde att argumentera för sitt svar. Då författarna 

anser att de åsikter som avvikit varit för långt från majoriteten, har de valt att inte gå vidare 

med dessa frågor i följande enkätomgång. Istället har majoritetens röst presenteras 

kompletterad med de avvikande argumenten. Det finns således frågor i undersökningen där 

expertpanelen inte nått konsensus. 

Linstone och Turoff (1975:5-6) skriver att det med tiden utvecklats en modernare variant av 

delphimetoden, den datorstödda. Även denna ger deltagarna möjlighet att ändra sina åsikter 

under processens gång. (ibid.) E-delphisystemet är ett webbaserat program som Chou (2002) 

tagit fram för att underlätta för forskaren. Detta gör studien mer effektiv eftersom deltagarna 

är ”direktlänkade” till undersökningen. Den största fördelen med e-delphi systemet menar 

Chou (2002) vara tidsaspekten, den spar tid. Tidsaspekten har blivit kritiserad av många 

författare, se 2.7.3 Metodkritik delphimetoden. Chou (2002) har själv gjort en studie för att 

utveckla e-delphisystemet. Studien indikerar att användningen av e-mail i processen gör det 

lättare för deltagarna att slutföra sitt uppdrag. Chous studie bestod av tre omgångar med 

frågeformulär innan konsensus uppstod, två uppföljningsbrev samt databehandling. Studiens 

totala tid var fyra veckor. Detta menar Chou kan jämföras med de 6-12 månader det tar att 

använda den traditionella deplphimetoden. Den viktigaste aspekten med det nya systemet, 

förutom tidsvinsten, är att experterna får vara anonyma sinsemellan. En annan fördel är att 

deltagarna på ett lätt sätt kan kommunicera direkt med forskaren. (ibid.) När deltagaren 

öppnar programmet presenteras studien inledningsvis. Forskaren kan lägga till information 

som studiens namn, syfte, vilket av frågeformulären det är i ordningen och antalet deltagare. 

Programmet bygger på följande funktioner (Chou, 2002): 

 Deltagare, forskaren samlar sina deltagare och skapar konton för dem. Forskaren 

hanterar dessa konton, lägger till och tar bort information. 

 Frågor, forskaren skapar ett frågeformulär med påståenden och en skala som 

deltagarna ska använda när de svarar på frågorna. 

 E-mail, forskaren skriver missivbrev, uppföljningsbrev och information som skickas 

till deltagarna via e-mail. 

 Frågeformuläret, författaren har en översikt över de olika frågeformulären och de svar 

dessa har genererat. 
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 Omgångar, forskaren kan hantera de olika omgångar som formuläret ska skickas till 

deltagarna. Forskaren kan skicka ut påminnelser till de som inte besvarat det senaste 

frågeformuläret och skickar nya formulär till de deltagare som följer tidslinjen. 

 Statistik, forskaren ser sammanställd statistik över deltagarnas olika svar i de olika 

omgångarna, hur många som besvarat de olika frågorna samt om/när konsensus 

uppnåtts. 

Enligt Linstone och Turoff (1975:5-7) genomgår Delphimetodens steg alltid fyra olika faser 

oavsett om det är originalmetoden eller den datastödda varianten som används. Dessa fyra 

faser är utforskning av ämnet, process för att synliggöra de olika förståelserna för ämnet, 

process för att tydliggöra de bakomliggande orsakerna till att deltagarna ser olika på ämnet 

samt den fjärde fasen som utgörs av en process där forskarna initialt analyserar materialet 

och ger feedback till deltagarna utifrån utvärderingen. (ibid.) 

Föreliggande studie bygger på en egen variant av e-delphi. Anledningen till att författarna valt 

att göra studien internetbaserad är dess praktiska fördelar samt att den möjliggör att studien 

kan utföras under avsatt tid. För att leva upp till Chous punkter för e-delphi har författarna 

använt sig utav Google Documents enkätverktyg, samt e-mail. Enkätverktyget delar upp 

enkätsvaren per expert. Författarna har själva kunnat lägga till och tagit bort information till 

dessa konton. Författarna har skapat ett frågeformulär med attitydskalor samt textrutor för 

fritext. Enkätverktyget har en inbyggd funktion där missivbrev skapas. Uppföljningsbrev, 

påminnelser och information har skickats till experterna via e-mail. Genom enkätverktyget 

har författarna kunnat övervaka experternas svar och har således fått en enkel översikt över 

frågeformulären. I det aktuella enkätverktyget samlas per automatik statistik för de olika 

enkätomgångarna. I enlighet med Linstone och Turoff (1975) har författarna i det längsta 

hållit sig till fyra faser i undersökningens olika steg. Utforskning av ämnet har skett genom de 

djupintervjuer som gjorts i studien. De personliga argumenten för avvikande svar har till viss 

del tydliggjort de bakomliggande orsakerna till att deltagarna ser olika på ämnet. Författarna 

har analyserat materialet från respektive enkät och använt informationen vid framtagandet av 

nästkommande enkät.  

2.7.3 Metodkritik delphimetoden 

Lundblad (2000:40) presenterar kritik mot delphimetoden och syftar då på tilltron till den 

gemensamma uppfattningen samt majoritetens röst. Han menar att det finns exempel i 

historien där minoriteten faktiskt haft rätt och majoriteten fel. (ibid.) Linstone och Turoff 

(1975:6-7) menar att det kan se lättare ut att använda sig av Delphimetoden i sin forskning än 
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vad det egentligen är. De menar att det kan vara lätt att begränsa deltagarnas svar så att 

åsikter, som är närliggande men inte precisas, försvinner i undersökningen. (ibid.) 

För att undvika att deltagarnas svar begränsas har författarna presenterat de avvikande åsikter 

som funnits rörande respektive fråga, vilket presenteras i det empiriska kapitlet.  

Lundahl och Skärvad (1999) lyfter fram kritik om bland annat själva mättekniken. Vidare kan 

validiteten av metoden anses vara oklar eftersom metodens utfall är svårt att kontrollera. 

Tekniken har även blivit kritiserad för att kartläggning av bakgrundsfaktorer så som 

experternas ålder, kön, politiska åsikter etcetera, inte görs och inte beaktas. Även den 

autokinetiska effekten, som är ett välkänt begrepp inom psykologin kan påverka utfallet av 

metoden. Den autokinetiska effekten innebär att det finns risk att experterna utvecklar en 

gruppnorm som blir viktigare för dem än de egna åsikterna. Lundahl och Skärvad menar att 

den autokinetiska effekten är något som delphiforskare utnyttjar. (ibid.) 

Författarna har medvetet hållit experterna anonyma inför varandra för att undvika den 

autokinetiska effekten. Detta då författarnas arbete berikas oavsett vilken indikation studien 

genererar. Författarna har således ingen anledning att på något vis påverka studien. Genom att 

använda frågeformulär undviks att deltagarna har direktkontakt med varandra.  De nackdelar 

det innebär att samla experter i gruppdiskussioner undviks härigenom (Dalkey och Helmer, 

1963). Dessa nackdelar är den negativa effekt dålig kommunikation har på resultatet av 

prognosen (Rowe och Wright, 1996). Den största nackdelen som Chou (2002) ser med 

delphimetoden är att det finns risk för att undersökningen blir snedvriden eftersom den förlitar 

sig på det traditionella postsystemet. Det tar lång tid från det att frågeformuläret skickas ut till 

att forskaren kan använda sig av materialet. Risk finns att någon deltagare struntar i att svara 

på ett frågeformulär och värdefull information går förlorad. Chou menar att man kommer runt 

problemen genom den nya varianten av delphimetoden, e-delphi, som innebär att 

delphimetoden utförs genom internetbaserade frågeformulär istället för genom frågeformulär 

skickade via vanlig post. (ibid.)  

Även Dalkey och Helmer (1963) menar att tidsaspekten kan vara en nackdel. En annan 

nackdel de ser med att använda experters åsikter är att framtidens ovisshet kan påverka 

experterna. Ett sätt att arbeta runt problematiken är att systematiskt undersöka och analysera 

de svar som deltagarna ger för att hitta eventuell teoretisk fakta som deltagaren/deltagarna kan 

ha missuppfattat. Detta kan göras genom att exempelvis enbart tillhandahålla material som 

någon av deltagarna efterfrågat och att alla deltagarna får samma material. En annan svårighet 

är att deltagaren inte svarar helt individuellt. Denne kan rådgöra med en person utanför 
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studien, eller deltagarna kan ha kontakt med varandra i annat ärende och då diskutera studien. 

Vidare menar Dalkey och Helmer (1963) att en metod som denna visserligen producerar 

insikter om framtiden, som kan anses vara pålitliga. Metoden behöver dock utvecklas för att 

kunna producera material, som kan ses som ett substitut till det empiriska beviset. (ibid) 

2.7.4 Urval och deltagare delphistudien 

Delphimetoden bygger på att experter genom frågeformulär kommer till konsensus om 

undersökningsfrågan (Lundahl och Skärvad, 1999,Rowe och Wright, 1996, Linstone och 

Turoff, 1975, Dalkey och Helmer, 1963). 

Författarna har under sina djupintervjuer bedömt intervjupersonernas kunskap och erfarenhet 

inom aktuellt ämne. Författarna informerade de intervjupersoner som de anser besitta den 

kunskap och erfarenhet som krävs för att utgöra en expert i delphistudien. Efter en kort 

förklaring om delphimetoden tillfrågades intervjupersonerna om de önskade delta i 

expertpanelen. Intervjupersonerna avgjorde huruvida de anser att den kunskap de besitter kan 

ge ett bidrag till delphimetoden. Intervjupersonerna har även fått tipsa om andra personer som 

de anser besitter kunskaper och erfarenheter som kan berika studien. Personerna deltar i 

expertpanelen då de arbetar eller har arbetat med kinesiska affärsmän i Sverige eller i Kina. 

Samtliga personer har genom sitt arbete även insikt i hur och i vilken utsträckning kinesiska 

affärsmän etablerar sig i Sverige. 

2.8 Enkätundersökning 

Både enkäter och intervjuer är, enligt Patel och Davidsson (2003:69, 71), tekniker för att 

samla in information utifrån frågor. Frågorna i enkäter kan ha olika grad av strukturering. En 

hög struktureringsnivå ger liten mån för egen tolkning, medan en låg grad av strukturering ger 

större utrymme för utsvävningar. Standardiseringsgrad rör enkätens utseende och upplägg 

(ibid.). Enkäten i föreliggande studie har en hög grad av strukturering för att undvika 

utsvävande svar. I enlighet med delphimetoden är syftet med enkäterna att expertpanelen ska 

nå konsensus i frågan relativt snabbt. Därför har författarna valt att standardisera enkäterna. 

Vissa frågor har dock med avsikt ställts för att få in de svar expertpanelen själv anser viktiga. 

Exempelvis har expertpanelen själva fått ange fem förslag på hur de tror att kineser kommer 

att etablera sig i Sverige den kommande treårsperioden. Utifrån en sammanställning av dessa 

svar har sedan expertpanelen rangordnat de mest frekventa svaren. 



35 

2.8.1 Tillvägagångssätt 

Det krävs ett omfattande planerings och tankearbete innan man kan publicera ett väl 

fungerande frågeformulär (Eljertsson, 1996:13). Initialt måste man tänka igenom och 

formulera de problemområden man ska ägna sig åt. Ur detta växer ett frågebatteri fram. En 

välstrukturerad bas gör det enklare att senare bearbeta svaren. För att lyckas med en 

enkätundersökning måste kopplingen till syftet vara tydlig. (ibid.). Frågorna har, i enlighet 

med studiens syfte, alla fokuserat kring kinesiska etableringar i Sverige i framtiden och hur 

dessa kan komma att te sig. 

Formuleringen av enkäten är det viktigaste och svåraste arbetet i metoden enkätundersökning. 

Det är viktigt att frågorna är tydliga och att det inte finns utrymme för misstolkning av 

frågorna. (Denscombe, 2009:kap 9) För att kunna formulera frågorna på ett bra sätt krävs att 

området som ska undersökas är väl avgränsat. Det är även viktigt att veta vad som ska 

undersökas samt hur (Ejlertsson, 1996:41). För att undvika komplikationer ska man undvika 

långa frågor, ledande frågor, negationer, dubbelfrågor, förutsättande frågor och varför-frågor. 

Det är även av stor betydelse att se hur man utrycker sig språkligt i samband med formulering 

av enkätfrågor, så att dessa uppfattas på de vis som önskas. Man ska därför undvika ord som 

kan uppfattas som främmande, fackuttryck, värdeladdade ord, tvetydig ord och oklara 

frekvensord. (Patel och Davidson, 2003:74,75)  

Med attitydformulär menas att en grundläggande värdering hos individen undersöks. Detta 

görs med fördel genom en attitydskala. Individens attityder kan genom en skala utryckas i så 

kallade attitydpoäng. Likertskalan är en modell med ett antal påstående som individen ska 

instämma med eller ta avstånd från. Skalan är uppdelad i fem steg. Hälften av påståendena i 

likertskalan ska utrycka grad av ogillande medan andra hälften ska innehålla gillande. 

Modellen ska genom diskrimineringsförmågan skilja mellan positiv eller negativ attityd till de 

olika undersökningsområdena som behandlas (Patel och Davidson, 2003:84-87). Vad gäller 

svarsalternativens ordning är det av stor betydelse att ha samma logiska ordningsföljd igenom 

hela formuläret. Det ska även finnas en symmetri i svarsalternativen, exempelvis att det finns 

lika många positiva som negativa svarsalternativ. (Ejlertsson, 1996:67,68)  

Genom såväl förstudien, researchen till kunskapsöversikten som genom de 42 intervjuer 

författarna genomfört har de samlat på sig en stor kunskap och förståelse kring området som 

ska undersökas. Författarna menar därför att de har förmågan att ta fram frågor till enkäten 

som genererar svar som är möjliga att använda för analys och slutsats.  Författarna har i 

enlighet med delphimetoden till stor del använda sig av ett fåtal frågor med svarsalternativ 
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enligt en attitydskala. Samma skala har använts konsekvent för att undvika missförstånd hos 

experterna. Frågorna har även att formulerats på ett likvärdigt sätt för att undvika 

missförstånd hos experterna. För att komplettera attitydfrågorna har även öppna frågor ställts, 

där experten fritt angivit svar i en textruta. Detta har gjorts med syfte att samla in alternativ 

som experterna senare fått rangordna. 

Det kan vara fördelaktigt att genomföra pilotstudier innan den huvudsakliga 

enkätundersökningen skickas ut. Detta på grund av att personer som svarar på frågor sällan 

uppfattar dessa på samma sätt som författarna. Sådana missuppfattningar kan komma fram vid 

pilotstudien. Pilotstudien kan också ge svar på om exempelvis något svarsalternativ saknas. 

Flera pilotstudier kan genomföras i olika steg och när samtliga är genomförda kan man låta 

frågeformuläret få sin slutgiltiga utformning (Ejlertsson, 1996:33). Författarna har utfört 

pilotstudier mellan varje enkätomgång för att säkerställa att enkätfrågorna uppfattas på det 

sätt författarna avsett. 

I samband med att en enkätundersökning genomförs ska, enligt Ejlertsson (1996:38), ett 

missivbrev skickas ut. Om undersökningen görs bland sakkunniga, inom ett visst område kan 

ett anpassat språk användas. En tumregel är att missivbrevet ska skrivas med ett så tydligt 

språk som möjligt. Missivbrevet ska inte vara allt för långt men det ska samtidigt förklara 

undersökningen på ett tillfredställande vis. Inledningsvis ska syftet motiveras och beskrivas. 

Det är av betydelse att formulera sig på ett sådant vis att respondenten blir intresserad. Det ska 

också framgå om man avser att återkomma vid ett senare tillfälle med en uppföljning eller en 

förnyad undersökning. Enkäter i forsknings eller utvecklingsändamål är alltid frivilliga och 

detta måste respondenterna upplysas om. Det bör också framgå att svaren ska skickas 

omgående, vilket kan kompletteras med en tidsgräns för att minska antalet obesvarade 

formulär. För att undvika missförstånd vad gäller tidsaspekter klargörs detta med tydliga 

deadlines.  

Om enkätsvaren ska behandlas anonymt ska detta framgå tydligt i missivbrevet och det är 

också av betydelse att den eller de som är ansvariga för utskicket anges vid namn. Om 

respondenten har frågor rörande enkäten är det viktigt att denne kan vända sig till rätt person. 

Missivbrevet bör också avslutas med ett tack till de som medverkar. (ibid.) Samtliga experter i 

expertpanelen fick vid förfrågan om deltagande en kort, skriftlig och/eller muntlig, 

beskrivning av proceduren för delphimetoden. Denna information upprepas inledningsvis i 

missivbrevet. I enlighet med delphimetoden framgår av missivbrevet att enkätutskicken 

kommer att upprepas till dess att konsensus uppstår och studien är avslutad. Experterna är 
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inför varandra anonyma och risken att de diskuterar enkäterna med varandra är därmed 

obefintlig. I missivbrevet uppger författarna kontaktuppgifter dit experterna kan vända sig vid 

frågor och funderingar kring enkäterna. Vidare anges hur experterna får tillgång till studien 

samt författarnas varma tack för deltagandet. I samband med varje enkät som skickas ut 

framgår en tydlig deadline. Detta har experterna i förväg blivit informerade om. De visste 

således att undersökningen kommer att pågå under april månad. 

Enkätens formgivning påverkar respondentens förhållningssätt till undersökningen. En stiligt 

och logiskt utformad enkät ger sannolikt en positiv effekt i fråga om deltagande. (Eljertsson. 

1996:81) För att få hög svarsfrekvens vid ett enkätutskick bör även tiden för utskicket ta 

hänsyn till händelser av betydelse som exempelvis högtider. Om personer som ombetts svara 

inte har gjort detta under rimlig tid skickas ofta en påminnelse. (Ejlertsson, 1996:22) Då 

författarna lagt upp en relativ kort period för utförandet av delphimetoden skickas en 

påminnelse ut redan ett par dagar efter det ordinarie utskicket, vilket som nämns ovan står 

med i missivbrevet. För att göra enkätens formgivning så bra som möjligt har författarna 

använt sig av en internettjänst med i förväg formgivna enkäter. I verktyget är det möjligt för 

författarna att fritt skriva sina frågor och välja de svarsalternativ och de skalor de anser passar 

bäst för ändamålet. 

Redan tidigt i planeringen av enkätundersökningen ska man planera hur data som samlas in 

ska behandlas (Ejlertsson G, 1996:89). Författarna ämnar behandla data i enlighet med 

delphimetoden (jmf 2.7.2). 

2.8.2 Urval enkätundersökning. 

Urvalet för enkäten kommer att ske enligt urval för delphimetoden, se 2.6.4 Urval 

Delphimetod. 

2.9 Generalisering/Överförbarhet 

Enligt Denscombe (2004: 173-174) är en grundläggande fråga för alla forskare, oavsett om de 

forskar med kvalitativ eller kvantitativ inriktning, generaliserbarheten. För att kunna besvara 

den frågan bör forskaren kunna klargöra sina urvalskriterier, vilka är en utgångspunkt för 

generaliserbarheten. (ibid.) En grupp av individer, som är måltavla för en undersökning, 

benämns population. Om alla individer i en population undersöks kallas detta en 

totalundersökning. (Ejlertsson, 1996:22) Forskaren måste oftast välja en liten del av hela 

populationen. Det är denna grupp som är urvalsgruppen. Urval kan göras på olika sätt. Ett 
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bekvämlighetsurval kan göras när forskaren vet vem som bäst kan svara på de frågor som 

ställs. Forskaren är då ute efter experters svar. Det optimala är att få svar från en hel 

population men detta är i det flesta fall en omöjlighet. (Denscombe, 2009:kap. 1)  

Kvalitativa forskare använder, enligt Denscombe (2004:178-180), sig ofta av ett subjektivt 

urval för att komma åt kärnan i forskningsfrågan på ett effektivt sätt. Detta gör det svårt för 

forskaren att få ett representativt urval och därmed även svårt att generalisera sina 

forskningsresultat på populationen. Denscombe presenterar fyra vägar att gå för att, om 

möjligt, kunna generalisera resultaten trots att kvalitativ forskning används. En väg är att 

forskaren kan motivera att de enheter som undersöks kan anses vara typiska även för andra 

enheter. En andra väg är att forskaren riktar in sig på enheter som inte är representativa och 

således presenterar ett extremfall. I en extrem och speciell situation kan saker bli synliga, 

vilket är logiken i detta tänkande. Den tredje vägen är att forskaren belyser ett område som 

kan ses som det minst sannolika scenariot. Avslutningsvis kan forskaren undersöka en mycket 

sällsynt företeelse, som då utgör ett specialfall. (ibid.)  

Oavsett vilken av dessa fyra vägar forskaren slår in på är syftet med forskningen att ” … 

redogöra för det studerades unika kvaliteter” (Denscombe, 2004:180). Då syftet för 

kvalitativa forskare kan tänkas vara att analysera något som kan ses som typiskt för området 

eller redogöra för områdets egenskaper är det lätt att tro att forskaren inte är intresserad av att 

kunna generalisera sina resultat. Så behöver inte fallet vara. (Denscombe, 2004:178-180)  

Enligt Wigblad (1997:89) krävs flera fall, så kallad multipel fallstudie, för att kunna 

generalisera resultatet av en undersökning. Generaliserbarhet och överförbarhet bör dock inte 

blandas ihop, menar Denscombe (2004:182-183). Båda begreppen syftar till en mer allmän 

tillämpning av det resultat studien frambringar. De flesta inom den kvalitativa forskningen 

ämnar snarare överföra än generalisera sin forskning på andra fall. Vid överförbarhet kan 

forskaren genom sin analys av materialet relatera resultaten till andra fall. Även läsaren av 

resultatet kan relatera till andra fall. För att information ska kunna vara överförbar krävs av 

forskaren att denne har presenterat deltagarna, området och situationen. Detta för att kunna se 

på fenomenet i ett vidare perspektiv. Överförbarhet används av kvalitativa forskare då de ofta 

undersöker ett fenomen i en komplex omvärld. Lyckas författaren fånga in många olika 

perspektiv i sin undersökning gör denne en så kallad tät beskrivning. En tät beskrivning 

erbjuder läsaren en möjlighet att delta i situationen. Denscombe menar att författarens roll är 

central men att även läsaren spelar en viktig funktion för resultatets överförbarhet. Forskarens 

roll är att tolka och analysera sina fynd medan läsaren tolkar och utvärderar informationen 
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utifrån sina egna erfarenheter och värderingar. Har läsaren tillfredsställande information för 

att dra välgrundade slutsatser är detta i sig en typ av generalisering. (ibid.)  

Författarna har under sitt arbete identifierat olika nyckelområden.  Författarna är dock 

medvetna om att dessa nyckelområden inte går att generalisera på samtliga kineser som 

kommer till Sverige. Genom att studera olika kinesiska affärsetableringar i Sverige anser sig 

författarna dock kunna se ett mönster. Detta genom att intervjua 44 personer som aktivt 

deltagit i kinesiska etableringar i Sverige och genom att intervjua både svenskar och kineser 

som har erfarenheter av dessa etableringar. Detta mönster tyder på att studiens resultat främst 

är överförbart på kinesiska affärsmän som väljer att etablera sig i Sverige utan, eller med 

ytterst liten, erfarenhet av internationella affärer. 

Med expertpanelen i Delphimetoden söker författarna ingen vedertagen ”sanning” utan en 

fingervisning om hur kinesiska etableringar kan tänkas te sig i framtiden.  

2.10 Bortfall 

Dahmström (2005:152, 322) menar att man kan tala om ett så kallat partiellt bortfall eller ett 

individbortfall. Partiella bortfall är om en eller flera frågor ej blir besvarade. Forskaren måste 

registrera detta. Det går således inte att hoppa över en obesvarad fråga. Det är viktigt att 

behandla dessa uteblivna svar separat genom att exempelvis koda dem med kod som ej 

används för ett fast svarsalternativ. Vid individbortfall rör det sig om personer, som forskaren 

ämnat ha med i undersökningen, som av olika anledningar inte svarar. Problemet blir att 

forskaren inte vet vilka åsikter som faller bort ur undersökningen. Bortfallet kan således 

snedvrida resultatet. (ibid.) 

2.10.1 Djupintervjuer/GT 

I denna studie har 55 personer tillfrågats om deltagande i djupintervjuer, vilka även utgjort 

datainsamlingsfasen till studiens explorativa delar, GT-delarna. Av dessa tackade 48 personer 

ja till att delta. En av dessa avböjde sedermera på grund av tidsbrist. Denne är anställd av 

svenska exportrådet. Författarna menar att bortfallet av denne person inte torde påverkat 

studien i något större avseende. Detta då flera personer med anknytning till exportrådet 

intervjuats. Tre av intervjupersonerna valde efter avslutad gruppintervju att avböja sitt 

deltagande. Detta då de inte ansåg sig kunna stå för vad de sagt vid tillfället för intervjun. 

Dessa tre arbetar i en svensk facklig organisation och hade av författarna valts ut på grund av 

att de varit i tät kontakt med ett kinesiskt bolag etablerat i Sverige. Författarna anser inte 
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heller att dessa bortfall påverkat studiens resultat, då resultatet av innehållet i denna intervju 

inte skilde sig från övrigt resultat.  

De fem personer som från början tackade nej till att delta i djupintervjuer gjorde det med 

motiveringar såsom; tidsbrist, att de själva ansåg sig ha bristande kunskap i aktuellt ämne eller 

på grund att de saknade befogenhet att delta. Utöver de personer som avböjt djupintervju har 

författarna också försökt kontakta ett antal personer och organisationer utan resultat. Dessa 

har författarna valt att inte presentera.  

Totalt 44 intervjupersoner medverkar i studien. Dessa kommer från olika branscher, har olika 

grad av internationell vana, har kommit i kontakt med kinesiska affärsmän på olika sätt, är av 

olika kön, är av såväl svensk som kinesisk nationalitet, är i olika åldrar, är i olika steg i sin 

karriär, samt kommer från så väl privat, offentlig som statlig sektor. Totalt 80 % av de som 

tillfrågats om deltagande i form av djupintervju medverkar i studiens resultat.  Författarna 

anser att de personer, som själva valt att inte delta samt de personer de inte lyckats komma i 

kontakt med, hade kunnat bidra till studien ytterligare i det fall mättnad inte hade uppnåtts. 

Författarna anser att mättnad uppnåtts i de två GT-frågeställningarna. Detta då de tio 

avslutande 10 intervjuerna inte genererar ny, för studien, relevant information. Då mättnad 

uppnåtts genom befintliga intervjupersoner anser författarna att detta bortfall inte påverkar 

eller snedvrider studiens resultat. 

2.10.2 Delphi 

Av 13 tillfrågade experter tackade 13 ja. Däremot valde fyra av dessa experter att inte delta 

när studien ägde rum. Detta på grund av tidsbrist. Nio experter besvarade således den fösta 

enkätomgången. Inför den andra enkätomgången valde ytterligare en expert att avstå från att 

delta. Anledning var att denne expert ansåg att framtidsstudier inte är trovärdigt. Denna expert 

valde även att stryka sina åsikter i den första enkätomgången. Då en av nio respondenter 

hoppat av finns en tydlig risk för ett sneddrivet resultat eftersom denne person utgör så 

mycket som över 10 % av expertpanelen. Det som talar för att resultatet kommer att ge en 

relativt trovärdig indikation, är att de experter som kvarstår besitter en gedigen erfarenhet 

inom området. 

Delphistudien har även ett partiellt bortfall. Detta tydliggörs i anslutning till respektive fråga i 

det empiriska kapitlet, i enlighet med Dahmström (2005). 
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2.11 Studiens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser graden av tillförlitlighet i en undersökning. Validitet innebär att 

undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt. (Patel och Davidson. 2003:98) Enligt 

Denscombe (2009:kap.10) är det svårt att uppnå reliabilitet och validitet i kvalitativa 

undersökningar. För att få ökad sanningsgrad i undersökningen kan man jämföra 

intervjupersonernas svar med varandra och med andra källor. Detta för att undersöka 

sanningsgraden i det intervjupersonerna svarat. Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att låta 

intervjupersonen läsa igenom intervjun och dementera eller vidareutveckla sina svar. Genom 

att intervjupersonen läser igenom och godkänner innehållet ökar även validiteten. Detta 

minimera risken för missförstånd mellan intervjupersonen och forskaren. (ibid.) 

Enligt Denscombe (2004) är begreppen reliabilitet och validitet inte konsekvent använda av 

olika forskningsmetodologiska skrifter. Av den anledningen väljer författarna till föreliggande 

studie att till största del använda sig av de definitioner som Denscombe har av begreppen: 

 Reliabilitet ”… hänvisar till forskningsprocessens förmåga att ge resultat som inte 

varierar från tillfälle till tillfälle, och som inte varierar beroende på vem som 

genomfört forskningen” (Denscombe, 2004:125) 

 Validitet ”… innebär att forskaren måste kunna visa att hans eller hennes data och 

analyser är fast förankrade i sådant som är relevant, autentiskt och verkligt: de 

fungerar som läsarens garanti för att forskningen inte är baserad på undermåliga 

data och felaktiga tolkningar” (Denscombe, 2004:124) 

Författarna anser att de i studien uppnått såväl godtagbar reliabilitet som validitet. 

Motiveringar för detta diskuteras uppdelat på de metoder som tillämpats. Nedan följer en 

diskussion avseende precisionen för studien i sin helhet. 

2.11.1 Studiens precision 

Vid vetenskapliga studier är det viktigt att det finns precision i forskningen. Precision kan 

kopplas till såväl validitet som reliabilitet. För att bedöma vilken grad av precision en studie 

har utgår man ofta från två huvudsakliga frågor: Är data valida? och Är metoderna 

tillförlitliga? Validitet på data, avseende precison, handlar om huruvida de rätta målen träffats 

– precision gällande om rätt frågor ställts, huruvida fynden i studien är tillräckligt exakta för 

studiens syfte – precision gällande datas exakthet och detaljrikedom samt huruvida de som 

observerades uppträdde på ett normalt sätt- precision beträffande sanningsenligheten i 

informationen som samlats in. Tillförlitligheten i metoden, reliabiliteten avseende precision, 

handlar om neutralitet och stabilitet i forskningsredskapen. (Denscombe, 2004:121-123) 
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Författarna till föreliggande studie anser att de har nått en relativt hög precision. Detta mot 

bakgrund av att en holistisk forskningsansats, samt metodkombination, tillämpats.  I Figur 1, 

(sid. 10) där författarna beskriver forskningsprocessens flöde, framgår att studien består av 

fyra delstudier och att det är resultatet från samtliga delstudier, som via en syntes, utgör 

studiens slutsats. Författarna menar att de fyra delstudierna har kompletterat, men även 

utmanat, varandra på ett sätt som optimerat chanserna till god precision. Vidare anser 

författarna såväl reliabilitet som validitet vara mer eller mindre acceptabla i studiens metoder.  

Författarna anser att precisonen gällande att ställa de rätta frågorna finns i föreliggande studie, 

i såväl de delar som är kopplade till djupintervjuer, som i delphistudien där frågorna ställts i 

enkäter. Motiveringen till detta är bland annat den förstudie som, av två författarna, gjordes 

höstterminen 2011. Där fick författarna indikationer på vilka frågeställningar som kunde 

anses som mest relevanta och aktuella. Vad gäller delphistudiens enkäter har pilotstudier 

gjorts för att försäkra att frågorna är relevanta samt lätta att förstå. Avseende exakthet och 

detaljeringsgrad menar författarna att precisonen är hög i de tre delar av studien där 

djupintervju använts som metod. Detta mot bakgrund av att 44 intervjuer genomförts och det 

faktum att författarna i två av studierna inspirerats av metodisk teori för GT-studier och 

därmed anser att de uppnått mättnad i sina intervjuer. Precisionen beträffande sanningshalten 

anser författarna, i intervjuerna, vara god av två anledingar. Den ena är att intervjupersonerna 

valts ut med bakgrund av att de har erfarenheter av ämnet som undersöks. Den andra 

anledningen är att de 44 intervjupersonerna till stora delar bekräftar varandras innehåll. 

Precisionen beträffande exakthet, detaljrikedom och sanningsgrad i delphiundersökningen 

anses hög mot bakgrund av att utvalda experter medverkade i undersökningen samt att 

konsensus nåddes i flertalet frågor. Sanningsgraden i delphistudien kan anses som något lägre 

avseende de områden experterna inte var överens om. . Detaljrikedomen ökar dock, enligt 

författarna, i delphistudien då även de avvikande svaren presenteras i undersökningen. 

Författarna menar att metoderna kan anses tillförlitliga då studien utgörs av 

metodkombination. Precisionen beträffande inramningens normaltillstånd anser författarna 

uppnå god precision. Detta genom att flera metoder använts för att undersöka samma 

frågeställning, vilket har medfört att metoderna till stor del bekräftar varandra. Mot bakgrund 

av att författarna läst metodteori avseende hur man förhåller sig då man intervjuar/ kommer i 

kontakt med experter respektive kineser tror de att chanserna har förbättrats för att vare sig de 

experter som responderat i delphiundersökningen eller någon intervjuperson störts i samband 

med eller på grund av sitt deltagande i studien. Författarna anser även att precisionen 
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avseende forskningsredskapens neutralitet och stabilitet uppnår en acceptabel nivå. Även i 

detta avseende hänvisar författarna till att resultatet i mångt och mycket bekräftats genom 

studiens metodkombination och i de fyra delstudierna. Vidare anser författarna att 

tillvägagångssättet för studien är välbeskrivet i metodkapitel, vilket förbättrar chanserna att 

upprepa forskningen. I detta avseende anser författarna att precisionen är större i den 

deduktiva delen och GT 1- delen, vilka behandlar skillnader som finns och kunskaper som 

kan behövas i/vid kinesiska affärsetableringar i Sverige. Resultaten från delphistudien och 

GT-2 studien är mer föränderliga, då dessa studier behandlar hur kinesiska etableringar i 

Sverige kan te sig i framtiden samt varför kinesiska affärsmän väljer att etablera sig i just 

Sverige. Precisionen i dessa frågor kan dock till stor del påverkas av yttre faktorer som politik 

och ekonomi. 

2.11.2 Djupintervjuer 

Författarna till föreliggande studie har använt sig av djupintervjuer i studiens deduktiva del 

samt i de två GT-studierna. 

Vid intervjuerna har författarna använt sig av ett semistrukturerat frågeformulär och 

inkluderat två öppna frågor kopplat till GT-studierna. Samtliga intervjupersoner har således 

besvarat samma frågor. Detta med undantag att intervjupersonerna själva, i undantagsfall, valt 

att inte besvara någon/några frågor eller på grund av att tiden inte räckt till att besvara 

samtliga frågor. Författarna anser sig uppnå en hög validitet i sina delstudier kopplade till 

intervjuerna, det vill säga den deduktiva delen samt de två GT-studierna. Intervjupersonerna 

har själva fått ta ställning till om de vill behandlas anonymt eller med namn på person 

och/eller organisation de tillhör. Intervjupersonerna har också själva fått ta ställning till 

huruvida intervjun bandats eller inte. Något som samtliga intervjupersoner godkänt. Det steg i 

studien som utgör den största grunden för studiens validitet är att samtliga intervjupersoner 

fått möjlighet att läsa författarnas sammanställning av intervjun, att respondentvalidera. I 

samband med detta har intervjupersonerna fått korrigera texten i de fall de anser att författarna 

misstolkat något eller skrivit något felaktigt i sin text. Intervjupersonerna har även varit fria 

att lägga till information. Följande intervjupersoner har dock inte respondentvaliderat: 

 Intervjuperson 28, Chen Ba Ren, kan enbart tala kinesiska och läsa kinesiska tecken. 

Intervjun genomfördes således med en kinesisk tolk. Intervjupersonens bristande 

kunskaper i det svenska och engelska språket medförde att intervjun inte kunde 

valideras av respondenten. Författarna anser att tolken tydliggjorde frågor och svar på 

ett noggrant sätt och att hon var noga med att fråga såväl författarna som 

intervjupersonen om hon uppfattat rätt och att frågan blivit rätt förstådd och besvarad 
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på ett tillfredsställande sätt. Skulle intervjun valideras genom tolken och på så sätt 

översättas ännu en gång, anser författarna inte att de fördelar med en 

respondentvalidering innebär går att uppnå. Intervjun är med bakgrund av detta inte 

respondentvalideraderad, vilket även beslutades redan under intervjun. 

 

 Intervjuperson 31, Eddi Chen, har inte gått att nå för respondentvalidering.  

Författarna sände ett mail med en deklaration där han gavs möjlighet att avböja 

deltagande i studien om han så önskar och att om han inte meddelade annat skulle 

hans uteblivna svar tolkas som ett godkännande. Författarna har inte fått någon 

återkoppling och har därmed tolkat det som att han inte misstycker till att 

delta.  Anledningen till att författarna valt att använda intervjun trotts avsaknad av 

validering är att intervjupersonen, vid den senaste kontakten, var positivt inställd till 

deltagande.  

 

2.11.3 Delphistudien 

Enligt delphimetoden har frågor till föreliggande enkät författats med beaktande av de kritiska 

punkter som lyfts i metodavsnittet om enkäter. Vidare genomför författarna en pilotstudie för 

att upptäcka och korrigera fel och brister i frågeformuläret. Experterna har givits tillfälle att 

förklara sina åsikter i samband med den feedback författarna gett dem mellan 

frågeomgångarna. På så vis anser författarna att misstolkningar i största mån gått att undvika. 

Författarna är dock medvetna om den kritik som finns riktad mot konsensusskapande genom 

delphimetoden. Delphistudien har heller inte genererat konsensus i samtliga frågor. Detta 

beror på att experterna varit alltför lång ifrån varandra i sina åsikter, vilket tydliggörs i det 

empiriska materialet knutet till Delphistudien. De argument respektive expert gett på feedback 

kring sin ”avvikande” åsikt presenteras således under respektive fråga. Dessa argument 

belyser majoritetens svar från ett annat perspektiv och visar på den komplexitet 

framtidsforskning innebär. En Delphistudies resultat är svårt att kontrollera och författarna är 

medvetna om att det resultat denna Delphistudie genererat enbart kan anses ge indikationer på 

hur kinesiska etableringar i Sverige kommer att se ut i framtiden. 

Vad gäller delphimetoden anser författarna att studien har en acceptabel validitet. Författarna 

menar att validiteten är god då experterna besvarat samma frågor under samma 

förutsättningar. Pilotstudier har gjorts för samtliga enkäter som en försäkran på att frågorna 

uppfattas korrekt. Pilotstudien har även tydliggjort att studien verkligen undersöker det den 

avser att göra. Det som stärker delphistudiens reliabilitet är att studien kan upprepas då 

underlaget återfinns i kapitel 4, där behandlat empirisk rådata finns. (4.3) Det som sänker 

reliabiliteten något i studien är att synen på omvärlden förändras. I det fall studien skulle 

upprepas skulle således resultatet kunna falla annorlunda ut. Detta skulle kunna ske om 
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exempelvis det politiska läget i Kina förändrades. Med bland annat detta som bakgrund är 

författarna medvetna om att expertpanelen inte genererar någon vedertagen sanning utan 

snarare en indikation på hur kinesiska etableringar i Sverige kan komma att te sig i framtiden. 

2.11.4 Kriterier för grundad teori 

Utifrån ovanstående resonemang, samt med hänvisning till den teoretiska aspekten, anser 

författarna att studiens delar som inspirerats av GT-metod har såväl hög reliabilitet som 

validitet.  Glauser och Strauss (1967) identifierar kriterierna relevans, funktion och 

modifierbarhet, vilka även Hartman (2001) pekar ut som viktiga kriterier för tillämpning av 

GT. Författarna menar därför att även följande aspekter bör tas i beaktande för att avgöra om 

reliabilitet och validitet föreligger i de delstudier som utgörs av grundad teori: 

 Relevans handlar om att den grundade teorin verkligen beskriver det som den syftar att 

beskriva. Forskaren uppnår relevans genom att låta problemställningar och andra 

processer framkomma ur data och att inte bestämma dessa på förhand. Det är därför 

viktigt att forskaren hela tiden strävar efter att vara objektiv i sin forskning. Om man 

utgår från färdiga begrepp är det lätt att man tvingar in data i kategorier och att teorin 

därmed inte blir fullt tillförlitlig. ( Hartman 2001:54, Glaser och Strauss 1967) 

Författarna har strävat efter att ha ett objektivt förhållningssätt till sin studie. De har varit 

noga med att inte identifiera nya kategorier på förhand, utan låtit dessa framkomma ur 

insamlad data. I det empiriska resultatet presenteras alla ord eller fraser som ses som viktiga 

för respektive frågeställning. I analysen vävs dessa ord och fraser ihop till nyckelområden. 

 Funktion handlar om att den grundade teorin verkligen fungerar och att den är 

användbar i praktiken. Relationen mellan data och teori måste vara väldigt tydlig. 

Detta för att läsaren ska förstå hur data genererat teorin. En teori måste kunna förklara 

och förutse problemet som teorin ansätts på. (Hartman, 2001:54-55, Glaser och 

Strauss 1967) 

Författarna menar att det faktum att GT-delarna presenteras i olika steg i studien tydliggör 

relationen mellan begrepp och kategorier.  

 Modifiering handlar om att den grundade teorin måste kunna genomgå små 

förändringar. Detta kriterium är det som stödjer objektiviteten i GT. Att teorin 

anpassas efter verkligheten är nödvändigt om teorin beskriver en verklighet i 

förändring. (Harman, 2001:55, Glaser och Strauss 1967) 

I föreliggande studie tror författarna att GT-slutsatserna tål att genomgå vissa förändringar, 

detta bland annat på grund av att författarna haft en strävan mot ett objektivt förhållningssätt 

genom studien. Författarna menar att det empiriska resultatet som GT-teorierna grundar sig på 

i hög grad anpassar frågeställningarna till verkligheten. Detta då nyckelord beskrivs i ett 

sammanhang baserade på respondenternas erfarenheter.  
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3 Kunskapsö versikt 

I detta kapitel presenteras författarnas teoretiska utgångspunkt. Som 

tidigare nämnts utforskar studien ett tidigare relativt outforskat område. 

För att läsaren ska få en förståelse för områdets problematik 

presenteras nedan aspekter som tydliggör skillnader mellan Sverige och 

Kina som kan påverka affärssamarbete. Författarna belyser såväl det 

svenska, västerländska som det kinesiska perspektivet på aspekterna som 

lyfts i detta kapitel. Kunskapsöversikten utgör främst från litterära 

referenser, dock förekommer även expertuttalanden, som komplement, 

på grund av områdets outforskade karaktär. 

3.1 Kultur 

Kultur avser enligt nationalencyklopedin: ”[…] form i vilken (viss) större grupp människor 

ordnar sin försörjning och organiserar gemensamma angelägenheter på samhällelig 

nivå”(K11: Nationalencyklopedin, Internet). 

Kulturell relativism innebär att man ska vara försiktig med att döma kulturer, grupper och 

samhällen. När man tittar på kulturella skillnader är det en förutsättning att man är neutral 

inför de skillnader man finner. Det finns heller inga vetenskapliga mått som gör att man kan 

betrakta kulturer som bättre eller sämre. Till vardags i massmedia och samtal beskrivs dock 

ofta främmande kulturer som felaktiga eller sämre. (Hofstede och Hofstede, 2005:19 -20) 

3.1.1 Nationell institution, nationell kultur och nationell managementkultur 

Hofstede och Hofstede (2005:33) anser att det faktum att olika länder har olika institutioner 

avseende juridiska system, religiösa samfund, skolsystem, regeringar, familjestrukturer 

etcetera inte är den grundläggande orsaken till de kulturella skillnaderna världen över. De 

menar att institutionerna är synliga för omvärlden, medan andra aspekter i en nationell kultur 

är svåra eller omöjliga att se. (ibid.) 

Vidare är Hofstede och Hofstede (2005:34) kritiska till att affärslitteratur och läroböcker i 

företagsekonomi ofta hänvisar till management eller ledarskapskulturer. De menar att dessa 

kulturer inte kan särskiljas från den kulturella grunden i ett samhälle. Ledare, liksom deras 

medarbetare, är en del av en nations samhälle och för att förstå en nations ledarskap behöver 

man således förstå deras samhälle. Man behöver således förstå nationens institutioner, som 

man kan läsa sig till, men man måste även ha en förståelse för dess beteende och 

grundläggande kultur och värderingar. (ibid.) 
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3.1.2 Kultur på olika nivåer 

Hofstede och Hofstede (2005:20-21) har tagit fram modellen ”lökdiagrammet” som visar 

kulturella manifestationer på olika nivåer. Att modellen beskrivs som en lök beror på att ju 

längre in i löken man kommer, desto svårare är det att tydligt se och förstå aspekter. Den 

aspekt som finns längst ut, symboler, är således enklast att se och förstå. De tre yttersta 

skikten i löken utgör sedvänjor. Dessa är i olika grad möjliga för en utomstående att betrakta. 

Innebörden av de kulturella aspekterna är dock svåra eller omöjliga att förstå.(ibid.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Lökdiagrammet. Fritt tolkat från: Hofstede och Hofstede (2005: 21) 

Symboler: Bilder, objekt eller gester som har en särskild betydelse för en viss kultur. 

Statussymboler, frisyrer, kläder, flaggor, orden i ett språk och jargong tillhör denna aspekt. 

Symboler har placerats ytterst i löken därför att olika kulturer ofta tar efter varandras 

symboler. Nya symboler utvecklas och gamla försvinner. 

Hjältar: Kan vara verkliga personer, levande eller döda. Hjältar kan också vara påhittade 

figurer. Gemensamt för hjältarna är att de har en speciell betydelse/status i en viss kultur och 

därmed betraktas som förebilder. 

Ritualer: Socialt viktiga aktiviteter för en kultur som exempelvis sociala och religiösa 

ceremonier samt sättet att hälsa. Även språkanvändning i tal och skrift i den dagliga 

interaktionen och vid förmedling av trosuppfattningar omfattas av denna aspekt. Ritualer 

behövs egentligen inte för att exempelvis uppnå mål men har ofta rituella syften som 

exempelvis att ge ledarna tillfälle att hävda sig eller att stärka en grupp.  

Värderingar: Utgör lökens mitt, tillika kulturens kärna. Värderingar är känslor som i regel 

uppfattas som positiva eller negativa i olika kulturer. Exempelvis moraliskt eller omoraliskt, 
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gott eller ont, tillåtet eller förbjudet, normalt eller onormalt etcetera. Värderingar får vi tidigt i 

livet och våra grundläggande värderingar är ofta omedvetna och svåra att ändra.  

(Hofstede och Hofstede, 2005:20-21) 

3.1.3 Svensk kultur 

Sverige är ett demokratiskt land, som har statsskicket monarki. (K1: Nationalencyklopedin, 

Internet) Sverige var ett jordbrukssamhälle fram till 1870-talet, då Sverige blev 

industrialiserat, något senare än övriga Europa. 1920-talets och 1930-talets Sverige 

kännetecknas av djupa ekonomiska kriser, från vilka man återhämtade sig relativt snabbt. 

Under 1950- och 1960-talen var tillväxten i Sverige kraftig. Den minskade dock under 1970-

talet. (Eklund 2007:kap 18) Detta gjorde att den ekonomiska politiken under 1970- och 1980-

talen ställdes inför svåra uppgifter (Eklund, 2007:424). Sverige har sedan industrialiseringen 

haft en rad ekonomiska kriser men även perioder som kännetecknats av god ekonomi 

(Eklund, 2007:kap. 18-20). Den svenska kulturen är idag individualistisk och svenskar är 

uppfostrade och tränade att tänka individualistiskt (EX 1: Anders Törnvall,2012-02-21).  

Folkrörelserna 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet växte folkrörelserna fram i kölvattnet av 

den begränsade rösträtten och de hårda valbarhetskriterierna (Hedenborg och Kvarnström, 

2006:199). Folkrörelserna kan beskrivas som privata och självinitierade rörelser, utan statligt 

stöd, med frivilligt medlemskap och öppenhet för alla. Folkrörelserna är demokratiska och 

ideella och syftar till att utveckla samhället. Mot slutet av 1900-talet hade folkrörelserna blivit 

viktiga maktfaktorer i det svenska samhället och var en del av den politiska eliten. 

Folkrörelser är inte en isolerad företeelse i Sverige men har haft en särdeles stor betydelse här 

och präglat och utvecklat samhället på ett unikt vis. Exempel på det folkrörelser som präglat 

Sverige är arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, väckelserörelsen och idrottsrörelsen. 

Arbetarrörelsen karaktäriserades av ett brett engagemang i ett antal samhällsrelaterade frågor. 

De tidiga organisationerna var ofta organiserade efter yrkesgrupp, vilket resulterade i att det 

kunde finnas flera arbetarorganisationer på en och samma arbetsplats för de olika skråna. 

Syftet med denna typ av organisering var att uppträda enigt mot arbetsgivaren. (Hedenborg 

och Kvarnström, 2006:kap.13) 

Folkhemmet 

Det svenska folkhemmet är en term som myntades av den svenska socialdemokratiska 

politikern och stadsministern Per Albin Hansson under 1920-talet. Folkhemmet skulle 

åstadkommas genom nedbrytningen av de sociala och ekonomiska skrankorna som separerade 



49 

folk i olika klasser. (K34: Nationalencyklopedin, Internet) I det nya folkhemsSverige, som 

skulle byggas upp, var alla jämlikar och konflikter skulle ersättas med konsensussträvanden 

(Hedenborg och Kvarnström, 2006:kap.15).  

Det svenska folkhemsidealet började sin storhetstid på 1950-talet och kretsade då kring en 

familjenära livsstil och framtidstro. En grundläggande förutsättning för folkhemmet var det 

välfärdssamhälle, som nådde sin kulmen under mitten av 1960-talet. Med folkhemsbyggandet 

avskaffades klasskillnaderna, vilket gjorde mötet mellan människor i samhället mer lättsamt. 

Under andra halvan av 1970-talet skakades det svenska samhället av osäkerhet och politiska 

förändringar i kölvattnet av den globala ekonomiska krisen. Folkhemmet kunde inte längre 

förknippas med framtiden på ett trovärdigt sätt när välfärden försvagades. I och med detta 

blev folkhemmet omodernt och andra värden i individens liv blev viktigare. Under 1980-talet 

växte individualismen sig starkare och det blev ett fokus på utmanande konsumtion. Om 

1950- och 1960-talets konsumtion syftade till att förbättra familjens levnadsstandard var det 

därefter fokus på individens tillfredsställelse. Från denna tid vände man inte blicken mot 

framtiden, som i föregående decennier, utan mot nuet.  Den ekonomiska krisen som drabbade 

Sverige under 1990-talet förändrade de politiska och sociala värdegrunderna ytterligare från 

den svenska folkhemsmodellen (Ahrne, Roman och Franzén, 2008:96). 

Den svenska modellen 

Den svenska modellen har haft stor betydelse för hur organiseringar i Sverige kommit att se 

ut. Modellen utvecklades på 1930-talet och nådde sin höjdpunkt under 1950- och 1960-talen. 

Det centrala inslaget i den svenska modellen kan liknas vid en historisk kompromiss. Den 

svenska modellen kännetecknas av en aktiv arbetsmarknadspolitik, en stark 

fackföreningsrörelse, höga utjämningsambitioner, en stor skattefinansierad offentlig sektor 

samt en stor privatägd industrisektor. Till skillnad från socialistiska stater har 

socialdemokraterna i Sverige inte haft invändningar mot att de privatägda företagen 

expanderat och förblivit privatägda. (Eklund, 2007:387)  

Många av de principer för arbetsorganisering som funnits länge i svensk industri, har sina 

rötter i Taylorism vars principer har betytt mycket för utvecklingen av effektiva 

produktionssystem och det materiella välstånd som råder i Sverige (Skärvad och Olsson, 

2011:kap. 13). Ett missnöje till tayloristisk arbetsorganisation visade sig dock i slutet av 

1960-talet då gruvstrejken i Norrland bröt ut. Strejken utlöstes av missnöje mot det lokala 

löneavtalet. Arbetarna samlades under parollen ”Vi är människor, inga maskiner”. Den 

svenska modellen stötte således på problem under 1970-talet. Arbetslösheten steg, 
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anslutningsgraden till fackliga organisationer sjönk och lönerna ökade inte längre i samma 

takt som tidigare. Arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisationen kom inte längre 

överens och en period under 1980-talet och 1990-talet frångicks de centrala förhandlingarna 

helt. (Berglund och Schedin, 2009:25-26, 244-245)  

Den svenska modellens grundtanke är, enligt Eklund (2007:387-389), att kombinera tillväxt 

med privat ägande. Socialdemokraterna, som styrde landet under den svenska modellens 

framväxt, lät till skillnad från socialistiska stater, privata företag förbli privata och de tilläts 

även att expandera. Till skillnad från andra kapitalistiska stater skapade man en utbredd 

offentlig sektor och hade stora ambitioner för utjämning. Till den svenska modellen hör även 

en stark facklig rörelse. (ibid.)  

Den fackliga anslutningsgraden var 65 % år 2008, enligt Kjellberg i Berglund och Schedin 

(2009). År 2007 var 87 % av alla löntagare inom den privata sektorn täckta av kollektivavtal. 

Dessa siffror är lägre än tidigare i svensk historia men är höga internationellt sett. Sverige är 

ett av få länder i världen där arbetsmarknaden präglas av kollektiva partsrelationer. 

Arbetsgivarsidan är, precis som arbetstagarsidan, välorganiserad i Sverige. Kjellberg menar 

att det är ett utmärkande drag för Sverige att de båda starka parterna, Arbetstagarsidan med 

fackföreningar och Arbetsgivarsidan med arbetsgivarorganisationer, i hög utsträckning 

samarbetar med varandra. (Berglund och Schedin, 2009:242, 244-245) 

Tre viktiga aspekter i Sveriges moderna organisationer är kvalitetsinriktning, flexibilitet och 

lärande i arbetet. Kaizen är en modell som Sverige försöker arbeta efter mer och mer.  Kaizen 

är ett japanskt begrepp som betyder ”ständig förändring till det bättre”. I moderna 

arbetsorganisationer strävar man efter att medarbetarna själva tar ansvar för att arbeta med 

ständigt förbättrande åtgärder avseende metoder, rutiner, produktivitet och kvalitet. Med 

utgångspunkt i detta strävar man efter att skapa en lärande organisation. (Skärvad och Olsson, 

2011:kap. 13) 

3.1.4 Kinesisk kultur 

Kinesisk kultur definieras, av Locket (1988), som nyckelvärderingar som genomsyrar social 

interaktion bland kinesiska människor. På grund av socialisering och andra cementerade 

faktorer tenderar dessa förändringar att ske långsamt och ta generationer snarare än år. Trots 

att sociala, politiska och ekonomiska förändringar har varit omvälvande från det att 

Folkrepubliken Kina (P.R.C) grundades
1
  kan man se att exilkineser, Hongkongbor och 

                                                 
1
 Folkrepubliken P.R.C grundades 1949 (K:25: Kinesiska statens officiella hemsida, Internet.) 
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Taiwaneser har många gemensamma drag. Dock ska man enligt Locket vara medveten om att 

det också förekommer stora skillnader mellan människor och grupper inom P.R.C. (ibid.) 

Kina har en kollektiv kultur, i Kina tänker man i grupp. Gruppen kan utgöras av familjen, 

företaget eller skolan (EX 1: Anders Törnvall, 2012-02-21). Även Locket (1988) menar att det 

kinesiskasamhället kan anses vara grupporienterat, vilket kan kopplas till familjens stora 

betydelse och särställning. Detta krockar med Maslows behovspyramid
2
. Detta kan resultera i 

att kineserna hellre ser en kollektiv framgång än en individuell. Dock påpekar Locket att 

samhället gradvis går mot en individualisering men att gruppens betydelse fortfarande har en 

central roll. (ibid.) 

Multinationella företag i Kina står för en komplex arbetsmiljö. Detta beror på att kinesiska 

chefer och arbetstagares inställningar och preferenser, när det gäller utnyttjande av 

medarbetares företrädesrätt, är formade av influenser av såväl kulturella, sociala och 

institutionella slag. Det gamla filosofiska systemet ´konfucianism´ utgör en viktig 

utgångspunkt för hur det nutida kinesiska samhället är uppbyggt. Konfucianism bygger på 

följande antaganden (Edwards och Rees, 2011:245):  

 Hierarki och harmoni 

 Grupporientering 

 Guanxi (Att utveckla nära relationer) 

 Mianzi (Främjande av rykte och rädsla för att tappa ansiktet) 

Locket (1988) presenterar fyra kulturella egenheter som han menar påverkar kinesiska 

organisationers verksamhet. Dessa är: 1, respekt för ålder och hierarki, 2, grupporientering, 3, 

face och 4, vikten av relationer.  Dessa kulturella egenheter anses av Locket utgöra en av tre 

huvudfaktorer till att Kinas organisationer uppvisat dålig lönsamhet. En annan faktor är att 

Kina haft ett dåligt utgångsläge ur ett ekonomi perspektiv och därmed varit på efterkälken. En 

tredje faktor är statsapparatens dominanta planering av Kinas ekonomi (ibid.) 

Hierarki 

Det kinesiska samhället har, som nämnts, en stark koppling till konfucianismen. I 

konfucianismens anda accepterar anställda att de är underordnade och ser ofta sina chefer som 

                                                 
2
Maslows behovspyramid är en modell som utgår från att människan har ett antal behov. Att 

tillfredsställa dessa behov är en drivkraft för människans beteende. Ett visst behov uppstår inte 
innan ett lägre behov i hierarkin är tillfredsställt. Självbevarelsedrift är starkare än strävan efter 
självförverkligande. (Karlsson, 2007:kap 6) Det framkommer dock att behovens ser olika ut i olika 
kulturer. Drivkrafterna kan också förändras i takt med samhällsutvecklingen, och i 
jordbrukssamhället drevs folk av behovet att överleva, i industrisamhället av att nå materiellt 
välstånd och i det nuvarande samhället drivs man av personlig utveckling (Bohgard, 2008:24). 
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auktoriteter. Chefer bör i sin tur behandla sina underordnade på ett mänskligt och omtänksamt 

sätt. Harmoni och social stabilitet är värdefullt. Det finns också en stark känsla för 

kollektivism med gruppengagemang. Arbetsgrupper och organisationer kan ses som 

likvärdiga med familjen och principerna om likvärdighet betonas. (Edwards och Rees, 

2011:245) Även Chen, Tsui och Farh (2002)  beskriver fenomenet med överordnades 

särställning som djupt integrerad med den kinesiska kulturen och konfucianismen. I 

konfucianismens sociala ordning finns fem huvudsakliga relationer beskriver Chen. Dessa är 

mellan (Chen et al., 2002): 

 kejsare och minister 

 fader och son 

 man och hustru 

 äldre och yngre broder 

 vänner 

Den som innehar den lägre positionen är förpliktigad att underkasta sig och vara lojal. Den 

som innehar den högre positionen ska vara välvillig och omtänksam.  Underordnad ska vara 

trogen och offra sitt självintresse för överordnad (Chen et al., 2002).  Enligt Graham och Lam 

(2003) är alla ovanstående relationer, utom den mellan vänner, strikt hierarkiska. Att 

underkasta sig denna ordning resulterar i social harmoni. Respekt och ansvar binder samman 

hierarkiska relationer, medan vänskap och positiva känslor binder samman relationer mellan 

jämlika. (ibid.) Under det senaste århundradet har denna sociala kod i vissa hänseenden 

försvagats alternativt förändrats, vilket tydligt kan ses på förhållandet mellan man och hustru. 

Dock kvarstår många av rollerna med dess förpliktelser i dagens Kina. Många kineser känner 

fortfarande ett behov av att vara lojala mot sina chefer. (Chen et al., 2002) 

Wang, Wang, Ruona och Rojewski (2005) belyser att beslutsprocesser i kinesiska företag har 

starka inslag av den konfucianistiska kulturen. De menar att det finns en stark känsla för 

gruppidentitet och kollektivism. Detta beskrivs som positivt vid införande av system, 

principer och grupparbete. Det menar dock att dessa egenskaper också gör att enskilda 

medarbetare ställs till svars för sitt arbete, vilket istället kan ses som negativt. De menar 

vidare att vikten av hierarki och harmoni på ett liknande sätt kan leda till att främja goda 

arbetsrelationer mellan medarbetare och chefer, vilket är den positiva aspekten. Den negativa 

aspekten av hierarki och harmoni menar de istället vara låg grad av medbestämmande. (ibid.) 

Warner menar, i Edwards och Rees (2001:245-246) att Kinas samhälle och ekonomi 

förändrats sedan det kinesiska kommunistpartiet (KKP) kom till makten 1949. Förändringar i 

Kina är dock ännu påverkade av konfucianistiska principer varför det fortfarande är viktigt för 
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chefer att vara medvetna om dessa.  En central del vid inrättandet av KKPs politik var 

uppkomsten av tusentals statsägda företag. Dessa företag kom att anta liknande strukturer och 

ledningspraxis. I Kina satte världshandeln och globaliseringen fart 1979. Detta har inneburit 

att många multinationella företag har etablerat sig i Kina och att de privatägda företagen blir 

allt fler, vilket har gjort att staten fått mindre inflytande. (ibid.)  

I Kina lever fortfarande två tredjedelar av populationen utanför städerna, där jordbruket än 

idag är centralt. Arbetet styrs kollektivt och är inte individualistiskt vilket medför att arbetet 

måste koordineras. Lojalitet och underkastelse för familjehierarkin är fundamentet för att 

arbetsgrupper ska fungera. Dessa gamla värderingar följer med när människor flyttar till 

städerna och börjar arbeta på industrin. (Graham och Lam, 2003) Kineser är sinsemellan 

noggranna med formella titlar och under affärsmöten är det vanligt att mötesdeltagare 

placeras i rangordning. Man kan exempelvis med hjälpa av visitkort orientera sig om var i 

hierarkin en person hör hemma. (Forslund, 2003) 

Edwards och Rees (2011:245-246) beskriver ett experiment där ett brittiskt bolag med 

verksamhet i Shanghai implementerade en platt organisationsstruktur med informella 

relationer mellan chefer och medarbetare på det kinesiska dotterbolaget.  Resultatet var 

positivt och de kinesiska medarbetarna uppskattade att det var högt till tak. Det framkom av 

experimentet att de kinesiska medarbetarna upplevde att de hade större betydelse för 

organisationen. Detta kontrasterade mot medarbetarnas tidigare erfarenhet då de arbetat inom 

statligt ägda organisationer som var tydligt hierarkiska. I sammanfattningen av experimentet 

beskrivs vidare hur de kinesiska medarbetarna blir mer villiga att ifrågasätta sina överordnade 

i sin gradvisa anpassning till en västerländsk företagskultur. (ibid.) Zimmerman, Holman och 

Sparrow(2003) beskriver en studie, där tyska expats (utlandsstationerade medarbetare) försökt 

att öka kinesiska medarbetares ansvarstagande genom att demonstrera och praktisera en 

mindre hierarkisk organisationskultur i form av självstyrande team. Av studien framkom att 

det inte alltid var enkelt att ändra de kinesiska medarbetarnas inställning till ansvar och 

initiativtagande, vilket medförde att man i högre grad valde att detaljstyra.  (ibid.) 

Relationer/ guanxi 

Enligt Locket (1988) är relationer är av stor betydelse för kinesisk organisationskultur. 

Fortgående långa relationer är utmärkande. Detta kan kopplas till familjeband och relationer 

till klanmedlemmar, hemort, region, utbildning eller annan tillhörighet. I affärssammanhang 

är relationer av stor betydelse då kontrakt i mångt och mycket brister i sin funktion i Kina. 

Kontrakten uppfattas snarare som navigationsbojar än absoluta rättesnören. Inom relationer är 
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det vanligt förekommande att en tjänst kompenseras med en gentjänst vid ett senare tillfälle. 

Detta beteende kan relateras till begreppet guanxi, vilket enligt Locket kan liknas vid ordet 

kontakter. Trots att formella kinesiska organisationer ska bygga på opersonlig byråkrati så har 

i praktiken privata relationer stor betydelse. Användande av kontakter för att upprätthålla 

fördelar genomsyrar det kinesiska samhället och dess kultur. (ibid.)  

Även EX 1 Törnvall poängterar relationers stora betydelse i Kina. I Kina bör man känna så 

många som möjligt, gärna på politisk nivå. Detta fenomen är viktigt i hela Asien, och kallas 

The boys net. Om man inte har de rätta kontakterna i Kina så kommer man ingen vart. EX 1 

Törnvall definierar begreppet guangxi som relation, att man ger varandra, han menar att det 

är en del av ömsesidigheten och kittet mellan olika människor och grupperingar. För européer, 

som kommer till Kina, är det viktigt att hitta de rätta nycklarna så att dörrarna till nätverken 

öppnar sig. Nycklarna är lättare att hitta om man talar lite mandarin och har insikt i den 

kinesiska kulturen. (EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-21.) Dowling, Festing och Engle 

(2008:235) poängterar vikten av att utlänningar, som planerar att samarbeta med Kina, känner 

till och förstår fenomenet guanxi och den viktiga roll det har i Kina. Dowling et al. beskriver 

guanxi som anslutning till nätverk, ömsesidiga relationer mellan människor. Guanxi har vissa 

likheter med de västerländska nätverken, men det finns viktiga skillnader som man bör vara 

medveten om; guanxi är i stor utsträckning beroende av aspekter som asymmetri, 

ömsesidighet och nödvändighet. Kännedom om guanxi är mycket viktigt för att nå framgång i 

Kina. Guanxi är även viktigt att känna till vid till exempel rekrytering; tillhör den potentiella 

medarbetaren ”rätt” guanxi? (ibid.) Även EX 1 Törnvall menar att relationer och Guangxi är 

mycket viktigt i Kina. Det kan ta år att bygga upp förtroende och vänskap, vilka är viktiga 

aspekter för samarbete i Kina. I Kina finns ett mycket långsiktigt perspektiv, relationer ska 

vara länge och inte vara tillfälliga vad det gäller affärer. Helst ska skaffa sig vänner för livet. 

(EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-21) 

Ansikte/Mianzi 

I kinesisk affärskultur är en persons rykte och sociala status kopplad till att hon/han kan 

bibehålla sitt face, ansikte. Om exempelvis en västerländsk affärsmans beteende resulterar i 

att en kinesisk affärsman blir generad eller tappar fattningen, om än tillfälligt, kan detta vara 

förödande för affärsmöjligheten. Det kinesiska ansiktet kan närmast liknas vid västvärldens 

värdighet eller prestige. Ansikte, eller Mianzi på kinesiska, definierar en persons ranking i sitt 

sociala nätverk. Exempel på vad som avgör vilken nivå en person ligger på i rankningslistan 

är faktorer som (Bond, 2010: kap 28): 
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 ekonomi 

 intelligens 

 utseende 

 färdigheter 

 position 

 socialt nätverk/relationer (guanxi) 

Medan västerlänningar ser prestige och värdighet som något man har eller inte har, tänker 

kineser i kvantitativa termer. Ansikte kan precis som pengar tjänas in, förloras, ges eller tas 

ifrån en person. För att bibehålla sin status i sitt personliga nätverk måste man i det 

konfucianistiska samhället bevaka och försvara sitt ansikte så man undviker prestigeförlust. 

Samtidigt ser man efter möjligheter att bättra på sin sociala status och sitt rykte. Detta 

beteende är en del av en persons socialiseringshistoria. (Bond, 2010: kap 28) 

Begreppet face, ansikte, är enligt Zimmerman et al. (2003) kopplat till stolthet, skam och 

rykte. Kineser är måna om att inte tappa ansiktet, i synnerhet inte offentligt. Detta resulterar i 

ett kollektivt beteendemönster där man försöker undvika att placera sina medmänniskor i 

situationer där dessa äventyrar att tappa ansiktet. Kritik är något som en kines kan hantera, så 

länge den ges mellan fyra ögon. Om kritiken framförs offentligt kan dock hanteringen och 

situationen bli problematisk. (ibid.) Känsligheten vad gäller att tappa ansiktet är individuell. 

Personer, som inte berörs och är okänsliga, kan av andra anses sakna ansikte. (Bond, 

2010:489) Bond menar att man kan förhålla sig olika till ansikte och beskriver två 

huvudåskådningar, beskyddande och förvärvande. Människor med den beskyddande 

inställningen vill skydda sig mot att förlora ansiktet. Detta kan utrycka sig genom 

karaktärsdragen oro över att förlora ansiktet, undvikande av offentlig exponering, känslighet 

mot negativ kritik, konservatism och försiktighet samt tendenser till självförsvar. Människor 

med förvärvande inställning till ansikte visar istället följande karaktärsdrag: Utövande av 

ansikte, skrytsamhet, risktagande och tävlingsinriktade, behov av social bekräftelse samt 

framhävande av sig själva. I det konfucianistiska samhället baseras nivån av ansikte på vad 

som åstadkommits inom vissa specifika områden samt på individens sociala status. Bond, 

beskriver hur Chen, har utvecklat två skalor för att mäta individens förhållande till ansikte, 

som han benämner ”face loving” och ”thin faced”.  Den förstnämnda avgör i vilken grad 

personen förhåller sig till ansikte och det sistnämnda avgör hur känslig personen är för 

negativ påverkan av ansiktet. (ibid.) 
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Lianzi 

Enligt Gao (1998) är lian en del av det kinesiska begreppet ansikte och kan betraktas som en 

social och personlig kontrollmekanism inom området moralen. Om en kines förlorar Lian så 

utgör detta en större förlust kopplat till sociala relationer och interpersonell interaktion än om 

en kines skulle förlora mian (ibid.). 

3.1.5 Gemensamma kulturella problemdefinitioner 

Enligt Hofstede och Hofstede (2005:36) publicerade år 1954 sociologen Alex Inkles och 

psykologen Daniel Lewinson, båda amerikaner, en omfattande översikt över den 

engelskspråkiga litteraturen om nationalkultur. Inkles och Lewinson identifierade tre 

problemområden. Vilka de menade var grundläggande för alla nationer och som får 

konsekvenser för hur samhällen samt grupper och individer i dessa fungerar. Områdena de 

identifierade var 1, Förhållande till auktoriteter, 2, Föreställningar om självet - förhållandet 

mellan individ och samhälle - föreställning om manligt och kvinnligt och 3, sätt att hantera 

konflikter, inklusive sätt att hantera ilska och uttrycka känslor. (ibid.) 

Mellan 1967 och 1973 fick Geert Hofstede möjlighet att studera en stor mängd data angående 

människors värderingar. Detta genom en omfattande enkätundersökning där respondenterna 

var medarbetare på det multinationella företaget IBMs dotterbolag. I studien ingick 

respondenter från 70 länder. Hofstede använde sig i sin slutliga rapport av respondenter från 

50 länder. (Hofstede och Hofstede, 2005:36-37, K12: Geert-Hofstede, Internet) Hofstede 

identifierade gemensamma problem inom fyra områden, vilka överensstämmer väl med de tre 

områden som Inkles och Lewinson identifierat 1954. (Hofstede och Hofstede, 2005:37, K12 

och K13: Geert-Hofstede, internet): 

 Power Distance (PDI) - Social ojämlikhet i förhållande till auktoritet. Definieras 

som i vilken utsträckning människor med litet inflytande i institutioner och 

organisationer accepterar och förväntar sig att makten är ojämnt fördelad.  

 Indiviualism versus Collectivim (IDV) - Förhållande mellan individ och grupp. 

Behandlar graden av ömsesidigt beroende i ett samhälle. 

 Masculinity versus Feminity (MAS) - De sociala och känslomässiga 

konsekvenserna av att ha fötts som pojke eller flicka. Behandlar frågan vad som 

motiverar människan att vilja vara den bäste (manlig) eller tycka om det den gör 

(kvinnlig). 

 Uncertainity Avoidance (UAI) - Sätt att hantera osäkerhet, relaterat till sätt att 

hantera aggressioner och uttrycka känslor. Handlar om i vilken utsträckning 

medlemmarna i en kultur känner sig hotade i okända eller tvetydliga situationer. 
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Dessa problemområden motsvarar olika dimensioner i en kultur. Tillsammans utgör de en 

fyrdimensionell modell av skillnaderna mellan nationella kulturer. Varje land beskrivs med ett 

värde på var och en av de fyra dimensionerna. (Hofstede och Hofstede, 2005:37)  

År 1991 uppstod en femte dimension. Denna identifierades av Michael Bond genom en 

enkätundersökning i Kina som först besvarades av kinesiska psykologistudenter. De tidigare 

fyra dimensionerna var fastställda genom undersökningar i västvärlden, liksom den översikt 

som gjordes 1954. Det var alltså helt nytt att samma sak undersöktes utanför västvärlden. 

Bond fann i sin undersökning i Kina att de fyra dimensionerna stämde väl även i denna 

nation, men fann även en ytterligare dimension. Geert Hofstede kom att kalla denna 

dimension long term orientation (LTO) – långsiktig kontra kortsiktig inriktning. Denna 

dimension handlar om i vilken utsträckning ett samhälle visar ett pragmatiskt, 

framtidsorienterat perspektiv och har applicerats på 29 nationer (Hofstede och Hofstede, 

2005:43-44, K12 och K13: Geert-Hofstede, Internet) Nedan presenteras värdena för Sverige 

och Kina. 

Poäng för Kina och Sverige i de olika kulturdimensionerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Poäng i de olika dimensionerna för Sverige och Kina (K13: Geert-Hofstede, Internet) 

 PDI (Maktdistans) 

Sverige får 31 poäng, vilket enligt Hofstede är ett lågt resultat. Svenskar ogillar kontroll från 

sina chefer. Inställningen till cheferna är informell och svenskar tilltalar dem med förnamn. I 

Sverige eftersträvar man lika rättigheter, hierarki har man för enkelhetens skull. Cheferna ska 

vara tillgängliga och coachande. Detta underlättar i arbetet och ger ett bättre resultat. 

Kommunikation och delaktighet är ledord och den anställde förväntar sig att höras och synas. 

Svensken vill vara oberoende. (K14: Geert-Hofstede, Internet) 
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Kina får 80 poäng i PDI, vilket är en hög rankning enligt Hofstede. Detta visar att Kina är ett 

samhälle som accepterar ojämlikheter bland människor. Det finns inget försvar för 

maktmissbruk från överordnade. Människorna påverkas av auktoriteter och är i allmänhet 

optimistiska till människors förmåga av ledarskap. Medarbetare ska dock inte ha några 

ambitioner utanför sin rang, utan ska veta sin plats i ledet. (K13: Geert-Hofstede, Internet) 

 IDV (Förhållande mellan individ och grupp) 

Sverige får 71 poäng vilket innebär att Sverige är ett individualistiskt samhälle. Svensken 

förväntas ta hand om sig själv och de allra närmaste. Det sociala nätverket är löst 

sammanhållet. I ett individualistiskt samhälle orsakar överträdelser av alla slag ofta 

skuldkänslor och minskad självkänsla.  Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 

bygger på ömsesidig nytta. I Sverige ser ledarna sina medarbetare som individer. En 

befordran ska baseras på meriter.  (K14: Geert-Hofstede, Internet) 

Kina får 20 poäng. Detta visar att Kina är en stark kollektivistisk kultur, där människorna ofta 

agerar i gruppens intresse och inte nödvändigtvis av sig själva. Medarbetarens engagemang i 

den interna gruppen är ofta starkare än engagemanget för organisationen som helhet. 

Sammanhållningen i den interna gruppen är väldigt viktig men mot kollegor i andra grupper 

kan man rentav vara fientligt inställd. Personliga relationer värderas högt. (K13: Geert-

Hofstede, Internet) 

 MAS (Manligt eller kvinnligt)  

Sverige får fem poäng i denna dimension, vilket enligt Hofstede är ett lågt resultat. Detta visar 

att Sveriges samhälle är feminint. I feminina samhällen är det viktigt med en balans mellan 

arbete och fritid. Incitament som exempelvis flexibla arbetstider och flexibel arbetsplats 

gynnas i Sverige. En chef strävar efter att vara stödjande mot sina medarbetare. Chefer 

eftersträvar också konsensus och medarbetarna värderar solidaritet, jämlikhet och kvalitet i 

arbetslivet. Hela den svenska kulturen är uppbyggd kring ordet ”lagom”. ”Lagom” betyder 

ungefär: inte för mycket, inte för lite, inte för märkbart, allt med måtta. Beslutsfattande 

uppnås genom engagemang. Begreppet ”lagom” verkställs i samhället genom jantelagen. Det 

är en fiktiv lag och ett skandinaviskt begrepp som ska ”hålla folk på plats”. Man ska inte 

skryta inför andra. (K14: Geert-Hofstede, Internet) 

Kina får 66 poäng vilket visar att det är ett maskulint samhälle där människorna är orienterade 

och drivna. Som exempel på kinesers behov av att säkra sin karriär kan nämnas att många 

kineser offrar sin familj och sin fritid och prioriterar istället att arbeta. Dessutom arbetar man 

ofta väldigt mycket, fritid tycks inte vara så viktigt. Servicepersonal tillhandahåller 
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tillexempel tjänster långt in på natten. Det är inte heller ovanligt att lantbrukare på 

landsbygden lämnar sina familjer för att ta bättre arbete i städerna. För kinesiska studenter är 

examensrankning viktigt då detta är en av de viktigaste kriterierna för vilken framgång man 

kan nå. (K13: Geert-Hofstede, Internet) 

 UAI (Sätt att hantera osäkerhet) 

Sverige får 29 poäng i denna dimension och har härmed hög preferens för att undvika 

osäkerhet. Samhällen med låga poäng i denna dimension har en ganska avslappnad attityd där 

praktik värderas högre än princip och där avvikelse från normer lättare tolereras. 

Arbetsscheman är ofta flexibla och hårt arbete utförs endast då situationen så kräver. I dessa 

samhällen anser människorna att det inte ska vara mer regler än nödvändigt. Onödiga regler 

eller ickefungerande regler tas ofta bort eller ändras. (K14: Geert-Hofstede, Internet)  

Kina får 40 poäng, vilket är en låg poäng för osäkerhetsundvikande. Sanningen är ofta relativ 

för en kines. Regler finns i överflöd, men inte alltid lagar. Dock kan såväl lagar som regler 

vara flexibla att anpassa till den specifika situationen. Kineserna är bekväma med 

tvetydigheter. Kineserna är anpassningsbara och företagande. (K13: Geert-Hofstede, Internet) 

 LTO (långsiktig kontra kortsiktig inriktning) 

Sverige får 20 poäng, vilket gör att landet räknas till en kortsiktig kultur. I sådana samhällen 

råder generellt stor respekt för traditioner. Svenskarna har en relativt liten benägenhet att 

spara och är ofta otåliga då det gäller att nå snabba resultat. (K14: Geert-Hofstede, Internet) 

Kina får 118 poäng, vilket visar att det är ett mycket långsiktigt samhälle. Relationer sorteras 

efter status och man följer den ordningen. Människorna är trevliga och sparsamma, de 

hushåller med resurser och är ofta långsiktiga i projekt. Det kinesiska folket är tänkande och 

fokuserar ofta på fullt förtroende eller inget förtroende alls. Kineser har ofta lätt att anpassa 

sig till nya traditioner. (K13: Geert-Hofstede, Internet) 

Svårigheter med kulturella jämförelser 

Den kulturella aspekten är ett viktigt inslag i multinationella samarbeten. Den påverkar 

samarbetet mellan individer. Viktiga områden den kulturella forskningen berör är 

ledarskapstekniker och ledarskapsutövande över kulturella gränser. Att forska över kulturella 

gränser kan dock vara en svår uppgift för forskaren. Svårigheten ligger i att göra forskningen 

pålitlig. Många av människans egenskaper är genetiskt ärvda. Andra egenskaper är inte ärvda 

utan i allra högsta grad påverkade och formade av den miljö man lever i. Beroende på vår 

kulturella bakgrund tolkar vi saker och fenomen olika. Det går därför inte att ställa samma 
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fråga i alla länder som undersöks och tro att den ska tolkas likvärdigt. En människas kultur 

påverkar hur denne tolkar, upplever och definierar en fråga.  Även forskarens bakgrund 

påverkar hur denne tolkar svaret på frågan. (Jones, 2007) 

Hofstedes kulturella forskning från 1980-talet har många gånger blivit hyllad för sin bredd. 

Hofestede använde sig av 116 000 frågeformulär varav 60 000 blev besvarade. Människor 

från 50 länder deltog i undersökningen. Många ser Hofstedes forskningsresultat som 

sanningar, men det finns även många kritiker. Hofstedes forskningsresultat har både blivit 

kritiserade i sin helhet och i vissa delar. Vissa frågar sig om Hofstedes forskning är relevant 

och menar att det inte är det optimala verktyget att använda frågeformulär när en kultur 

undersöks. Man menar då att kulturen är subjektiv och känslig, Hofstede försvarar sin sak 

med att inte enbart enkäter använts. Vidare utgår Hofstedes forskning från att varje land består 

av en homogen massa. Verkligheten består dock av en befolkning med olika etniskt ursprung 

tillhörande olika grupperingar i samhället. Kulturer styrs således inte av landsgränser. (Jones, 

2007)  

Hofstede menar dock att den anledning, som finns att undersöka kulturella skillnader, är den 

nationella identiteten en människa har. På grund av det politiskt oroliga läget i världen under 

perioden för Hofstede undersökning var svarsfrekvensen låg i socialistiska stater och i ”tredje 

världen”. Europa var mitt uppe i kalla kriget och efterdyningarna av andra världskriget. Asien 

och Afrika härjades av kommunistiska makter. Vissa kritiserar även att Hofstede utförde en 

undersökning åt ett ensamt företag som agerade i hela världen och inte jämförde flera olika 

internationella företag. Hofstede försvarar sin forskning med att risken för att något annat än 

den nationella kulturen visar sig i undersökningarna elimineras när endast ett företag 

undersöks. Detta då flera företags olika värdegrunder hade kunnat påverka resultatet. Vidare 

har Hofstedes kulturanalys blivit kritiserad för att vara omodern och icke anpassad till dagens 

snabbt växande och förändringsbenägna samhälle. Att fyra, fem dimensioner skulle kunna 

förklara en hel kultur är ytterligare något i Hofstedes forskning som kritiseras. Här håller 

Hofstede med och vill att hans forskning med tiden ska kompletteras med nya dimensioner. 

(Jones, 2007) 

På den tid, då många företag korsade nationella gränser för första gången i historien, skrek 

företagen efter vägledning. Det fanns ytterst litet forskning inom ”cross cultural”- området. 

Jones menar att Hofstedes arbete både mötte och översteg efterfrågan på vägledning. 

Hofstedes arbete präglades av rigorositet och systematiskt insamlande av data. Jones som har 

granskat Hofstedes kulturella forskning menar dock att den stora merparten av 
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forskningsfynden tål att synas i sömmarna. Den kommer ändå att användas av forskare och 

praktiker världen över. De som använder sig av kulturell forskning måste dock vara medvetna 

om att kulturer förändras sakta men säkert och är mer dynamiska än Hofstede vill påskina i 

sin kulturanalys. (Jones, 2007) 

3.1.6 Kulturella skillnader enligt Professor Emeritus Anders Törnvall 

Detta kapitel bygger på experten Professor Emeritus Anders Törnvalls (EX 1) syn på 

kulturella skillnader mellan Sverige och Kina. 

Kina är en nation som öppnat sig långsamt vad gäller internationella affärer som var med på 

den tiden då Kina fortfarande var rätt stängt. Anpassningsprocessen har varit relativt lång men 

idag har Kina en hel del internationella kontakter. Denna anpassningsprocess har varit likadan 

för oss svenskar, vi har inte varit vana att integrera med kineser. EX 1 Törnvall anser att 

anpassningsprocessen har gått bättre och bättre, men att det fortfarande återstår många hinder. 

Svenskar är uppfostrade och tränade att tänka individualistiskt, vi har en individualistisk 

kultur. Detta medan kineserna har kollektiv kultur, där gruppen står i fokus. I Kina tänker man 

i grupp, detta kan vara i familj, i företaget och i skolmiljön. Detta menar EX 1 Törnvall är den 

största skillnaden i kulturerna. För att man ska kunna närma sig varandra måste båda parterna 

förstå skillnad mellan hur det är att verka i en individualistisk respektive kollektivistisk kultur.  

Då det gäller affärer kan produktkännedomen utgöra ett dilemma. För svenskar är det viktigt 

att veta hur produkter kommer till och hur pass tillförlitliga de är. I Kina har man som order 

och plikt att tillverka så stora volymer som möjligt. För kineser handlar det om att överleva. 

Det finns 1,3 miljarder kineser som måste försörja sig.  Denna skilda syn på vad som är 

viktigt hos en produkts kvalitet eller kvantitet har inneburit en del problem genom åren. Det 

handlar till stor del om respektive lands filosofi. Kineser har levt i diktatur hela sitt liv och har 

hela tiden tittat uppåt. Västerlänningar har istället tittat ut mot folket och försökt skaffa sig 

inflytande. Kineser behöver lära sig vikten av att veta hur produkter kommer till. EX 1 

Törnvall menar att detta troligen är en förutsättning för fortsatt samarbete i samma eller 

utökad omfattning med västvärlden. 

En annan skillnad mellan svenskar och kineser är attityder. En medvetenhet om kinesers 

attityder till utlänningar är viktig att ha. EX 1 Törnvall anser att det är viktig att veta vad de 

har för uppfattning om oss svenskar och européer. Vad är det som är intressant och vilka 

fördomar är konstruerade. När man har lärt sig lite grand om attityder så kommer frågan om 

beteendet. Hur beter vi oss? Beteendet är ofta en spegel av attityden. Kineserna upplever 



62 

många gånger att de är i underläge. De har varit ett U-land och att andra länder har delvis sett 

ner på Kina och utnyttjat dem under den imperialistiska perioden i Kinas historia. Detta är 

fortfarande levande för kineserna och man kan säga att de driver en slags revanschpolitik. 

Man vill ta revansch för den tid då nästan alla länder i Europa, inklusive Sverige, var där och 

försökte utnyttja dem på olika sätt. Det har också varit stridigheter inom Kina mellan 

provinserna. 

(EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-21) 

Kultur 

Enligt EX 1 Törnvall ser kinesen gärna bakåt och tittar på vad Kina en gång har varit, en 

stormakt. Kina låg 1000 år före oss i utvecklingen när de var på sin kulturella höjdpunkt. 

Detta faktum glömmer inte kineserna och de säger ofta och gärna att de har en 5000 år 

gammal kultur. Europa, och i synnerhet Sverige, är relativt nya kulturer. I den kinesiska 

traditionen finns det väldigt mycket av ren kultur som lässkicklighet, skrivskicklighet och 

konst. Kineser har genom tiderna producerat god litteratur och poesi. EX 1 Törnvall menar att 

detta ligger till grund för att ett språk ska utvecklas. I Europa och Sverige har man på senare 

tid haft större möjligheter att arbeta som författare. Staten har styrt kulturen i Kina när det 

gäller klassiska konster som balett, dans och teater. Dessa utnyttjas också av människor i Kina 

för att uttrycka budskap om rättigheter. Den enskilde kinesen har haft det svårt och utsatts för 

otroliga påfrestningar såsom svält och jordbävningar. Dessutom har landet styrts av tyranner.  

EX 1 Törnvall anser att den kultur, som ofta lyfts fram, skiljer sig stort från Sverige. Sverige 

är inspirerat av klassisk tysk kultur, den italienska antiken samt grekiska och judiska 

traditioner.  På senare år har USA påverkat Europa, framförallt via filmer, vilka kineserna inte 

känner till. Kina gör stort motstånd mot populärkultur som de anser vara vulgär och skadlig. I 

Kina kontrollerar man e-mail och avlyssnar telefonsamtal med syfte att hindra att 

populärkulturen kommer in i landet. I Sverige upplevs denna som en del av kulturen, men så 

bedöms den inte i Kina.  

För kineserna är kalligrafi viktigt. Det uttrycker sig känslomässigt i bokstäver. För oss 

Svenskar handlar bokstäver mer om att förmedla information. I Kina finns en etisk tanke 

bakom skriften, man eftersträvar harmoni. I Europa finns dialektiska motsättningar allt sedan 

den judiska kulturen och framåt, vilket gör att det finns motsättningar som kan göra det svårt 

att komma överens. Motsvarigheten till detta existerar i en annan form i Kina. Där finns 

motsättningar mellan exempelvis arbetare och utsugare, proletärer och företag och så vidare. 

Detta är ett stort ämne som även spelar en stor roll i den kinesiska affärskulturen. Om man ska 
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göra affärer med kineser måste man vara medveten om djupet och bredden i det kinesiska 

tänkandet. Där brister Sverige i stor omfattning. Okunskap i varandras kulturer utgör ett stort 

problem för kineser när de ska närma sig svenskar och vice versa. 

(EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-21) 

Hierarki 

Hierarki i Kina är normalt. De känner inte till innebörden av begreppet demokrati, menar EX 

1 Törnvall. Det har aldrig någonsin varit demokrati i Kina. Det kommer förmodligen inte 

heller att bli demokrati inom en överskådlig framtid om kommunistpartiet får bestämma. 

Kineserna har dock gjort vissa lokala försök att låta medborgare bestämma vem som ska 

företräda dem. På lång sikt kanske de ändå närmar sig någon form av allmänna demokratiska 

värderingar. De är fortfarande mycket långt ifrån den svenska demokratin. Partiet vill inte 

känna sig hotat. Man refuserar begrepp som mänskliga rättigheter och ibland även demokrati. 

 Används begreppet demokrati i Kina har det en annan innebörd än i Sverige. Hierarkin är 

väldigt spetsig i Kina och inom de stora hierarkierna finns hela tiden mindre hierarkier, från 

företagshierarkier och ända ner till familjehierarkier. Kina är ett patriarkaliskt samhälle med 

exempelvis ledaren eller pappan i spetsen. Svenskar har arbetat sig igenom detta och har nu 

en ganska utjämnad hierarki där medarbetaren tillexempel kan tala med sin chef som vem 

som helst.  

Kina är ett konfucianistiskt samhälle med tillhörande tankebanor. Där råder filosofin borstar 

du mig på ryggen borstar jag dig. Detta är roten till korruptionen, som är ganska utbredd i 

Kina. På detta sätt gynnas alla i samhällspyramiden, och det som håller ihop hierarkin i Kina 

är ömsesidigheten menar EX 1 Törnvall. Detta fenomen finns inte på samma sätt i Sverige 

och korruption finns knappast alls. Det finns möjligtvis i form av vänskapskorruption, men 

nästan aldrig ekonomisk korruption. Det är flata pyramider i Sverige kontra spetsiga 

pyramider i Kina, enligt EX 1 Törnvall.  

(EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-21) 

Kompetens och medarbetarskap 

Enligt EX 1 Törnvall är Sverige ett meritsamhälle där kompetens och färdighet avgör om man 

tillsätts på en tjänst eller inte. I Kina är kraven vid en anställning annorlunda. Därmed inte 

sagt att de inte har duktiga anställda. Kineser sätter högt värde på lojalitet mot företaget och 

regeringen samt att genom gemenskap kunna nå uppsatta mål. I Sverige och Europa är det 

inte ovanligt att medarbetare flyttar runt mellan olika organisationer. Ena dagen kan de vara 
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chef för ett bilföretag och andra dagen säljer de kaffe. Detta är fullkomligt obegripligt för 

kineser. EX 1 Törnvall tror att kineser innerst inne är nyfikna på det svenska ledarskapet. Han 

tror att kineser många gånger tycker att den svenska varianten av ledarskap är den bästa. Detta 

grundar EX 1 Törnvall i sin erfarenhet från att ha undervisat kineser i just 

ledarskapsstrategier. Enligt den svenska modellen ska man ha sina rättigheter, det ska vara 

kompetens som avgör. Chefen ska kunna det medarbetarna bör kunna, gärna även lite bättre. 

Det finns ett intresse för svenska modeller, i synnerhet i Kina, men det finns många 

strukturella hinder. Rädslan för att det ska skada de rådande maktpositionerna gör att det inte 

att genomföra dem. Detta är en svår balansgång för kineserna. 

(EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-21) 

Karriärkultur/Välfärdskultur 

I Kina finns en karriärkultur, vilken hänger ihop med guangxi. Vi i Sverige har istället 

utvecklat en välfärdskultur, vi vill skapa så mycket välfärd som möjligt vilket kineserna inte 

är vana vid. Däremot växer en medelklass fram mer och mer i Kina som har sina egna normer. 

Den kinesiska medelklassen är ganska likt den europeiska medelklassen. Med medelklass 

menar EX 1 Törnvall människor som stöttar företag, betalar sin skatt, skickar sina barn till 

skola och så vidare. Medelklassen har inte funnits så länge i Kina. Förr har det enbart funnits 

arbetarklass och politikerledning. Den kinesiska medelklassens framväxt är ett hoppfullt 

tecken för det kinesiska samarbetet med Europa. 

(EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-21) 

Ansikte/uppriktighet 

Ansikte är viktigt i Kina. Att inte förlora ansiktet, ställa någon mot väggen eller liknande är 

beteenden som man lär sig och som är en viktig framgångsfaktor i Kina. Att få någon att 

skämmas är oförsvarligt. Det är viktigt att vara diplomat och att hjälpa den person som 

exempelvis inte kan svara, istället för att öppet konstatera att personen inte förstår. Enligt EX 

1 Törnvall är detta viktigt även vid affärsförhandlingar. Svenskar är bra på detta, vi är i regel 

ödmjuka och försiktiga av oss, vilket passar kineserna bra. 

Viktigt för kinesen är att tillfredsställa sin uppdragsgivare. Den stora och slutgiltiga 

uppdragsgivaren är staten. Alla kinesiska affärer måste ha regeringens godkännande. 

Regeringen kan således sätta stopp för en affär. Detta faktum kan leda till en slags oärlighet. 

Exempelvis visas statistik som inte stämmer. Kinesiska siffror är därför inte alltid att lita på. 

En bra relation baserad på ett starkt förtroende genererar dock sanning.  
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Det är vanligt att man ser kineser som mindre uppriktiga, delvis på grund av deras rädsla att 

förlora ansiktet. EX 1 Törnvall ser inga direkta svårigheter i det faktum att vi svenskar 

uppskattar uppriktighet medan kineserna tycks ha en tendens att inte vara riktigt ärliga i 

rädslan att tappa ansiktet. Han menar att affärer kan innehålla smutsiga spel oavsett vilka 

parter som är inblandade. Det gäller i slutändan att vinna och att tjäna så mycket som möjligt. 

Det finns ingen barmhärtighet i detta spel.  

Kampen om brödfödan och positionen är stenhård i Kina. Befolkningsmängden ökar med 20 

miljoner människor per år. Det gäller då att skrapar ihop möjligheten till överlevnad genom 

jaga inkomster, enligt EX 1 Törnvall. Kina har alltid exporterat människor för att överleva. Så 

länge Kina har funnits så har man försökt komma ut i världen för att arbeta. Detta till exempel 

genom att bygga järnvägar i USA och Afrika. Kineserna har då fört med sig sin kultur ut ur 

Kina. Chinatown är en känd företeelse. I det konceptet tar kineserna med sig hela det 

kulturella paketet och integrerar sig inte i det nya landet. Språket, kulturen, historien och 

stoltheten binder kineserna samman även utanför Kinas gränser. 

Kineser har en stor förmåga att skaffa sig kompetens genom att köpa eller låna in den. De är 

bra på att engagera folk. Det finns en viss systematik oavsett om det gäller affärer, sport eller 

kultur. EX 1 Törnvall menar att kineser snappar upp saker och är många gånger kreativa. De 

har till exempel nu inbjudit svenska lärare för att få fortbildning i Kina. För några hämtades 

inspiration västerut, idag hämtas istället inspiration mer och mer österut. Även bilindustrin har 

vänt österut. Idag köper kineserna upp Svensk bilindustri. De är också mycket intresserade av 

svensk gruvindustri. EX 1 Törnvall menar att Kina är en världsmakt som västvärlden kommer 

bli mer och mer beroende av. 

(EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-21) 

Arbetsrätt 

Det finns inga fackföreningar i Kina, i svensk mening. Inte heller utomlands är kineserna 

fackligt anslutna. Som exempel på detta berättar EX 1 Törnvall hur kineserna skaffat sig 

kontroll över de grekiska hamnarna. Grekerna vill genom fackföreningsrörelsen förbättra 

arbetsvillkoren, även för de kinesiska medarbetarna, i hamnområdet. Men det är fullkomligt 

uteslutet för kineserna. Kineserna säger att alla har det bra och att det inte finns något att 

klaga på. Arbetsrätt och rätten att ha åsikter om sitt arbete är annorlunda i Kina jämfört med 

Sverige. Det finns heller inget skyddsnät, som är jämförbart med det som utvecklats i Sverige. 

Kinesiska staten betalar ut pension i Kina, men den är försvinnande liten, enligt EX 1 

Törnvall. Arbetslöshetsersättning existerar inte.  
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Juridiken är inte till de anställdas förmån eller hjälp på samma sätt som i Sverige, men det går 

sakta framåt. Som nämnts har demokratiska försök gjorts i Kina. Det kommer också mer och 

mer krav på trygghet och medbestämmande delvis i och med att kineserna blir mer och mer 

medvetna om hur saker fungerar i väst. En annan orsak är att kineser blir rikare och kan betala 

för utbildning. EX 1 Törnvall tror att kineserna har både ett personligt och ett medmänskligt 

intresse av att lära sig hur svensk arbetsrätt med medbestämmande och fackföreningsrörelsen 

fungerar. De vill ha inflytande i sitt liv och sitt arbete, menar EX 1 Törnvall, men hur långt de 

kan nå är svårt att säga. Kineser har upplevt kaotiska situationer som inbördeskrig, där 

provinserna slogs mot varandra. Vad de absolut inte vill ha är därför ett kaos där statsmakten 

bryter samman och fallerar. Av den anledningen menar EX 1 Törnvall att kineser kan tolerera 

ganska mycket av inskränkta rättigheter, för att optimera chanserna för staten att hålla ihop 

under ledning av partiet.  

EX 1 Törnvall beskriver att arbetsmiljön överlag är outvecklad i Kina. Därmed finns 

möjligheter för oss svenskar att hjälpa till på det området. Sverige bör satsa mer på export av 

kunskap och våra grundläggande värderingar och idéer. Det finns ett intresse av detta i Kina. 

Det finns mycket att göra inom dessa områden utan att gå över gränsen och provocera, vilket 

EX 1 Törnvall sett under åren. Det finns i Kina en stor nyfikenhet och törst att lära sig de 

västerländska demokratiska systemen och sättet att tänka. Samtidigt har vi mycket att lära av 

kineserna. Egenskaper de behärskar otroligt bra är exempelvis vad gäller uthållighet och 

tålamod. 

 (EX 1: Anders Törnvall, 2012-02-21) 

3.2 Interkulturell kommunikation 

Interkulturell kommunikation definieras av Spinks och Wells (1997) som kommunikation 

mellan människor från olika kulturer. Kulturella aspekter som själva språket har betydelser för 

hur kommunikationen ser ut. (ibid.) EX 1 Törnvall menar att en viktig fråga är hur svenskar 

reagerar på kinesers sätt att tala, samt hur kineser reagerar känslomässigt på västerlänningars 

sätt att tala. (ibid.) Ett ”ja” kan exempelvis i en kulturell kontext betyda ett instämmande 

medan det i andra kulturer endast innebär att man har uppfattat vad som sagts. Icke verbala 

inslag i kommunikationen kan också ligga till grund för missförstånd. Olika kulturella grupper 

kan exempelvis använda samma gester trots att innebörden har olika betydelse.  (Kvale och 

Brinkmann, 2009:kap. 8) Det västerländska språket och den västerländska kommunikationen 

är betydligt mer rak än den kinesiska, menar EX 1 Törnvall. Det finns olika nivåer av 
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kommunikation som berörs när man gör affärer och när man samarbetar med kineser på andra 

sätt. Det är väldigt få människor i Sverige som kan kinesiska, framförallt mandarin. Det är 

också väldigt få kineser som kan svenska. (EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-21)  

Enligt Alon, Litrell och Chan (2009) har kinesiskan och engelskan stora skillnader vilket kan 

göra översättning svårt. Olika uttal, den kulturella kontexten, svårigheter i skrivet språk och 

talspråk samt olika teckens betydelse är exempel på svårigheter. Det finns mer än ett dussin 

olika stora dialekter av det kinesiskaspråket.  Mandarin är bara en av dessa dialekter. Inom 

Mandarin finns flera olika förgreningar beroende på var i landet man befinner sig. Detta gör 

att samma tecken kan ha olika uttal vilket gör det ytterst svårt att tolka och förstå för en 

västerlänning. Även kineser kan ha svårigheter att förstå varandra. Alon et al. gör en liknelse 

med Europa och svårigheten att göra sig förstådd i andra europeiska länder med sitt 

modersmål. En annan svårighet är att det kinesiska skriftspråket, som är uppbyggt på 

symboler skiljer sig helt från det fonetiska alfabet vi har i västvärlden. Detta gör direkta 

översättningar svåra. Majoriteten av kineserna har ingen kännedom om hur vårt alfabet ser ut 

och fungerar.(ibid.) Syftet med en tolk är att den ska hjälpa till med översättningen och inte 

påverka eller färga intervjun med sin personlighet (Kvale och Brinkman, 2009:161) För 

kineser har begreppet sanning inte samma innebörd som för svenskar. När två parter kör fast i 

en förhandling kan det vara en framgångsrik strategi att svälja stoltheten och ta på sig ansvaret 

för att förhandlingen strandat. Detta ger den kinesiska motparten en känsla av övertag vilket 

bryter dödläget. (Forslund, 2003:217-219). 

Dowling et al. (2008) har ytterligare ett perspektiv på språkskillnader. De menar att det kan 

vara till fördel att man har ett tredje språk i samarbete med Kineserser. Detta främjar 

effektiviteten vid förhandlingar eftersom man kan tala med varandra internt utan att någon 

annan förstår. EX 1 Törnvall menar dock att det kan vara en nackdel att inte förstå kinesiska. 

Han menar att kineser kan vara korrupta och de har ett övertag då de fritt kan tala kinesiska 

inom gruppen utan att någon annan förstår vad de talar om. Han menar att detta är en del i 

förhandlingsspelet och att kineser är väldigt duktiga förhandlare. De tränar hårt på 

förhandlingsspel och har ofta olika roller i förhandlingsgruppen. Det kan röra sig om att man 

har till uppgift att ställa svåra frågor, att stimulera till fortsatt samtal eller att leda 

förhandlingen etcetera. De som sköter förhandlingar i Kina är många gånger bättre rustade 

och mer förberedda än europeiska förhandlare, anser EX 1 Törnvall. De som deltar i det 

kinesiska förhandlingsspelet behöver inte ha något att säga till om överhuvudtaget. Det är inte 

ovanligt att de går ”bakom skynket” och tillfrågar den egentliga beslutsfattaren. Kineser 
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använder ofta språket indirekt. Det är inte självklart vad som egentligen sägs. I grunden vill de 

gynna sitt land och då kan det förekomma många olika sätt att uttala sig, även lögner. I Kina 

finns inte samma etiska grund som i Sverige. (EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-21) Dowling 

et al. (2008:144-146) menar vidare att kunna ett annat språk ofta är tätt sammanlänkat med att 

förstå den andra kulturen. 

3.3 Human Resource Management - HRM 

För att en organisation ska kunna vara effektiv bör dess mål, strategier, struktur och HRM-

funktion synkroniseras och integreras. Framgång nås genom att ledare arbetar med HRM i sin 

organisationsutveckling. (Lindmark och Önnevik, 2006:7-31) 

Historien bakom HRM, som lett fram till dagens förståelse av begreppet här i västvärlden, har 

sin grund i industrisamhällets framväxt i början av 1900-talet. Taylor, Weber och Fayols 

maskinella och rutinbaserade syn på effektiva organisationer var först i fokus. Mayo var en av 

dem som förändrade detta synsätt genom begreppet Human Relations i mitten av 1940-talet. 

Human relations satte människan i fokus istället för maskinen.  Än idag lever i mångt och 

mycket Taylors maskinella synsätt kvar och styr strukturen och hur de mänskliga resurserna 

ska användas på bästa sätt.  (Lindmark och Önnevik, 2006:31-34) Begreppet HRM växte fram 

under 1980-talet, då företagens kunskapsbaserade arbetssätt fick genomslag. Idag ser många 

på medarbetaren som den resurs som skapar företagets konkurrenskraft. Genom detta 

genomslag såg man människans potential och personalhantering kom att handla om mer än att 

enbart administrera löner, statistik och produktion. HRM innebär idag att individen har ett 

utrymme att utvecklas i organisationen. Organisationerna är strukturerade för att göra detta 

möjligt. För att nå bästa resultat och vara som mest konkurrenskraftiga måste HRM-frågor 

hanteras strategiskt i företaget. (Lindmark och Önnevik, 2006:21-23.) 

3.3.1 HRM i Kina 

Enligt Dowling et al. (2008:235-236) har personalavdelningar vid statligt ägda företag i Kina 

tills nyligen enbart arbetat med saker som arbetsfördelning, underhåll av personalarkiv och 

tillhandahållande av sociala förmåner. De har således inte alls sett ut som västerländska HR-

funktioner. Chefer över kinesiska personalavdelningar har till skillnad från sina västerländska 

kollegor haft som uppgift att se till att de anställdas politiska och ideologiska värderingar 

hållits inom lämpliga ramar. I takt med att internationella företag etablerat sig i Kina har 

kinesisk arbetskraft börjat få upp ögonen för att ett företag kan ta hand om sin personal på 



69 

andra sätt.  Historiskt sett genomsyras den kinesiska organisationskulturen av att anställda 

ofta bytte arbete för att få en högre lön. (ibid.)  

Dowling et al. (2008:235-236) presenterar begreppet ”iron ricebowl” som betyder att kinesisk 

arbetskraft blivit starkt begränsad i sina egna fria val av arbetsgivaren. Anledningen är att de 

hamnat i beroendeställning genom de förmåner företagen gett dem i utbyte mot att de 

förbjudits att byta arbetsgivare. Dessa förmåner bestod av boende, mediciner och sjukvård, 

barnpassning och pensioner. De som inte presterade som företaget önskade blev av med sina 

jobb. Internationella företag, etablerade i Kina, har allt som oftast utmaningar i att sänka sin 

personalomsättning. Genom att erbjuda provision och utbildningsprogram har den kinesiska 

arbetskraften börjat ändra sin arbetsmoral och sin arbetsattityd. Idag lutar det mer mot att en 

bra arbetsmiljö och ett humant ledarskap är faktorer som bidrar till att kinesiska medarbetare 

väljer att stanna på företaget. Genom detta menar Dowling et al. att HRM-tänket har 

förändrats. Trots denna förändring får HRM-cheferna kämpa mot det gamla administrativa 

systemet. Staten har fortfarande ett stort inflytande över dessa frågor, vilket försvårar 

sammanlänkningen mellan HRM och företagets affärsstrategier. Det är fortfarande så att 

internationella företag ligger före kinesiska företag i HRM-frågor. Främst inom området att 

lyckas behålla personal. (ibid.) 

3.4 Utbildning 

”En av skolans uppgifter är att utveckla elevernas kritiska tänkande och vetenskapliga 

förhållningssätt” (K15: Skolverket, Internet) 

Den svenska skolan har i uppdrag att förmedla demokrati. Elever i den svenska skolan får lära 

sig att ta plats, ge andra utrymme och vara delaktiga i sin undervisning. De får lära sig om 

mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar för att kunna tillgodose sin rätt till det 

inflytande och den delaktighet som den demokratiska processen bygger på. Elever har rätt till 

ett öppet klimat i den svenska skolan. De har även rätt påverka sitt eget lärande och andra 

frågor av betydelse för dem. (K15: Skolverket, Internet) Den svenska skolan och det svenska 

skolsystemet uppmuntrar eleverna att tänka självständigt, vilket är ett led i att Sverige ses som 

ett innovativt land. Det svenska skolsystemet är till för alla, oavsett behov och oavsett vart i 

landet man bor. Detta görs möjligt genom att utbildningen är finansierad av skatter. (K16: 

Regeringen m.fl., Internet)  

”Utbildning och skola är en stor och viktig del av vårt samhälle. Att skolan fungerar 
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väl i alla sina delar är av fundamental betydelse såväl för den enskilda individen som 

för samhället i stort”(K17: Skolverket, Internet) 

3.4.1 Utbildning i Kina 

Kina är den största och snabbast växande ekonomin i världen och har tidigare varit känd för 

den billiga arbetskraften. Idag är läget annorlunda och kostnaderna för arbetskraft stiger fort. 

Företag i Kina har stora problem att rekrytera rätt kompetens och det är ”krig” om kompetent 

personal. Kinesiska universitet examinerar årligen ett stort antal tekniker, men ett stort 

problem är att det kritiska tänkandet saknas helt i det kinesiska utbildningsväsendet. Eleverna 

lär sig inte att ta egna initiativ och vara kreativa, vilket ofta är ett krav då internationella 

företag rekryterar till sina verksamheter. Detta bidrar till en hög rörlighet på arbetsmarknaden 

då personer med utbildning och ett know how-tänkande är attraktiva bland företagen. En hög 

personalomsättning bidrar i sin tur till den snabba löneökningen i landet. Detta framförallt till 

tjänster som kräver högre utbildning. (Dowling et al., 2008:234, 235) Ekonomiska och 

politiska kritiker menar att om inte kinesiska studenter slutar indoktrineras kommer inte Kinas 

ekonomi att kunna fortsätta växa. (Newmyer, 2007) 

3.5 CSR, mänskliga rättigheter och Code of Conduct 

Det finns två perspektiv på ett företags sociala ansvar - Corporate Social Responsability 

(CSR), enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008:129). Å ena sidan att företagets sociala 

ansvar utgår från välgörenhet och å andra sidan att företagets sociala ansvar för hur företagets 

kärnverksamhet påverkar samhället och miljön. (ibid.) Författarna till föreliggande studie 

utgår från den senare definitionen i kombination med Edwards och Rees (2011:256) 

begreppsdefinition där Arbetskraftsfrågor är en stor del av CSR. I kategorin arbetskraftsfrågor 

finns diskrimineringsfrågor, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, trakasserier, lön, 

barnarbete, tvångsarbete och whistle blowing med mera. (ibid.) 

Kravet på att företag ska ta sitt sociala ansvar har ökat sedan 1990-talet. (Grafström et al., 

2008:43, Edwards och Rees, 2011:254) Det är olika intressentgrupper som staten, företagets 

ägare, företagens kunder, olika ideella organisationer och företagets medarbetare som ställer 

dessa krav. (Grafström et al., 2008:43) Socialt ansvarstagande handlar om ”[…] att ett företag 

är förpliktigat att stå till svars för sin påverkan på samhället.”(Grafström et al., 2008:15) 

Det är inte bara företagen själva som har ett intresse i det sociala ansvarstagandet, enligt 

Grafström et al. (2008:14,72,73) har media, intresseorganisationer och statliga organisationer 
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varit centrala aktörer i frågan om att lyfta fram företagens ansvarstagande. Detta tack vare den 

ökande betydelse media har i samhället idag. Intresseorganisationer har lärt sig att använda 

sig av media för att driva sin sak och har därmed fått en större möjlighet att påverka företags 

agerande. CSR, företagens sociala ansvar, ses inte av alla som en viktig fråga utan vissa ser 

det som ett provocerande och kontroversiell påhitt och ett hot mot marknadsekonomin och 

den roll företag har i samhället idag. Men CSR kan även ses som ett stöd för företag som 

agerar i länder där det saknas regelverk som skyddar de mänskliga rättigheterna. (ibid.) 

Det sociala ansvar ett företag kan ta gentemot sin omvärld kan definieras både snävt och brett. 

Företagen bestämmer i mångt och mycket själva hur det sociala ansvarstagandet ska se ut. Å 

ena sidan kan det innebära att företaget aktivt arbetar för att minimera den skada det åsamkar 

samhället. Å andra sidan kan det innebära att företaget aktivt arbetar för att maximera den 

nytta det gör för samhället. Företaget kan även spetsa sitt åtagande till lokalt eller globalt 

ansvar. (Grafström et al., 2008:15) Edward och Rees (2011:255) presenterar en mycket vid 

definition gjord av Joseph: ”[…] every aspect of society on which a company has an impact, 

through its non-core as well as core activities”. Den omfattar ett stort antal variabler. Några 

av dessa är omgivningen, rättvis handel, mänskliga rättigheter, stödja utbildning, vägran att 

handla med vissa marknader, socialt stöd, delta i lokala affärsinitiativ, organisk produktion 

med mera. (ibid.) 

Trots att det är upp till företaget att självt tolka och besluta om hur dess sociala 

ansvarstagande ska formas är många företags utgångsläge EU-kommissionens definition, 

vilken enligt Grafström et al. (2008:39) är: ”De flesta definitioner av företagens sociala 

ansvar beskriver det som ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar 

sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”. 

Socialt ansvarstagande kan kallas olika saker beroende på hur företaget väljer att tolka 

åtagandet, enligt Grafström et al. (2008:46,57) är de vanligaste benämningarna CSR, 

Corporate Responsibility, samhällsansvar, sustainability - hållbarhet. Även hållbar utveckling 

är ett sätt att benämna sitt CSR-arbete. (ibid.) Edwards och Rees (2011:254) menar att CSR-

arbete även kan benämnas, och behandla, områden som miljöansvar, mänskliga rättigheter 

och rättvis handel. 

Grafström et al. (2008:39, 43, 47) menar att ramarna för företagets sociala ansvarstagande 

ligger i relation till företagets intressenter och är frivilligt eftersom ansvaret kan gå utanför 

lagens föreskrifter. Många företag väljer att både arbeta med och kommunicera sitt sociala 

ansvar trots att det är frivilligt. Hur företagen väljer att arbeta med sitt sociala ansvarstagande 
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ligger, enligt Grafström et al., i samklang med hur ledningen ser på företagets roll i samhället. 

Detta kommuniceras via företagens hemsidor. (ibid.). Enligt Edward och Rees (2011:254-

255) ses en trend i att visa större intresse för socialt ansvarstagande från mitten av 1990-talet 

och framåt.  Att företag har en kod för etiskt förhållningssätt – Code of Conduct är idag 

betydligt mer vanligt än på 1990-talet. Att ta sitt sociala ansvar har troligen blivit viktigare 

och mer accepterat de senaste decennierna av den anledningen att multinationella företag blir 

allt vanligare i både västvärlden och i utvecklingsländer. Edward och Rees påpekar dock att 

CSR-arbetet ser olika ut i olika länder. Till och med multinationella företags tillvägagångssätt 

skapas utifrån hur det nationella klimatet ser ut. (ibid.)  

Mänskliga rättigheter 

FN:s allmänna förklaringar om mänskliga rättigheter går att läsa på regeringens webbplats om 

mänskliga rättigheter. FN:s generalförsamling tillkännager att den allmänna förklaringen ska 

vara gemensam för alla folk och nationer ”[…]i syfte att alla människor och samhällsorgan 

med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och 

utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva 

åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och 

effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under 

deras jurisdiktion”.(K18: Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, Internet) 

Nedan presenteras ett utdrag ur de allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna taget 

från regeringens hemsida (K18: Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, Internet): 

Artikel2 

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan 

åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan 

uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen 

åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som 

råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är 

oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan 

begränsning av sin suveränitet. 

Artikel 4 
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara 

förbjudna. 

Artikel 23 
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande 

arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet. 

2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete. 
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3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom 

eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan 

kompletteras med andra medel för socialt skydd. 

4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.  

Artikel 24 
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt 

regelbunden betald ledighet. 

Amnesty följer FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter i sin internationella 

verksamhet och ställer krav på företag som agerar internationellt. På Amnestys hemsida går 

följande att läsa: ”[…] företag har ett ansvar att inte kränka mänskliga rättigheter inom eller 

i anslutning till deras verksamhet. Det räcker alltså inte att bara finnas på plats och göra 

investeringar, utan ansvaret sträcker sig längre än så. Den som har makt har också ett 

ansvar. Ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna inom sin verksamhet och i de 

situationer som har anknytning till företaget”(K19: Amnesty, Internet) 

Code of Conduct 

För att företag ska kunna försäkra sig om att olika standarder följs tar man fram så kallade 

Code of Conducts, etiska uppförandekoder. Dessa kan handla om att sådant som inte är tillåtet 

i hemlandet inte heller ska tolereras i landet där man etablerar sig, till exempel: barnarbete, 

långa arbetsdagar till minimilöner och osäkra arbetsplatser/arbetsmiljöer. FN arbetar för att 

internationella företag även ska kunna ställa krav på underleverantörer till sina leverantörer 

för att komma till rätta med de stora problem som finns inom dessa områden. Företag är ofta 

snabba med att skapa sin egen Code of Conduct men idag finns en universell standard som 

liknar ISO 9000 kvalitetsstandard. Den heter Social Accountability 8000.  FNs mänskliga 

rättigheter ligger till grund för denna. (Dowling et al., 2008:230). 

3.5.1CSR i Kina 

Wang och Juslin (2009) presenterar en ny definition av CSR som de kallar ”the harmony 

approach to CSR” och innebär respekt för naturen och att älska människan. Wang och Juslin 

menar att denna definition av CSR-arbete passar den kinesiska marknaden bättre eftersom 

den, till skillnad från västerländska definitioner, tar hänsyn till den kinesiska kulturen och den 

verklighet som råder i Kina. (ibid.) Zu och Song (2009) å sin sida menar att många företag 

uppger att de har en positiv syn på CSR och gärna skulle delta i CSR-aktiviteter men att dessa 

uttalanden bara görs för att själva göra ekonomiska vinster på dem. De menar att det i Kina är 

mindre företag eller statsägda företag, som är lokaliserade i fattigare områden eller som 

producerar traditionella kinesiska varor, som har ledningar som utan verkliga CSR-aktiviteter 
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försöker få företaget högre CSR-rankat. De som faktiskt arbetar med CSR frågor är de som 

går bra, ju bättre företagen går ju större involvering i CSR-frågor. I dessa fall, anser Zu och 

Song, att CSR-arbetet har ett positivt samband med företagets prestation. (ibid.) 

Xu och Yang (2010) visar att begreppet CSR innehåller andra variabler i Kina jämfört med 

västvärlden. Den största skillnaden är att kinesiskt CSR bottnar i den sociala och kulturella 

bakgrund som finns i landet. (ibid.) I en studie av hur kinesiska leksaksleverantörer efterlevde 

kundens uppförandekoder har Egels-Zand (2007) dock sett att leverantörerna lurar köparna. 

Detta genom att visa upp en formell del av organisationen och hur man lever upp till de etiska 

reglerna där. Den formella delen av organisationen skiljer sig dock från den faktiska, 

operativa delen av organisationen. Så stor del som två tredjedelar av de undersökta företagen 

levde inte upp till stora delar av de uttalade uppförandekoderna medan resterande tredjedel 

lyckats leva upp till de flesta av punkterna i uppförandekoderna. (ibid.) 

Taylor (2011) menar att stora, välmående kinesiska företag arbetar efter Code of Conducts 

och arbetar för att ge sina medarbetare ett arbetsliv som är bättre än det tidigare utnyttjandet 

av arbetskraften. Däremot är mindre företag, som inte går så bra och som är beroende av att 

minimera sina kostnader, benägna att ta fram falska dokument och rapporter om deras 

arbetskrafts arbetsvillkor för att kunna överleva. Medelstora företag tenderar att visa upp det 

som behövs för att leva upp till uppförandekoderna. Uppförandekoder, som tillåter arbetare att 

vara självorganiserade, hotar hela den politiska basen som styrt arbetskraften de senaste fyra 

årtiondena och är inte något som finns i någon särdeles stor utsträckning i Kina. (ibid.) 

3.6 Arbetsrätt, arbetsmiljö och föreningsfrihet 

Svensk arbetsrätt har sina rötter i det förindustriella samhället. Den centrala lagen var då 

tjänstehjonsstadgan samt olika regleringar för olika näringar. I mitten på 1800-talet 

förändrades läget i linje med de idéer om näringsfrihet som präglade samhället. Tiden fram till 

början av 1900-talet var en liberal epok i dessa frågor. 1906 trädde lagen om medling i kraft 

och arbetsvillkoren bestämdes således genom samverkan i kollektiva former. 1928 tillkom 

lagar om kollektivavtal och en arbetsdomstol bildades i Sverige. Precis som i andra 

europeiska länder genomfördes en omfattande arbetslagstiftning under 1970-talet, vilket 

brukar benämnas som en ´juridifiering´ av arbetslivet. Sveriges inträde i den europeiska 

unionen har medfört en skärpning och ökning av arbetslagstiftningen. Den svenska omfattar 

idag anställningsskydd, vidgat löntagarinflytande, ökat inflytande av arbetsledning, regler om 

kollektivavtal, anställningsavtal, den offentligrättsliga skyddslagstiftningen i arbetslivet, 
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medbestämmandelagen (MBL), processrätt för arbetstvister och övriga förhållanden mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. I svensk arbetsrätt finns även arbetsmiljölagstiftningen, vilken 

tillses av Arbetsmiljöverket. I det arbetsmiljörättsliga nätet i Sverige ingår även lagstiftning 

om arbetsmarknaden som reglerar bland annat arbetsförmedling. (K20: Nationalencyklopedin, 

Internet) 

Föreningsrätten innebär, enligt Arbetsmiljöverkets hemsida: ” [...] rätten att tillhöra en 

arbetstagarorganisation (fackförbund) och att utnyttja sitt medlemskap samt agera för 

organisationen. Föreningsrätten får inte kränkas. Det innebär att du inte får skadas (till 

exempel sägas upp) med anledning av att du har använt din föreningsrätt.” (K23: 

Arbetsmiljöverket, Internet). Enligt Kjellberg, refererad i Berglund och Schedin (2009:248), 

har fackföreningarna förändrats i grunden det senaste seklet. Idag är tjänstemän organiserade i 

samma utsträckning som arbetare. 

Enligt Bruun, Flodgren, Halvorsen, Hydén och Nielsen (1990:31, 42) baserar sig det nordiska 

arbetsmarknadssystemet på den fackliga föreningsrätten. De menar vidare att 

fackföreningsrörelser inte enbart är en intresseorganisation och/eller påtryckningsorganisation 

för löntagarna utan även en integrerarad del av statsapparaten. (ibid.). På regeringskansliets 

hemsida om arbete och arbetsliv går att läsa att de svenska arbetsrättsliga lagarna i regel är 

tvingande till arbetstagarens fördel. Detta innebär att en arbetsgivare inte kan förhandla fram 

sämre rättigheter för sina arbetstagare än vad som gäller enligt lagen. Karaktäristiskt för den 

svenska modellen är att kollektivavtal styr stora delar av arbetsmarknaden. (K21: Regeringen, 

Internet)Enligt Granberg (2003) styrs förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare av 

anställningsavtalet. Under 1900-talet har synen på anställningsavtalet förändrats från 

köpsrättslig till civilrättslig, där trygghet i anställningen, lönens storlek, uppsägningstider, 

arbetarskydd, orsaker till uppsägning samt medinflytande väger tungt. En anställd har i 

Sverige lagar att luta sig mot vad gäller såväl rätten att organisera sig som rätten att träffa 

kollektivavtal. Delar av den trygghet som en anställning innebär står samhället för i form av 

stöd vid sjukdom och pension. Lagen om medbestämmande, MBL, syfte är att leda till 

demokratisering av arbetslivet. MBL är en ramlag, det vill säga att den anger förutsättningar 

för medbestämmande i arbetslivet. Sedan är det parterna själva som bestämmer hur 

medbestämmandet ska utformas. ”Parterna” syftar till kollektivförbund och 

arbetsgivarorganisationer på såväl central som lokal nivå och alltså inte de enskilda parterna. 

(ibid. sid. 179, 181, 187) 
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3.6.1 Arbetsrätt och arbetsmiljö i Kina 

Kina upprättade en ny nationell arbetsrättslagstiftning 1 januari 1995. Den nya nationella 

lagstiftningen övertog den gamla lagstiftningen från 1953 (MOIDR), vilken reglerade 

företagande och snarare syftade till att skapa stabilitet och motivera till arbete än att värna om 

arbetstagarnas rättigheter. Exempelvis förkunnar artikel 17 i MOIDR till punktlighet och 

disciplin och artikel 21 till ansvarsskyldighet (K22: AMRC, Internet): 

 17.‘”Late arrival or early departure without good reason, or playing around or sitting 

idle during working hours shall be subject to proper punishment or dismissal as the 

case may require.”  

 21. ”If due to non-observance of working procedures or irresponsibility, rejects are 

turned out or any facilities are damaged, the worker or staff member shall be held 

responsible for part or whole payment of compensation for the material loss as 

conditions may require, whether he is punished or not. The amount of compensation 

shall be decided by the management and deducted from his wages…’ 

Artikel två i den gamla kinesiska statslagen säger att lagen gäller alla arbetstagare, statliga 

organ och offentliga institutioner som har ett förhållande till arbetsgivaren.  Trotts detta 

påstående står många arbetstagare utan rättsskydd, högre statstjänstemän och arbetstagare från 

landsbygden. År 1986 infördes provisoriska föreskrifter rörande visstidsanställd arbetskraft. 

Syftet med dessa föreskrifter var att täcka in nyrekryterad arbetskraft i statligt ägda företag 

som jobbade mindre än heltid. Sådana avtal förekom redan exempelvis för utlandsägda 

företag i Kinas särskilda ekonomiska zoner. Reglerna gäller inte för arbetstagare som anställts 

redan tidigare av de statsägda företagen. Artikel 16 i Kinas nuvarande arbetsmiljölag 

definierar enskilda anställningsavtal som ”an agreement that establishes the labour 

relationship between a labourer and an employing unit”. (K22: AMRC, Internet) Detta är den 

rättsliga grunden för relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare. Rättspraxis har hittills 

visat att om en arbetstagare kan bevisa att ett arbetsförhållande med en arbetsgivare existerar, 

så är den senare juridiskt bunden att uppfylla de skyldigheter som arbetsmarknadslagen 

ålägger honom. Detta även om inget skriftligt kontrakt undertecknats. Artikel 19 i 

arbetsrättslagen påvisar att anställningsavtal måste innehålla: anställningstid, typ av arbete, 

arbetarskydd, löner, disciplinära frågor, villkor för uppsägning av avtalet och ansvar för 

kontraktsbrott. (ibid.) 

Arbetsrättslagstiftningen från 1995 reglerar bland annat åtta timmars arbetsdag, åldersgräns 

för barnarbete vid 16 år och krav på anställningskontrakt. Lagarna var dock vagt formulerade 

utan några tydliga instruktioner om vad som skulle ske vid lagbrott.  I en rapport från 
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International Metalworkers` Federation (IMF) 2005 ges en målande beskrivning av situationer 

då arbetstagarnas rättigheter dagligen kränks – inte minst genom frånvaron av oberoende fack. 

IMF förmedlar i sin rapport från 2005 att problemet med den kinesiska arbetsrättslagen inte 

var själva lagstiftningen, utan att den inte följs. De menade att medarbetarna i de flesta fall 

inte var medvetna om sina rättigheter. Detta underlättade för arbetsgivarna att avvika från 

lagstiftningen. Vidare menar de att det var vanligt förekommande att myndigheterna såg 

mellan fingrarna med arbetsgivare som skapade sina egna regelverk. Detta för att inte 

skrämma bort investeringar. (K8: IMF, Internet) 

2008 reformerades lagarna och information om vad som sker vid överträdelser preciserades. 

Innan detta rapporterade Kinas enda tillåtna fackförbund All China Federation of Trade 

Unions (ACFTU) att endast tio procent av landets arbetskraft hade anställningsavtal. Idag 

uppskattas motsvarande siffra till 50 %. Trots lagändringen från 2008 så är tillämpningen av 

den kinesiska arbetsrättslagen bristande. Kina har genom reformer under de senaste 

decennierna arbetat fram en arbetsmiljölagstiftning som till mångt och mycket inte 

efterlevs.(K24: Juridiska fakulteten, Stockholms Universitet, Internet) Clas Ohlson och 

Biltemas produktion har blivit granskad av Swedwatch. Utredningen drar en likande slutsats, 

nämligen att arbetsmiljölagstiftningen finns i teorin, men att få åtgärder vidtagits för att tillse 

att den efterlevs i praktiken. (K25: Sveriges Television, Internet)  

I en rapport av Swedwatch publicerad 2011 berörs problematiken rörande brott mot den 

kinesiska arbetsmiljölagen vid leksakstillverkning. Regelbrott rörande arbetstid och 

försäkringar diskuteras. Swedwatch drar slutsatsen rörande regelbrott mot arbetstid att 

förklaringen är behovet av hög produktion. Vilket troligen bottnar i att köparna kräver snabba 

leveranser till låga priser. Regelbrotten angående försäkringar kan till stor del kopplas till en 

bristande förståelse av försäkringens funktion och betydelse. (K27: Swedwatch, Internet) 

Kinesiska domstolar dömer enligt följande kronologi (K24: Juridiska fakulteten, Stockholm 

Universitet, Internet): 

1. Kommunistpartiets åsikter 

2. Folkets åsikter 

3. Lagen 

Kinesiska myndigheter är intresserade av svensk arbetsrätt då den ses som en bidragande 

faktor till det lugn som finns på den svenska arbetsmarknaden (ibid.). 
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Kina är en enpartistat med mycket begränsat utrymme för arbetare att organisera sig och lagen 

är ett svagt och opålitligt verktyg. Detta är synnerligen påtagligt vad gäller arbetsrättslagen, 

vilken reglerar en elementär del av tillvaron för arbetstagarna. I teorin är konstitutionen den 

högsta lagliga auktoriteten i Kina och ingen lag kan kränka den. I arbetsrättsliga tvister har 

denna lag varit referens för både aktivister och stat.  För att legitimera deras kamp och 

upprätta privat säkerhet har arbetsrättskämpar återkommande refererat till artikel 35 i 

konstitutionen som säger: ”Citizens of the People’s Republic of China enjoy freedom of 

speech, of the press, of assembly, of association, of procession, and of demonstration” (K22: 

AMRC, Internet). Arbetsrätt engagerar inom en speciell politisk och ideologisk kontext. “The 

People’s Republic of China is a socialist state under the people’s democratic dictatorship led 

by the working class and based on the alliance of workers and peasants” (K22: AMRC, 

Internet). En teoretisk motsättning uppkommer, som har en direkt inverkan på arbetares 

rättigheter. Arbetare som strejkar hänvisar till artikel 35 i konstitutionen medan 

myndigheterna hänvisar till artikel ett, vilken legitimerar arrestering då de strejkande utgör ett 

hot mot staten. De motsättningar som idag leder till strejker kan utan tvivel härledas till gapet 

mellan arbetskraft och kapital. (K22: AMRC, Internet)     

Wang (2011) menar att Kinas brist på arbetsrätt kommer att underminera hållbarheten i den 

kinesiska arbetsmarknaden. Det som är mest alarmerande och behöver ses över är det sociala 

skyddsnätet för arbetare som flyttar från landsbygden in till de urbaniserade städerna för att 

arbeta på företag, främst inom den privata sektorn. Dessa människor står för en stor del av de 

privata företagens arbetskraft men de har inte samma sociala säkerhet som invånarna i större 

samhällen. Wang menar att trots att staten har sett över frågan och åtgärdat den genom att dra 

åt lagens snara runt företagarna så behövs någon slags reform för att komma till rätta med 

problemet. (ibid.) 

3.6.2 Facklig verksamhet i Kina 

Svenska IMF beskriver att de lokala facken i allt väsentligt är kontrollerade av det kinesiska 

kommunistpartiet, men att facket har ett informationsutbyte med centralorganisationen 

ACFTU. I Kina uppträder facket som en tredje part mellan de anställda och arbetsgivaren. 

Facket har rätt att yttra sig om de anser att ett individuellt kontrakt är oriktigt, men de 

representerar inte individen. Snarare ska facket ses som en förlängning av kommunistpartiets 

inflytande på arbetsplatsen.(K8: IMF, Internet) Enligt EX 1 Törnvall finns i Kina inga 

fackföringar som har något att säga till om. Därför måste folk, vilket vi har sett på senare tid, 



79 

ta sin rätt i egna händer. Han menar att det har varit en del problem i vissa provinser som den 

kinesiska regeringen försöker att tysta ner. (EX 1, Anders Törnvall, 2012-02-22) 

De kinesiska arbetsförhållandena framställs även av Amnesty som problematiska. De hävdar 

att lagstiftningen tvingar fram kränkningar av fackföreningsfriheten. De menar dock att den 

kinesiska arbetsrättslagstiftningen kan ses som godtagbar när det gäller bland annat arbetstider 

och lönenivåer. De anser att kinesiska arbetstagare har begränsade möjligheter att organisera 

sig fackligt. Detta då de kinesiska medarbetarna saknar möjligheten att ansluta till oberoende 

fackföreningar. De hänvisas istället till det partistyrda facket ACFTU. I den kinesiska 

lagstiftningen framgår det, enligt Amnesty, att de som organiserar oberoende fackföreningar 

ska fängslas och trakasseras. (K26: Amnesty, Internet) Amnestys rapportering har för 

Sveriges riksdag resulterat i frågeställningar kring hur de ska förhålla sig till Kinas bristande 

kontroll vad gäller arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor (K28: Riksdagen, Internet) 

På ACFTUs officiella hemsida kan man läsa om organisationens ”Working Priorities”. Det 

beskrivs hur organisationen är med och stiftar arbetsmiljölagar, som syftar till att förebygga 

olyckor och sjukdomar som en följd av arbete. Vidare beskrivs hur ledande representanter 

från facket enbart under 2006 var med och beslutade om 1400 lagar och förordningar. 

ACFTU beskriver sig själva som en bro mellan kommunistpartiet och den arbetande massan. 

(K29: ACFTU, Internet)  

Under sommaren 2011 utbröt en allvarlig strejk på en Hondafabrik i Guangdong provinsen i 

södra Kina. Grunden till konflikten var ett utbrett missnöje över hur företaget valde att reglera 

hur lön och bonus betalades ut till medarbetarna. Konflikten har kastat ljus på det faktum att 

arbetsrättsfrågor i Kina fortsatt har låg prioritet. I de flesta av Kinas provinser behandlas 

konflikter på arbetsplatserna på ett hårt vis och ACFTU står inte bakom reformer som skulle 

leda till mer makt för de enskilda medarbetarna i fråga om att skapa egna fackföreningar. 

Dock kan man se att de vilda strejker, som förekommer allt oftare, gör ett avtryck. 

Kollektivavtal är ett särskilt svårt område då äkta kollektivavtal enbart kan förhandlas fram 

mellan självständigt organiserade arbetare och arbetsgivaren. Artikel 10 i fackföreningslagen 

förbjuder specifikt föreningsfrihet. I artikel 33 i arbetsrättslagen listas de områden som kan 

omfattas av kollektivavtal; arbetskrafts lön, arbetstid, vila/semester, arbetarskydd och hälsa, 

arbete försäkring och välfärd. Artikel 35 anger att de standarder som finns i individuella avtal 

inte får vara lägre än de som är framförhandlade i kollektivavtal. (K29: ACFTU, Internet) 

Ett avtal garanterar dock inte att samtliga punkter efterföljs. Mellan 1998 och 2000 gjordes 

det över 1 000 anmälningar till myndigheterna i staden Changchun. Anmälningarna gjordes 

http://www.acftu.org.cn/
http://www.acftu.org.cn/
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av medarbetare som hävdade att arbetsgivaren hade brutit mot avtal.  Anmälningarna rörde 

bland annat oenighet runt pensionstid, förändringar i kontrakt efter omstrukturering eller 

utländska investeringar, provanställning, löner och godtyckliga ändringar i kontrakt.  Artikel 

20 anger att icke tidsbegränsade kontrakt är en frivillig möjlighet för arbetstagare som har 

arbetet tio år i rad hos samma arbetsgivare. Prövotid/perioder begränsas till sex månader som 

anges i artikel 21. Liksom i andra länder har uppsägning vid slutet av en prövotid visat sig 

ligga till grund för arbetstvister. Artikel 35 beskriver att överträdelse av kollektivavtal skall 

göra dessa ogiltiga, men ger inte någon ytterligare förklaring eller specificering.  Inte heller 

finns några bestämmelser för ändringar eller upphävande av kollektivavtal. De nygrundade 

ACFTU stoltserar med att över 95 procent av arbetarna i städerna, i de statsägda företagen 

och i gemensamt ägda företag (COE) samt i utlandsägda företag omfattas av kollektivavtal 

(K22: AMRC, Internet). 

3.6.3 Korruption 

Den globala civila samhällsorganisationen, Transparency Intenational
3
, arbetar med att 

motverka korruption i världen. Deras senaste globala undersökning från 2011 bygger på data 

från 17 undersökningar angående faktorer som verkställigheten av anti-korruption lagar, 

tillgång till information och intressekonflikter. 183 länder och territorier rankas från 0 

(mycket korrupt) till 10 (mycket ren). Sverige har 9.3 poäng och hamnar på fjärde plats, 

medan Kina med sina 3.6 poäng hamnar på 75:e plats. (K30: The Guardian, Internet) 

 

  

                                                 
3
 Transparency International (TI) är en oberoende organisation grundad 1993, med syfte att öka 

medvetenheten och den offentliga uppmärksamheten när det gäller korruption i världen. (K36: 
Nationalencyklopedin, Internet) 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras empirin för respektive explorativ studie. 

Inledningsvis presenteras intervjupersonerna, vilka författarna även 

hänvisar till i studiens två bilagor. Bilaga 1 innehåller fallbeskrivningar 

från två kinesiska affärsetableringar i Sverige, Dragon Gate i Älvkarleby 

och Fanerdunprojektet i Kalmar. Bilaga 2 innehåller behandlad empiri 

kopplat till studiens deduktiva del.  

Nedan presenteras de intervjupersoner som deltagit i studien. I rubriken presenteras 

intervjupersonernas namn, yrkestitel samt organisation. Den kursiverade texten utgör en kort 

beskrivning av intervjupersonernas bakgrund. 

IP 1 - Anonym med svensk bakgrund. Produktchef, börsnoterat företag inom detaljhandeln. 

 IP 1 har arbetat på företaget hela sitt yrkesverksamma liv, varav 25 år på inköpsavdelningen. Under de 

senaste 20 åren har IP 1 gjort återkommande affärsresor till Kina. År 2008 öppnade företaget ett 

kontor i Kina och idag finns ytterligare ett kontor där, företaget har ett antal kinesiska medarbetare.  

 

IP 2 - Anonym med svensk bakgrund. Produktchef, börsnoterat företag inom detaljhandeln. 

 IP 2 har arbetat på företaget i två år, varav ett år som produktchef. Under detta år har IP 2 hunnit med 

tre tjänsteresor till Kina. 2008 öppnade företaget ett kontor i Kina och idag finns ytterligare ett kontor 

där, företaget har ett antal kinesiska medarbetare.  

 

IP 3 - Anonym med svensk bakgrund, HR-chef, svenskt, globalt börsnoterat företag inom 

tillverkningsindustrin. 

 IP 3 har arbetat i koncernen sedan 1994 och som HR Manager sedan 2008. IP 3 har bland annat 

arbetat med en förstudie som behandlade huruvida koncernen ska utföra framtida utvecklingsarbete i 

Kina. Under dessa sex månader var IP 3 bosatt i  Kina. 

 

IP 4 - Anonym med svensk bakgrund. Före detta medarbetare, börsnoterat industriföretag. 

 IP 4 arbetade i produktionen på företaget och åkte vid två tillfällen på tjänsteresor till Kina då 

företaget skulle börja producera samma produkter i Sverige som man gjorde i Kina. De var i Kina i fem 

veckor första gången och i tre veckor andra gången för att lära upp sig inför den svenska produktionen. 

 

IP 5 - Anonym med svensk bakgrund. VD, företag tillverkningsindustrin. 

 Företaget IP 5 arbetar för är ett producerande företag som exporterar all sin produktion, till Kina, 

Japan och Indien. Företaget har 25 anställda i Sverige och två på ett representationskontor i Kina. 

Försäljningen sker dels direkt via den försäljare företaget har på plats i Kina, samt genom att IP 5 själv 

reser till Kina ungefär varannan månad, årligen. 

 

IP 6 - Anonym med svensk bakgrund. Egenföretagare för ett mindre företag. 

 IP 6 har tidigare arbetat på exportrådet i sex år. Idag driver IP 6 sitt eget företag och har totalt sett 

arbetat med/i Kina i cirka 20 år och har under den tiden samarbetat med 600-700 bolag. 

 

IP 7 - Anonym med svensk bakgrund. Produktchef, börsnoterat företag inom detaljhandeln.  

 IP 7 har arbetat som produktchef på företaget i två och ett halvt år. Innan han kom till företaget har 

han arbetat inom teknikbranschen på andra företag. IP 7s största kontakt i Kina, förutom de 
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inköpsresor han gör årligen, är hans kinesiska kollega på ett av kontoren i Kina. Han har även stor 

kontakt med kinesiska agenter som är anställda på externa företag och hjälper företaget genom att söka 

efter produkter på exempelvis mässor. 

 

IP 8 -Anonym med svensk bakgrund. Kategorichef, börsnoterat företag inom detaljhandeln. 

 IP 8 har sedan 1,5 år arbetat som kategorichef på företaget där hon även arbetar som 

leverantörsstrateg. I den rollen har hon fokus på CSR för inköpsavdelningen och gör regelbundet 

tjänsteresor till Kina. IP 8 har tidigare arbetat 18 år på ett annat svenskt större börsnoterat företag 

inom en liknande bransch.  Varav hon de sistafem och ett halvt åren var placerad i Hongkong och 

arbetade med produktionen i olika delar av Asien: Kina, Bangladesh, Indien, Indonesien och Thailand. 

Efter ett par år i Asien tog hon över ansvaretför företagets kinesiska kontor i Hongkong och arbetade 

som produktionschef. Kontoret hade då ca 150 medarbetare.  

 

IP 9 - Lars Malmborg. Pensionerad före detta utvecklingschef, Kalmar kommun. 

 Första gången Malmborg hade kontakt med Kina var år 2000, sedan dess har han samarbetat med 

kineser vid en rad tillfällen. Kineserna har länge varit intresserade av utbyte av Kalmars teknikparker 

och Maömborg gör återkommande resor till Kina. 

 

IP 10 - Kyrre Dahl. Utvecklingschef, Kalmar Kommun. 

 Dahl etablerade sin första kontakt med Kina 2003, då kommunen gjorde sitt första studiebesök i Kina. 

Under ett antal resor till Kina startade man upp CBBF, China Baltic Business Forum. På detta forum 

träffade han  den kinesiske affärsmannen Jing Xing Lou, förgrundsgestalt i Fanerdunprojektet. Dahl 

arbetade tätt med kommunledningen tillsammans med ledningen för Fanerdun. 

 

IP 11 - Mattias Nylander. Näringslivsutvecklare, Region Kalmar. 

 Under tiden för Fanerdunprojektet var Nylander egenföretagare inom Event marketing och projektets-

branschen. Fanerduns förgrundsgestalt, Luo var företagets näst största kund 2007, varför han har goda 

insikter i projektet. Luo ville att Nylander skulle hjälpa honom att bygga Fanerduns varumärke. 

 

IP 12 - Ronny Nilsson. Näringslivsprofil/ CEO, Lofthuset.  

 Har tidigare arbetat som Senior Vice President för Ericsson med ansvar för global tillverkning och 

logistik med verksamhet i Sverige, Österrike, Holland och Kina. IP12 blev inkallad i Fanerdunprojektet 

som rådgivare och bollplank åt kommunchefen som bad honom om hjälp då det var ett potentiellt stort 

och komplicerat projekt som kineserna ville starta i Kalmar. 

 

IP 13 - Jesper Ericson. Journalist, Barometern.  

 Ericson arbetar som journalist på tidningen Barometern och har varit i Kina fyra gånger i tjänsten, 

varav två i samband med Fanerdunprojektet. Ericson berättar att Barometern skrivit kilometervis om 

Fanerdunprojektet. Han har gjort otaliga intervjuer med kineser sedan Fanerdunprojektet drog igång. 

 

IP 14 - Thomas Davidsson. Näringslivschef, Kalmar Kommun.  

 Davidsson arbetade mot Kineser under Fanerdunprojetet. Han har besökt Kina i tjänsten. 

 

IP 15 - Magnus Gustafsson. Investeringsfrämjare område näringsliv och tillväxt, 

Regionförbundet i Kalmar län.  

 Gustafssons uppdrag är att attrahera utländska direktinvestering i Sverige, specifikt Kalmars län. Detta 

gör han i samarbete med Invest Sweden, som har UDs och regeringens uppdrag att attrahera 

direktinvestering i Sverige. Regionförbundets arbete sker i globalt perspektiv i samarbete med Invest 
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Swedens personal på ett antal ställen ute i världen. År 2004 gick man in i Kina och har arbetat mot 

Kina sedan dess. 

 

IP 16 - Helena Nilsson, Områdesansvarig för näringslivsutveckling område näringsliv och 

tillväxt. Regionförbundet i Kalmar län.  

 Nilsson arbetar som samordnare i näringslivsfrågor. År 2004 gick Regionförbundet i Kalmar in i Kina 

och har arbetat mot Kina sedan dess. 

 

IP17 - Astrid Nordin. Kinaforskare, Manchester University.  

 Nordin doktorerar i ämnet kinesisk internationell politik och är klar till hösten 2012, då hon börjar 

arbeta som lektor på ett annat universitet i Storbritannien. Har studerat i Hongkong, Peking och 

Manchuriet. 

 

IP 18 - Wang Zhi. Handläggare, Näringslivs- och affärsutveckling vindkraft, Regionförbundet 

i Kalmar.  

 Zhi har kinesiskt ursprung, men har varit i Sverige sedan 2001. Sedan 2008 är han anställd på 

regionförbundet i Kalmar län, där han arbetar mest med svensk vindkraft. 25 % av sin arbetstid arbetar 

han dock med Kinasatsningar. Inom kort kommer han att flytta tillbaka Shanghai då Regionförbundet 

Kalmar, Regionförbundet Södra Småland och Linnéuniversitetet startar ett gemensamt kontor där. 

 

IP 19 - Anders Törnvall. Professor Emeritus i interkulturell kommunikation, med inriktning 

asiatisk kultur samt affärskultur.  

 Törnvall har främst har arbetat med Kina, Japan, Korea, Taiwan samt Sydostasien i sin karriär. Han 

har skapat och drivit utbildningar, främst för färdigutbildade civilingenjörer och företagare, vars syfte 

varit att ge dem kunskaper inom området kinesisk affärskultur. Han har även forskat i olika projekt som 

riktat sig mot främst Japan och Kina. Törnvall har även utbildat kinesiska företagare i Sverige. Dessa 

utbildningar har haft fokus på hur det är att vara i Europa och göra affärer, vilka kulturella 

anpassningar som då behövs, investeringstips etcetera. Vidare har Törnvall haft en del 

forskarstipendier och forskarutbildningar och även skrivit böcker inom ämnet. 

 

IP 20 - Marie Ericson. Verksamhetsledare, Enterprise Europé Network Dalarna.  

 Ericson har genom sitt arbete samarbetat med kineser i stor utsträckning. Hon har varit i Wuhan, som 

är Borlänge kommuns vänort i Kina, fyra gånger och även andra städer sammanlagt åtta gånger.  

 

IP  21 - Elisabeth Söderström.VD, Sweden- China Trade Council.  

 Söderström har varit SCTC:s verkställande direktör sedan 2004 då hon flyttade hem från Hongkong 

där hon bott i sammanlagt 11 år. Det organisationen främst arbetar med är att belysa den ekonomiska 

utvecklingen i Kina. 

 

IP 22 - Carl Fredrik Hedenström. Advokat, Magnussons Advokatbyrå.  

 Hedenström har arbetat med att hjälpa kinesiska bolag sedan 90-talet. Kinagruppen på advokatbyrån 

består av sju personer som hjälper kinesiska bolag att etablera sig i Sverige och Östersjöregionen.     

99 % av de kinesiska bolag byrån arbetar med är från mainland-Kina. 

 

IP 23 – Sören Petterson. Senior Investment Advisor, Invest Sweden.  

 Petterson är ansvarig för Invest Swedens verksamhet kopplad till Kina, vilken kan ses som en förlängd 

arm för kinesiska organisationer som interagerar med och i Sverige. Han reser till Kina genom sitt 
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arbete cirka fem gånger per år och träffar lokala företag och aktörer där. Han tar också emot kinesiska 

delegationer när de kommer till Sverige. 

 

IP 24 - Jiang Tao. Medarbetare, anonymt kinesiskt företag. 

 Tao har kinesiskt ursprung och har bott i Sverige i några år då han arbetade det kinesiska företaget 

Fanderun i Kalmar. Han studerade främmande språk i Peking Foreign Study University i fyra år, 

därför talar han flytande svenska. Efter sina år vid Universitetet arbetade han cirka två år för den 

svenska ambassaden i Peking,. Han arbetade då på viseringsavdelningen där han handla de kinesiska 

ansökningarna kopplade till Sverige. Tao tillbringade senare några år på Oslo Universitet, där han tog 

sin masterexamen i miljö-och utvecklingsekonomi. 
 

IP 25 - Anna Hagberg. Projektledare för projekt i samarbete med utvecklingsländer, Borlänge 

Kommun. 

 Hagberg fick uppdrag att skriva sitt examensarbete åt Borlänge Energi, på plats i Kina. Hon anställdes 

därefter av Borlänge Kommun parallellt med sin deltidsanställning på Borlänge Energi.  Kommunen 

startade under hennes första anställningsår upp ett samarbete med Wuhan. De olika projekten i 

samarbetet syftar till att hjälpa utvecklingsländer i frågor som demokrati, miljö, mänskliga rättigheter, 

avfallshantering, techincal support etcetera. 

 

IP 26 - Anders Granbom. International Trade Advisor, Exportrådet.  

 Granbom har genom åren arbetat med kineser i olika avseenden. Han har dock ingen direkt erfarenhet 

av kineser i Sverige förutom de delegationer han träffat här. Hans arbetsuppgifter är att hjälpa svenska 

företag att etablera sig utomlands, i bland annat Kina men även att hitta leverantörer till svenska 

företagare. 

 

IP 27 - Doris Jinwen Li. Projektledare, Sweden China Sustainable Coordination and 

Consulting.  

 Jinwen är född i Kina. Hon kom till Sverige när hon var 15 år och stannade i 10 år. Hon har läst på 

svenskt gymnasium och svensk högskola. Idag bor hon i Kina för att göra affärer, i staden Wuhan, men 

hon har även en bostad i Stockholm. Jinwen arbetar med att exportera svensk miljöteknik till Kina. 

 

IP 28 - Chen Ba Ren. Byggledare, Dragon Gate.  

 BR Chen har kinesiskt ursprung och arbetar som byggledare på Dragon Gate i Älvkarleby utanför 

Gävle. Han har arbetat där sedan 2008, då han även kom till Sverige för första gången. Han talar 

ingen svenska utan intervjun görs med tolk på kinesiska. 

. 

IP 29 - Jan Bendrik. Före detta näringslivschef, Älvkarleby Kommun.  

 Bendrik har fram tills alldeles nyligen arbetat som näringslivschef i Älvkarleby kommun, i dag arbetar 

han med strategiska frågor tillsammans med kommunchefen. Bendrik har följt Dragon gate-projektet 

sedan start. 

 

IP 30 - JiamanTang. International Project Assistant, FPX.se.  

 Tang gjorde sin kandidatexamen som en kinesisk utbytesstudent vid Högskolan i Gävle. Hon började 

arbeta efter sitt tredje studieår. Hon har arbetat i Sverige med internationella affärer i två år, främst 

med fokus på Kina och Sverige. 

 

IP 31 - Eddie Chen. Executive Director China, Invest Sweden.  
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 Chen har kinesisk bakgrund och arbetar för Invest Sweden i Kina sedan 2002. Han var den som 

initierade ett kontor i Kina. Invest Sweden arbetar för att attrahera kinesiska affärsmän att investera 

och etablera sig i Sverige. Innan Chen började arbeta på Invest Sweden som executive director i Kina 

arbetade han 14 år på FNs huvudkontor i New York. 

 

IP 32 - Anonym med kinesisk bakgrund. Assistent, anonymt kinesiskt företag tidigare 

verksamt i Sverige.  

 IP 32 har kinesiskt ursprung och har arbetat som assistent till en nyckelperson i ett kinesiskt företag 

vilket etablerat sig i Sverige under 2000-talet. IP 32 är född och uppvuxen i mainland-Kina men bor 

idag i Sverige.  

 

IP 33 - Kenny Li. Driftsansvarig, Dragon Gate.  

 Li har kinesiskt ursprung och har arbetat på det kinesiska företaget Dragon Gate i tre år. Tidigare 

arbetade han med projekt ”Dragon Boat Restaurant”, som är kopplat till Dragon Gate. Efter 

omorganiseringar så startade han ett eget företag som han driver sedan slutet av 2009.  Li är idag även 

driftsansvarig på Dragon gate i Älvkarleby kommun. 

 

IP 34 - Anonym med kinesisk bakgrund. Medarbetare, anonymt kinesiskt företag verksamt i 

Sverige.  

 IP 34 kommer från det kinesiska fastlandet. IP34 har en kinesisk kandidatexamen och två års 

erfarenhet av arbetade Kina. IP34 flyttade till Sverige för att fortsätta studierna läste ett 

mastersprogram i ingenjörssektorn. IP34 arbetar på ett anonymt företag i Sverige.  

 

IP 35 - Ola Wong. Frilansande journalist.  

 Wong arbetar som frilansande svensk journalist och författare och är sedan 2002 till stor del placerad i 

Kina. Han rapporterar för bland annat Sydsvenska Dagbladet, SvD, och har även rapporterat för bland 

annat titlar som Far Eastern Economic Review, Monocle samt den danska dagstidningen Politiken. 

 

IP 36 - Birgitta Ed. Grundare, Springtime.  

 Ed sitter i styrelsen för företaget Springtime och är en av de mest seniora konsulterna på företaget. Hon 

startade företaget 1994, då hette det ”sagt och gjort”. Springtime har kontor i Stockholm, Peking, 

Shanghai, New Dehli och Bryssel. Från 1997 fram tills ett år sedan har Ed varit ansvarig för 

verksamheterna i Asien men nu är hon ansvarig konsult för några av företagets största kunder. 

 

IP 37 - Jens Söderblom. Politiskt sakkunnig, Utrikes Departementet.  

 Söderblom  är politiskt sakkunnig med huvudansvar över Asien och Afrika. Han arbetar även med 

frågor som berör Norden, internationell handelspolitik och export av krigsmateriel. Utöver detta så 

täcker han upp för andra på departementet när dessa är på utrikesresor tillsammans med ministern, 

vilket sker relativt regelbundet.  

 

IP 38 - Anonym med kinesisk bakgrund. Medarbetare, mindre resebyrå i Mellansverige.  

 IP 38 arbetar som försäljare och har arbetat på nuvarande företag sedan april 2004. Innan detta 

arbetade hon på ett exportföretag i Kina, i Guangzhou. Hennes svenska man arbetade på företaget och 

genom relationen kom hon att flytta med honom till Sverige 2002. 

 

 IP 39 - Anonym med kinesisk bakgrund. Företagsledare, anonymt före detta kinesiskt företag 

verksamt i Sverige.  
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 IP 39 arbetade tidigare som företagsledare på ett kinesiskt företag verksamt i Sverige. Idag har IP 39 

flyttat tillbaka till Kina och arbetar där. 

 

IP 43 - Björn Källgren. Sinolog med fokus på den kinesiska moderniseringsprocessens 

konsekvenser, Stockholms Universitet.  

 Källgren är sinolog med fokus på den kinesiska moderniseringsprocessens konsekvenser. Han 

disputerade 2002 med avhandlingen "The Shenzhen Experience, or, City of the Good Cats: Memories, 

Dreams, Identities and social Interaction in the Chinese Showcase" vid Institutionen  för orientaliska 

språk, Stockholms Universitet. Han arbetar också som lektor i kinesiska vid Kungliga Tekniska 

Högskolan. 

 

IP 44 – Anonym med kinesisk bakgrund. Kinesisk entreprenör i Sverige.  

 IP44 är en kinesisk konsult inom Consulting and Management området, etablerad i Stockholm. Innan 

han kom till Sverige 2008 arbetade han I Peking i fem år.  

 

IP 45 - Thomas Lagerquist. Senior Counsel, Mannheimer Swartling.  

 Lagerquist började arbeta mot Kina 1985. Han är affärsjurist och har varit stationerad i Kina och 

Hongkong sedan 1992. Han flyttade hem till Sverige först förra året, men har fortsatt att arbeta mot 

Kina. Detta nu åt andra hållet, med kineser som vill till Sverige. IP45Han  arbetar även vid Sweden 

China Trade Council (SCTC) och är en av två författare till boken ”Quotations from a China practice”. 

 

IP 46 - Anonym med kinesisk bakgrund. Jurist, svensk anonym advokatbyrå.  

 IP 46 kommer från Kina och väljer att vara anonym.  IP 46 har arbetat i 6 år på en svensk advokatbyrå 

med kontor i Sverige och 6 länder runt Östersjöområdet. På advokatbyrån består IP 46:s 

arbetsuppgifter bland annat av att hjälpa svenska företagare som vill samarbeta med, eller etablera sig 

i Kina. IP 46 hjälper också kinesiska företag som vill samarbeta med, eller etablera sig i Sverige. 

 

IP 47 - Youjia Shi. Entreprenör samt student på KTH.  

 Shi studerar på KTH och hennes huvudområde är Fastighetsutveckling och finansiella tjänster. Hon 

fick sin kandidatexamen från Shanghai Finance universitet 2009. Under 2007 arbetade hon i ett 

internationellt utbyteskontor i Finland. 2010 kom hon in på KTH för sina masterstudier inom området 

Fastighetsutveckling och finansiella tjänster, detta eftersom hon tycker att det är ett viktigt område i 

Kina just nu. Under tiden på KTH 2011 startade hon ett företag tillsammans med sina vänner. Tanken 

är att hjälpa kinesiska studenter att komma till Sverige för att göra sin utbildning här. 

4.1 Grundad teori 1: Nyckelområden 

GT 1 avser besvara frågeställningen Vilka affärs och företagsrelaterade områden har 

kinesiska affärsmän som vill etablera sig i Sverige mest nytta av att känna till? Inledningsvis 

presenteras en kvantifiering av studiens empiriska rådata. Därefter presenteras det empiriska 

resultatet i löpande text.  
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4.1.1 Kvantitativa data 

Nedan presenteras en tabell över identifierade nyckelord samt antalet gånger dessa benämns i 

det empiriska rådatat. 

Tabell 1: Nyckelord avseende vad kinesiska affärsmän främst bör känna till: 

Nyckelområde Träffar Nyckelområde       Träffar 

Lagstiftning 18 Mänskliga rättigheter 3 

Arbetsrätt 15 Face/uppriktighet 3 

Kulturella skillnader  14 Regelverk kring företagsetablering 2 

Allmän rådgivning vid företagsetablering 13 Lönesättning/kostnader 2 

Planering-tid 12 Försäkringssystem  2 

Svensk mentalitet 12 Banksystem 2 

Kommunikation 10 Planprocesser i det offentliga 2 

Affärskultur 10 Diskrimenering 2 

Marknadskännedom 10 Avtals betydelse 2 

Facklig verksamhet/kollektivavtal 10 Svenska partner/medarbetare 2 

Arbetsmiljö 9 Beslutsordning 1 

Svenska myndigheter 8 Värdegrunder 1 

Hierarki 7 CSR 1 

Svenskt ledarskap 7 Genvägar- ej okey 1 

Korruption -inte okey 7 Starta aktiebolag 1 

Nätverks betydelse 6 Arbetstid 1 

Skatt 6 Tillstånd 1 

Demokratiska processer 5 Offentlighetsprincipen 1 

Balans arbete/fritid 4 Markköp 1 

Byråkratiska system 4 Byggnadslagstiftning 1 

Miljölagstiftning 3 Företagskultur 1 

Media hantering 3 
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4.1.2 Kvalitativa data 

Nedan presenteras behandlat empirisk data uppdelad i avsitt. 

Avsnitt 1 

Davidsson menar att det är viktigt att kineser, som etablerar verksamhet i Sverige, har 

kännedom om Sveriges lagar. De kineser, som kom till Sverige för att arbeta med 

Fanerdunprojektet i Kalmar, ville arbeta mycket precis som svenska ungdomar som åker till 

Norge för att arbeta vill, exemplifierar han. Därför behöver kineserna vara medvetna om att 

det i Sverige finns strikta lagar som reglerar hur mycket man får arbeta. Han betonar också 

vikten av att känna till reglerna kring svenskt medborgarskap. (IP 14, 12-02-01). Bendrik 

menar att kineser, som etablerar verksamhet i Sverige, måste veta mer om arbetsrättsliga 

frågor. De behöver även ökade kunskaper i kommunal lagstiftning samt den svenska 

miljölagstiftningen.  Han menar att det är viktigt att känna till att reglerna i Sverige är hårda 

och att dessa måste följas. (IP 29, 12-03-14)  

Ed menar att kineser behöver hjälp med att förstå hur svensk lagstiftning ser ut (IP 36, 12-02-

20). Söderström säger att vid etablering i Sverige bör det kinesiska företaget känna till regler 

och förordningar (IP 21, 12-02-27). IP 34 säger att det är viktigt för kineser som etablerar 

verksamhet i Sverige att känna till det svenska regelverket (IP 34, 12-03-19) Malmborg tror 

att lagstiftningen är den allra viktigaste aspekten för kineser att känna till då de etablerar 

verksamhet i Sverige (IP 9, 12-01-31). Zhi anser att kineser som etablerar sig i Sverige bör 

känna till regelverk- olika lagar framförallt skatteregler och arbetsrättsliga lagar (IP 18, 12-02-

20). Dahl menar att kineser behöver känna till lagstiftning för offentlig och fysisk etablering, 

arbetsrätt-, arbetsmiljö- och miljölagstiftning (IP 10, 12-01-31). Nilsson tycker att det är 

viktigt att kineser accepterar och förstår svenska lagar och regler (IP 12, 12-01-31) J Ericson 

anser det vara viktigt för kineser att känna till svensk arbetsrättslagstiftning och att man i 

Sverige inte kan säga upp en medarbetare hur som helst (IP 13, 12-01-31). Nordin tycker att 

det är viktigt att kineser informeras om svenska lagar, regler och förordningar. Wong anser 

det vara viktigt att kineser vet vilka regler som gäller vid bolagsregistrering i Sverige (IP 35, 

12-02-20).  

Granbom säger att det är viktigt att läsa på vad lagar och regler säger om just den typ av 

verksamhet som man avser etablera (IP 26, 12-03-12). B R Chen upplever den svenska 

byggnadslagstiftningen som krånglig och svår. Han menar att det skulle vara värt att ha 

kunskap om den vid en kinesisk etablering i Sverige (IP 28, 12-03-14). Hagberg menar att 
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arbetsrätt och övriga lagar och regler är ett måste att känna till för den organisation, som ska 

etablera sig i Sverige (IP 25, 12-03-12).  

M Ericson menar att kineserna vid etablering i Sverige behöver känna till processen kring 

markköp och diverse tillstånd som hör dit, vilket är en lång och komplicerad process. (IP 20, 

12-02-20) IP 47 anser att svensk lagstiftning och det svenska skattesystemet är viktiga 

aspekter att ha kunskaper inom då man etablerar sig i Sverige (IP 47, 12-04-14) Nordin säger 

att hela arbetsrättssystemet i Sverige är något kineserna måste lära sig när de kommer hit för 

att arbeta (IP 17, 12-02-17). 

Avsnitt 2  

Nordin menar att det faktum att medarbetare i Sverige har ett anställningsavtal, vilket ska 

efterföljas, är viktigt att veta. Likaså att man i Sverige ofta har förutbestämda arbetstider, 

vilka man i regel håller sig till. (IP 17, 12-02-17) Granbom menar att utländska investerare 

och företag som kommer hit, behöver veta att vi i Sverige har stort fokus på vårt privatliv och 

att vi inte arbetar dygnet runt (IP 26, 12-03-12) Törnvall säger att arbetsrätt, och det faktum 

att man inte kan behandla en medarbetare hur som helst, är viktigt att känna till för kineser 

som etablerar sig i Sverige (IP 19, 12-02-21). Granbom menar att det också är viktigt att 

känna till att både män och kvinnor har laglig rätt att vara föräldralediga i Sverige (IP 26, 12-

03-12). Jinwen säger att en stor fallgrop, för kineser som etablerar sig i Sverige, är 

arbetsrätten och att det många gånger är ett bristande förhållningssätt till denna som gör att de 

stoppas av myndigheter (IP 27, 12-03-12). Enligt J Ericson är det viktigt att kineser är 

medvetna om att såväl fackliga organisationer som myndigheter, oberoende av varandra, kan 

vara med och påverka eller rent av stänga hela eller delar av verksamheten. Han tror att den 

svenska fackliga kulturen är viktig att lyfta fram. (IP 13, 12-02-01). Törnvall säger att fackets 

möjlighet att påverka är mycket stark i Sverige, och detta faktum är något som kinesiska 

företag, som etablerar sig här, måste finna sig i (IP 19, 12-02-19).  

Avsnitt 3 

Hedenström säger att investerare i Sverige alltid har svenska myndigheters ögon på sig, 

oavsett vilken investeringstyp det handlar om, något han tror är viktigt att de kinesiska 

etablerarna känner till. Hade kineserna vetat vilka krav de måste uppfylla för att få etablera 

sig här hade det varit enkelt, men i dagsläget finns inga sådana krav att leva upp till. 

Problemet ligger alltså i att vi svenskar inte har klara regler för hur ett utländskt företag kan 

etablera sig här. Vi har inget system som är anpassat för utländska nyinvesteringar.  (IP 22, 
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12-02-27) Jinwen säger att kineser måste läsa på innan de sätter igång. På detta sätt minimeras 

kineser risken att de stoppas av myndigheter i Sverige. (IP 27, 12-03-12) 

B R Chen menar att svensk arbetsrätt är något som kinesiska affärsmän måste förstå när de 

kommer hit. Han säger att kineser arbetar mycket hårt och att de arbetar långa dagar. I Sverige 

har man en helt annan attityd till arbetet. Man jobbar i regel åtta till fem och går sedan hem. 

Han menar också att det är viktigt för en kinesisk chef att förstå att det i Sverige inte fungerar 

att byta ut medarbetare och att tillgången på arbetskraft inte är lika stor i Sverige som i Kina. 

(IP 28, 12-03-14) Tang menar att det är viktigt för kineser, som etablerar verksamhet i 

Sverige, att känna till arbetsrätts- och arbetsmiljölagstiftning. Hon säger också att det är 

viktigt att vara medveten om att lagstiftningen måste följas i Sverige. (IP 30, 12-03-14) H 

Nilsson menar att vetskapen om arbetsrätt är viktig för att över huvud taget nå framgång i 

Sverige. (IP 16, 12-02-01) IP 5 säger att det är viktigt att känna till hur man bedriver sin 

verksamhet i Sverige med allt från arbetsmiljölagstiftning till lönesättning och affärskultur. 

(IP 5, 12-01-10) Malmborg tror att när det gäller skillnaderna i arbetsmiljö och kollektivavtal 

är skillnaderna mellan Kina och Sverige så stora att han inte tror att kineser kan förstå det 

svenska systemet. (IP 9, 12-01-31) R Nilsson menar att det är viktigt för kineser att känna till 

att det i Sverige inte går att ta några genvägar. Något han menar vara vanligt i Kina. IP 12, 12-

01-31) IP 38 tror att det är betydelsefullt för kineser som vill etablera verksamhet i Sverige att 

läsa på om arbetsmiljö (IP 38,12-03-09).  

B R Chen anser att det är viktigt för kineser att känna till svensk skattelagstiftning. Det är 

viktigt att känna till att man betalar skatt och sociala avgifter för sina ansällda. (IP 28, 12-03-

14) Tao tror att det första kinesiska investerare behöver känna till om Sverige är kostnaden för 

personal och det svenska skattesystemet. De behöver även veta hur försäkringssystemen ser ut 

i Sverige och vad försäkringar kostar, säger hon. (IP 24, 12-03-14) För att kinesiska 

etableringar ska lyckas i Sverige menar IP 32 att man måste känna till det svenska 

skattesystemet. Att man i Sverige betalar sociala avgifter för sina medarbetare menar hon 

också vara viktigt att känna till. (IP 32, 12-03-19) Li anser att det är viktigt att känna till 

skattemässiga regler (IP 33, 12-02-19). IP 5 anser att kineser som vill etablera sig i Sverige 

behöver ha kännedom av vårt regelverk kring att starta företag (IP 5, 12-01-10). Dahl anser 

det vara viktigt för kineser att känna till hur det svenska banksystemet och 

försäkringssystemet fungerar (IP 10, 12-01-31). 
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Avsnitt 4 

IP 3 anser att kineser, som etablerar affärsverksamhet i Sverige, behöver lära sig svenska 

spelregler. De skulle behöva lära sig och förstå att vi kan sitta i ledningsgrupp eller i team och 

tala huller om buller. IP 7 menar att den viktigaste aspekten för kineser att känna till för att 

lyckas med ett etablissemang i Sverige är de hierarkiska skillnaderna. I Sverige tjänar en 

arbetsledare mer på att vara social och skämtsam än på att vara strikt och korrekt. Detta tror 

IP 7 är den största och svåraste utmaningen som kineser som kommer till Sverige ställs inför. 

(IP 7, 12-01-20) M Eriksson tror att det är viktigt att de kineser som etablerar verksamhet i 

Sverige får förståelse för våra platta organisationsstrukturer och att de inte behöver lägga 

något fokus på vem de ska hälsa på först när de kommer in i ett rum etcetera. Vidare menar 

hon att det är viktigt för kineserna att veta hur vi i Sverige överlämnar visitkort. Att vi inte är 

otrevliga för att vi bara slänger fram visitkorten på bordet. (IP 20, 12-02-20) H Nilsson menar 

att insikt i den svenska affärskulturen skapar goda förutsättningar för en lyckad etablering för 

kineser i Sverige. Hon menar att det är viktigt att känna till vårt offentliga system och 

respekten för de politiska systemen och demokratiska processerna. (IP 16, 12-01-31) 

Söderblom menar att det är viktigt att kineserna vet att de möter en annorlunda företagskultur 

med andra krav och förutsättningar när de etablerar sig i Sverige (IP 21, 12-02-27). 

Avsnitt 5 

J Ericson menar att det är viktigt att känna till att vi i Sverige har moraliska, oskrivna, regler 

och normer, kring hur man behandlar sina medarbetare (IP 13, 12-02-01). Söderström menar 

att det är viktigt att kineserna sakta introduceras i det svenska samhällets normer (IP 21, 12-

02-27). Nylander menar att det är ett viktigt faktum, för kinesiska affärsmän, att känna till att 

vi i Sverige är vana vid och förväntar oss en svensk ledarstil och att vi inte accepterar något 

annat. Hans tips är att blanda svenskar och kineser och exempelvis ha en svensk chef och en 

kinesisk produktionsansvarig.(IP 11, 12-01-31) H Nilsson tror att det är viktigt att kineser 

känner till den svenska ledarskapskulturen (IP 16, 12-01-31) Söderblom menar att kineser 

behöver förståelse för våra normer för hur vi i Sverige förhåller oss till våra anställda (IP 37, 

12-03-20).  Nordin tror att det är viktig för kinesiska affärsmän att förstå att man i Sverige gör 

sin arbetstid och sedan går hem. Folk sitter inte på jobbet på kvällar och helger. Nordin tror 

också att kinesiska affärsmän måste känna till vad svenska medarbetare har för rättigheter. De 

måste exempelvis känna till den svenska föräldraförsäkringen. (IP 17, 12-02-17) 
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Avsnitt 6 

IP 5 anser att kineserna behöver lära sig om svensk affärskultur – att vi är raka och ärliga (IP 

5, 12-01-19) Tang säger att det är viktigt att kineserna känner till den svenska affärskulturen 

och att man som företagare i Sverige måste ha tålamod. Kineserna måste förstå hur man 

bygger relationer och nätverk på svenskt sätt.  (IP 30, 12-03-14). Gustafson menar att vi 

svenskar inte kräver samma personliga relation med de vi gör affärer med som de gör i Kina, 

vilket han anser kan vara viktigt att känna till (IP 15, 12-01-31).   Granbom menar att det är 

viktigt för kineser att veta att man inte sviker ett förtroende och ett avtal i Sverige. Ett avtal, 

som beskriver hur man ska samarbeta ska hållas. Bryter man mot det kommer det inte att gå 

bra i Sverige (IP 26, 12-03-12). Ed menar att en kurs i svensk samhällskunskap kanske är en 

bland det första en kinesisk affärsman ska genomföra. Hon tror att det är viktigt att känna till 

mycket om svensk arbetsmarknad och svensk arbetsmarknadsmodell. Det är korkat att strunta 

i fackliga samarbeten och kollektivavtalets roll i den svenska arbetsmarknaden. (IP 36, 12-03-

20) 

Avsnitt 7 

IP 8 tror att det är viktigt att klargöra för kineser att lön, titel och visitkort, som är det 

viktigaste för en kines inte är det primära för oss svenskar. För oss är det viktigt med 

företagets värdegrunder, ledarskap, balans i arbete/fritid, utrymme för personlig utveckling, 

arbetsuppgifter och att kunna stå för det företaget gör. (IP 8, 2012-01-27 )  Malmborg tror 

vidare att det är viktigt för kineserna att tydligt känna till hur beslut fattas i Sverige och att vi 

har en lång beslutsväg. Han menar att det också är viktigt att veta att man inte kan köpa sig fri 

i Sverige och att det råder, i ett världsperspektiv, väldigt lite korruption här. (IP 9, 12-01-31) 

R Nilsson menar att nolltoleransen mot mutor och korruption i Sverige är en sak som 

kineserna måste känna till (IP 12, 12-01-31). Ed säger att kineser bör upplysas om att 

korruption och mutor inte får förekomma i Sverige. I svensk lagstiftning kan man inte ta emot 

gåvor över en viss summa utan att det landar under mutlagstiftning. Kinesernas kultur bygger 

på att man ger varandra gåvor, ofta dyra gåvor.(IP 36, 12-03-20) H Nilsson menar att det är 

viktigt att kineserna känner till att man i Sverige inte kan betala sig ur, eller förbi, lagar och 

förordningar (IP 16, 12-01-31). 

Avsnitt 8 

Dahl menar att det är viktigt att kineser förstår den svenska mentaliteten. I Sverige är 

folkhemstanken- vi tar hand om er, utpräglad. Det finns saker i samhället som vi svenskar tar 
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för givna som exempelvis skola, skolmat, föreningsliv, försäkringskassan som betalar ut 

ersättning vid exempelvis sjukdom och vårt byråkratiska system som kan fånga upp individen 

vid exempelvis graviditeter, beroende av stöd från socialen och så vidare. Detta är helt 

otänkbart i Kina. (IP 10, 12-01-31) Zhi anser det vara viktigt för kineser, som vill etablera sig 

i Sverige, att förstå de svenska värderingarna vilka är kopplade till kulturen (IP 18, 12-02-20). 

Hagberg menar att kineser behöver kännedom om vår svenska kultur, då främst våra oskrivna 

regler (IP 25, 12-03-12)  

Avsnitt 9 

Nylander menar att det är viktigt för kineser, som vill etablera sig i Sverige, att känna till vårt 

byråkratiska system. I Kina har det byråkratiska systemet stora tolkningsutrymmen. Det är 

viktigt att kineserna känner till att våra svenska system inte går att komma runt med pengar. 

Det går heller inte att gå före i kön på grund av personliga kontakter med borgmästaren eller 

andra politiker. Kineserana måste förstå att vi i Sverige har en ganska fyrkantig byråkratisk 

process, med litet utrymme för förhandling. (IP 11, 12-01-31) IP 34 anser att kineserna bör 

känna till att de svenska systemen är väldigt rigida (IP 34, 12-03-19) Davidsson tror att det är 

viktigt för kineser att de känner till svenskars syn på mänskliga rättigheter, att vi inte tolererar 

barnarbete och så vidare (IP 14, 12-02-01). Shi menar att det är viktigt att kineser känner till 

det svenska sättet att tänka och svenskarnas livsstil. Hon säger att det också är viktigt att 

känna till det svenska välfärdsystemet. (IP 47, 12-04-12) Enligt M Ericson är det viktigt för 

kineser som vill etablera sig i Sverige att ha kunskaper om den demokratiska process som 

genomsyrar näringslivet. Hon tror även att det är viktigt att de är medvetna om Sveriges syn 

på mänskliga rättigheter.  Vidare tror hon att det är bra om de har insikt i den svenska 

jämställdheten och hur vi ser på exempelvis rasism, HBT-frågor och annan diskrimenering. 

(IP20, 12-02-20) Tang tror att det är viktigt att kineserna är medvetna om att jämställdheten 

mellan kvinnor och män i Sverige (IP 30, 12-03-14) 

Jinwen menar att det är viktigt att känna det faktum att en dålig arbetsmiljö i Sverige ger 

organisationen ett dåligt rykte. Ett dåligt rykte kan i sin tur innebära svårigheter i att rekrytera 

arbetskraft. (IP 27, 12-03-12)  

Avsnitt 10 

R B Chen menar att det stora problemet med att etablera sig i Sverige är kulturellt betingat (IP 

28, 12-03-14). IP 8 menar att de kulturella skillnaderna utgör den största skillnaden, Att 

poängtera för kineser vad som är viktigt för oss svenskar är nog bra, tror hon. (IP 8, 12-01-27) 
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IP 38 menar att kineser, som ska etablera sig i Sverige, måste känna till den svenska kulturen. 

De måste också ha förståelse för betydelsen av tid. Att det överenskomna datumet gäller och 

att man inte kan ta för lätt på detta. Man måste också följa vad som avtalats i kontrakten. (IP 

38, 12-03-09) Nylander menar att synen på tid är en viktig faktor för kinesiska affärsmän att 

känna till. Kineserna vill att allt ska gå fort, medan vi svenskar planerar ordentligt och 

skyndar långsamt.  (IP 11, 12-01-31) J Ericson menar att det faktum att saker och ting tar tid i 

Sverige är viktigt för kineser att känna till, allt ska tuggas igenom vårt demokratiska system. 

(IP 13, 12-02-01) Törnvall menar att kineser måste känna till de demokratiska systemen som 

finns inom företagen, då de arbetar på svenska villkor (IP 19, 12-02-19)  

Kinesiska företag måste lära sig betydelsen av att hålla sina löften. Nordin tror att det är 

viktigt för kineser att känna till de kulturella aspekterna i Sverige, exempelvis afterwork och 

äta lunch ihop. Detta menar hon nästan vara etikettsregler angående hur man relaterar till sina 

kollegor i Sverige. Det är på det viset man nätverkar med svenska individer. (IP 17, 12-02-17) 

Li menar att kineser, som etablerar sig i Sverige, måste förstå svenskt uppförande (IP 33, 12-

03-19 ). M Ericson tror att det kan vara betydelsefullt att berätta om den svenska kulturen för 

de kineser som vill etablera verksamhet i Sverige (IP 20,12-02-20). 

Avsnitt 11 

Davidsson menar att kunskap i det engelska språket är A och O för att kineser ska kunna göra 

affärer med västvärlden (IP 14, 12-02-01) Shi menar att det är viktigt för kineser att förstå de 

språkliga skillnaderna i svenska och kinesiska. Vidare anser hon att kineserna bör lära sig 

engelska. (IP 47, 12-04-12). R Nilsson säger att det, då svenskar och kineser medverkar i 

samma möten, är viktigt att verifiera det som sagts innan mötet avslutas så att det inte finns 

utrymme för misstolkningar. (IP 12, 12-01-31) B R Chen menar att kineser i regel är dåliga på 

engelska. Han kan inte själv engelska och har därför bara använt sig av kinesisk personal. (IP 

28, 12-03-14) Söderström menar att om man inte är svenskspråkig är det en stor utmaning att 

ta sig fram i Sverige med olika myndighetskontakter etcetera. (IP 21, 12-02-27) 

Avsnitt 12 

J Ericson menar att det är fördelaktigt om kineserna känner till hur svensk media fungerar. 

Pressen i Sverige är grundlig och ifrågasättande i sitt sätt att arbeta. (IP 13, 12-02-01) Jinwen 

menar att media kan vara ett bekymmer för kinesiska affärsmän. Svensk media är duktiga på 

att gräva och visa publiken vad de hittar. Kinesisk journalistik är inte lika utvecklad och man 
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kan ofta måla över den bild media avser förmedla med hjälp av kontakter. Detta är en skillnad 

som hon anser vara viktig för kineser att känna till. (IP 27, 12-03-12) 

Avsnitt 13 

Davidsson säger att kineser, som etablerar sig i Sverige, måste känna till sin potentiella 

marknad (IP 14, 12-02-01). Zhi menar att kineser behöver ha kännedom om marknaden. Finns 

det en marknad för den verksamhet man vill bedriva i Sverige och var finns den i så fall rent 

geografiskt? (IP 18, 12-02-20) Pettersson menar att man måste ha en affärsplan och ha gjort 

research här innan man påbörjar etableringen. Man bör träffa aktörerna på marknaden.(IP, 12-

02-27) Granbom menar att kinesiska affärsmän måste kolla marknaden i Sverige, finns någon 

marknad för varan/affärsidén? (IP 26, 12-03-12) Wong menar att det är viktigt att ha en bra 

affärsplan - hur ser marknaden ut?- hur ska man nå ut med sin produkt? Om etableringen ska 

lyckas krävs det att man gör sitt förarbete. (IP 35, 12-02-20) IP 34 tror att det viktigaste för en 

kines, som planerar att etablera verksamhet i Sverige, är att kontrollera den potentiella 

marknaden (IP 34, 12-03-19). 

Avsnitt 14 

IP 5 menar att nätverkande är ett sätt att optimera chansen för kinesiska etableringar att lyckas 

i Sverige. De kinesiska affärsmännen skulle kunna ha en mentor i ett svenskt företag. Detta 

skulle kunna gynna båda parter, säger han. Kontakter är oerhört viktiga när man gör affärer. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara ett färdigt utbildningspaket kring hur man startar företag 

här i Sverige och hur man sedan bedriver det. (IP 5, 12-01-19) Davidsson säger att kineser 

som vill etablera sig i Sverige behöver bra rådgivning (IP 14, 12-02-01) Granbom menar att 

det är viktigt att kinesiska affärsmän har svenska medarbetare när de etablerar sig i Sverige. 

De måste ha någon här, som de kan lita på och som sköter affärerna på plats, menar han. Han 

tror också att kinesiska affärsmän som kommer till Sverige skulle ha nytta av en liknande 

genomgång som svenska affärsmän får som vill etablera sig utomlands. (IP 26, 12-03-12). B 

R Chen tror att det är viktigt att ta hjälp av svensk kompetens. Han tror att kinesiska företag 

måste ta hjälp av svenskar för att vidare vid problem med svenska myndigheter. För att 

konstruera byggnationer är det ett måste. Det är bara svenskar som vet vad man får och inte 

får göra när man bygger här i Sverige, menar han. (IP 28, 12-03-14)  

IP 38 säger att om hon skulle öppna en egen butik i Sverige skulle hon vilja ha svensk 

arbetskraft (IP 38, 12-03-09).  R Nilsson menar att om man gör rätt från början går det 

snabbare i längden, åtminstone om man vill etablera sig i Sverige där lagar finns och måste 
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följas. (IP 12, 12-01-31) Li säger att om någon av hans landsmän skulle starta en verksamhet i 

Sverige, skulle han ge dem rådet att planera väldigt noga i förväg. Detta är det enda sättet att 

lyckas med sina etableringar i Sverige, menar han. Det gäller att tänka på att göra 

marknadsundersökningar och ta kontakt med advokater som hjälper till med regler. (IP 33, 

12-03-19) Söderblom menar att storleken på företaget avgör vilka möjligheter det kinesiska 

företaget har att ta hjälp av konsulter och rådgivare. Större företag har helt andra 

förutsättningar att ta hjälp av konsulter och rådgivare. Sverige har i nuläget en rad olika 

myndigheter som ska försöka hjälpa företagen som kommer hit men det ligger inte under 

Utrikesdepartementet. Det finns dock ingen enskild organisation som kan stå för en 

helhetslösning, något Söderblom tycker skulle vara förträffligt. (IP 35, 12-02-20) Söderström 

tror att det finns ett behov av att kunna ta emot företag på ett bra vis när de vill etablera sig i 

Sverige.  En introduktion till det svenska företagslivet och hur allt fungerar rent praktiskt 

skulle enligt henne vara nyttig. (IP 21, 12-02-27) 

4.2 Grundad teori 2: Varför just Sverige? 

GT 2 avser besvara frågeställningen Vad lockar kinesiska affärsmän till att etablera 

sig/investera i Sverige? Inledningsvis presenteras en kvantifiering av studiens empiriska 

rådata. Därefter presenteras det empiriska resultatet i löpande text.  
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4.2.1 Kvantitativa data 

Nedan presenteras en tabell över identifierade nyckelord samt antalet gånger dessa benämns i 

det empiriska rådatat. 

Tabell 2 – Nyckelord avseende anledningar till kinesiska etableringar i Sverige 

Nyckelord Träffar Nyckelord Träffar 

Kunskap/kompetens 13 
Tidig grad av 
internationalisering 1 

Tillgång till teknik 13 Relationer naturligt 1 

Europa 10 Intresse för teknik 1 

Gott rykte 10 Kultur 1 

Marknad 9 Sverige- ej stormakt 1 

Välfärdssystem 6 Erfarenhet av Sverige 1 

Hög utbildningsnivå 5 Köpa nyckelkunskap 1 

Innovativt 5 Trygghet 1 

Personliga egenskaper 5 Andra kinesiska bolag på plats 1 

Samhälle 4 Materiella resurser 1 

Teknisk utveckling 4 Klimat 1 

Miljö 4 Rätten att äga 1 

Vill ut ur Kina 4 Lägre risk för kopiering 1 

Partiet påverkar 3 Sverige- ej hot 1 

Kvalitetsmedvetna 3 Attraktiv industri 1 

Natur 2 Kvalitetsmedvetenhet 1 

Bättre lönsamhet 2 Hälsa 1 

Ingen korruption 2 Stadigt ekonomiskt läge 1 

Politisk stabilitet 2 Bank och finans 1 

Demokrati 2 Infrastruktur 1 

Marknadsmässig stabilitet 1 
   

4.2.2 Kvalitativa data 

Nedan presenteras behandlat empirisk data uppdelad i avsitt. 

Avsnitt 1 

Zhi menar att det är generellt svårt att främja kinesiska investeringar i Sverige. Hittills har det 

varit förhållandevis få kinesiska företag som varit intresserade av att satsa i Sverige.  Detta på 

grund av att den svenska marknaden är så pass begränsad. För en kines är det ofta viktigt att 

allting är stort och märkvärdigt, därmed också lönsamt. Sverige är ett mycket litet land, 

jämfört med många andra potentiella länder att investera i. Mot bakgrund av detta är det svårt 

att marknadsföra Sverige som investeringsland i Kina. På grund av att Kina är så pass stort 

och att näringslivet består av så många företag finns det dock mindre företag som är 
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intresserade av investeringar i Sverige. (IP 18, 12-02-20) Skälen att investera här kan vara att 

man har bott här i samband med studier eller liknande, tror Ed (2012-02-20). Enligt Jinwen 

etablerar sig kineser i Sverige av två anledningar. Den ena är att det finns en marknad och den 

andra är att Sverige är ett attraktivt land att bosätta sig i. (IP 27, 12-03-12) Enligt Hedenström 

påverkar även det politiska partiet i Kina till utlandsetableringar, de kan peka med hela 

handen och kräva var i världen kinesiska organisationer ska etablera sig (IP 22, 120227) 

Avsnitt 2 

IP 6 tror att vi i Sverige har ett fungerande samhälle och ett fungerande välfärdssystem vilket 

man i Kina eftersträvar.(2012-01-09) IP 19 menar att Sverige ses som ett öppet samhälle, 

vilket är attraktivt för kineser. (2012-02-21) Hagberg tror att en anledning till att kineser 

väljer att etablera sig i Sverige är att de får nära till resten av Europa. Hon tror även att vi 

svenskar har ett gott rykte. Att vi ses som innovativa, att vi har kompetens, skapar ny teknik 

och nya innovationer, kan vara anledningar till att de vill hit. (IP 25, 12-03-12) IP 7 tror att 

kinesers mål med Norden har att göra med att de vet att vi är early adaptors och att vi därmed 

är öppna för ny teknik och kan ta till oss den (2012-01-20). IP 6 tror att kineser är intresserade 

av Sverige för att vi hade en tidig internationalisering, som skedde för ca 20 år sedan. (2012-

01-09)  

Avsnitt 3 

Gustafsson tror att Sverige är attraktivt för kineser på grund av att man kan köpa mark billigt 

här och dessutom äga marken. Han tror att de som siktar mot Sverige och Skandinavien har 

blivit övertygade om att det är ett bra område. Vi har ett relativt stadigt ekonomiskt läge. Han 

tror också att kineser upplever svenskarna som ett bra folk på grund av vår goda mentalitet 

och att vi är ärliga och raka och har förmåga att säga vad vi tycker på ett bra sätt. (IP 15, 12-

02-01) Vi bygger även relationer naturligt, vilket IP 6 tror är viktigt för kineser som vill 

etablera sig globalt. (2012-01-09) Tang menar att Sverige har ett gott rykte och att de är kända 

för innovation, forskning och utveckling. Dessutom finns resurser här, materiella sådana som 

till exempel mark men även mänskliga resurser i form av kompetens. (IP 30, 12-03-14)  

Avsnitt 4 

IP 34 menar att företag som har en koppling till den Västerländka marknaden ger ett starkare 

varumärke i Kina och en bättre tillgång till den globala marknaden. Detta kan vara en 

anledning till att kinesiska affärsmän vill etablera sig i Sverige. IP 34 poängterar dock att det i 

början är väldigt svårt att lyckas vid en svensk etablering. (IP 34, 12-03-19) Shi tror att 
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Sverige är ett bra land att etablera forskningscenter i. Dessutom är telecomtekniken mycket 

avancerad i Sverige. Hon tror också att det i Sverige är relativt enkelt att hitta kompetenta 

medarbetare. (IP 47, 12-04-12) 

Avsnitt 5 

Granblom presenterar tre anledningar till att kineser etablerar sig i just Sverige. Vi är en 

inkörsport till den nordiska marknaden. Vi har inarbetade kanaler in i de andra nordiska 

länderna samt de nordeuropeiska marknaderna. Sverige exporterar dessutom mycket, närmare 

55 % av BNP och våra största handelspartners är Norge, Tyskland och andra länder i norra 

Europa. På så sätt är Sverige ett bra land att starta i, säger Granbom. Vi kan kommunicera i 

hela Europa och även det är en faktor som kan göra Sverige aktuellt för exempelvis kineser. 

En sista anledning är att vi har kompetens i Sverige. Vi har många stora tunga företagsnamn 

som kommer härifrån. (IP 26, 12-03-12) Lagerqvist tror att kineserna ur ett generellt 

perspektiv är ute efter teknologi inom olika industrier. Kineserna är även ute efter 

naturresurser och råvaror, men detta inkluderar inte oss i Sverige. Möjligtvis kan vi blir 

intressanta genom vår skog och vår malmindustri, men detta tror inte Lagerqvist kommer att 

generera några större etableringar/investeringar. (IP 45, 12-03-30). 

Den kinesiska kvinnan, IP 38, tror att kineser som etablerar sig i väst siktar in sig på större 

marknader som Tyskland och England. Hon tror inte att det är så många kineser som känner 

till Sverige och hon tror att Sverige brister i frågan om att marknadsför sig mot Kina. (IP 38, 

12-03-09) Törnvall menar att det krävs mer forskning som pekar ut fördelarna för kineserna 

att etablera sig just i Sverige (IP 19, 12-02-21). IP 34 menar att de som kommer hit, till 

Sverige, väljer att göra det för att det är bättre lönsamhet att sälja sina produkter här om man 

lyckas hitta en bra distributionskanal (2012-03-19).  M Ericson menar att det är upp till 

Sverige att marknadsföra sig som en attraktiv del av Europa. Oavsett om kineser etablerar sig 

i Gävle eller Berlin har de ofta hela kontinenten som arbetsplats. För att lyckas få kineser att 

etablera sig i Sverige måste vi ge dem bra förhållanden och göra det enkelt för dem. (IP 20, 

12-02-20). Söderström menar att det inte är någon lätt uppgift att marknadsföra Sverige. Vårt 

land ligger väldigt långt från Kina, längst norrut i Europa och är därmed ganska okänt för 

många i Kina. (IP 19, 12-02-27) Hedenström menar att om vi i Sverige verkligen vill attrahera 

kinesiska affärsmän och bolag till vårt land, måste vi skapa något slags paket för det. Där 

staten säger att det här gäller för att du som investerare ska vara välkommen. Gemene man i 

Kina vet inte vart Sverige ligger men Hedenström tror att kinesiska affärsmän har koll på oss. 
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Kina är ett ryktessamhälle. Deras sociala medier är jättestora. Sprids det att Sverige är ett bra 

investeringsland kommer många att söka sig hit. (IP 22, 12-02-27)  

Avsnitt 6 

Tao menar att Sverige är ett litet land, men att det trots detta är ett bra område på grund av 

kunskaperna som finns i landet. Kunskaper inom biltillverkning, som Volvo och Saab och 

telecom, som Ericson. Han nämner också våra kunskaper inom packningsområdet med 

Tetrapack i spetsen. Det finns många kända företag världen över som kommer från Sverige. 

Han menar att kineser vill komma till Sverige för att lära sig mer om kvalitet. I Kina har man 

stort fokus på att konkurera med billiga priser och han tror att man behöver kunskaper inom 

kvalitet för att även kunna konkurera inom detta område. (IP 24, 12-02-28) Enligt Zhi 

uppskattar kineser den marknadsmässiga och politiska stabilitet som finns i Sverige. Kineser 

uppskattar också den svenska naturen och kulturen. De två sistnämnda aspekterna gäller 

framförallt små familjeföretag som har ett intresse av att inte bara arbeta och göra affärer utan 

även av att leva och bo i Sverige. (IP 18, 12-02-20) Hedenström anger tre olika skäl att till att 

kineser söker sig till Sverige. Det första är affärsmässigt, man vill ha en utkomst för sina 

produkter och sina tjänster. Vi har en mogen marknad i norra Europa, menar Hedenström. Det 

är lättare att sälja sina produkter eftersom det inte är korrupt här. Det andra skälet är statusen 

det innebär att ha en verksamhet utomlands. Det tredje skälet är att man vill komma från 

Kina. Man vill ha ren luft, ren mat och bra skola för barnen. (IP 22, 12-02-27) M Ericson tror 

att kineserna har intresse av vår miljö och vårt klimat. De vill ha det rent, de vill ha renare luft 

och renare vatten än vad det i dag har i Kina. (IP 20, 12-02-20) Pettersson tror att kineser 

väljer Sverige för att de vill ha ren luft. De vill ge sina barn en annorlunda utbildning och 

skapa en annorlunda framtid för dem. Man vill åt friheten och öppenheten här, som står i 

kontrast till det klimat som råder i Kina. Sveriges allemansrätt, sättet vi bor på, det utrymme 

som faktiskt finns allt det som vi tar för givet är ”Eureka” för kineserna, (IP 23, 12-02-27). Li 

tror att ett skäl till att kineser vill etablera sig i just Sverige är uppehållstillståndet, att 

kineserna kan få in sina barn på svenska skolor då Sverige har ett bättre utbildningsystem än 

Kina, så är detta en bidragande faktor. Li anser att svenskar är lätta att samarbete med, vilket 

är positivt och ytterligare en anledning till att vilja etablera sig här. (IP 33, 12-03-19) 

Hedenström tror att kineser i allmänhet inte tycker att Kina är särskilt tryggt och därför söker 

man sig därifrån (2012-02-27).  

Avsnitt 7 
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Ed har kinesiska kontakter som säger att man hellre vill vara här än i Kina eftersom risken för 

kopiering i Kina är för stor (2012-02-20).  Wong tror att det som styr kinesiska 

utlandsinvesteringar är vad som kommer ut på marknaden. Han syftar till fordonskrisen i 

Sverige, den gjorde Sverige attraktivt. Han tror inte att kineser kommer till Sverige bara för 

att det är Sverige, utan för att en bra affär dyker upp just här. (IP 35, 12-03-20) Ed menar att 

Sverige är en litet land och att det geografiskt sett ligger långt ifrån Kina. Hon tror därför inte 

att Sverige hamnar långt upp listan på länder som kineser vill investera i. Anledningen till att 

kineser ändå väljer att investera här tror hon är att Sverige är rikt på innovationer. En annan 

anledning kan vara att Sverige är en inkörsport till den europeiska marknaden. (IP 36, 12-02-

20) Söderblom tror att Sverige är intressant ur ett kinesiskt affärsperspektiv för att de är på 

jakt efter kunskap, innovationer och ”know how”.  (IP 37, 12-03-20)  

Avsnitt 8 

Söderström tror att det finns mycket för kineserna att hämta i Sverige, exempelvis vad det 

gäller holdingbolag för europeisk verksamhet. Det behöver heller inte nödvändigtvis vara så 

att kineserna sätter upp en verksamhet här i Sverige. Sverige kan vara bas för europeisk 

verksamhet. (IP 21 12-02-27)  

Törnvall tror att kineser vill etablera sig här på grund av att de inte räknar Sverige till något 

stormaktsblock. Trots att EU är på väg att utvecklas i den riktningen menar han att vi inte är 

där ännu. Kina ser Sverige som självständigt men inte starkt nog för att behandlas som ett hot 

som skulle kunna konkurera med Kina. Sverige ses som ett öppet samhälle, vilket de 

uppskattar. (IP 19, 12-02-21) Pettersson menar att Sverige har ett gott rykte i Kina. Man 

glömmer inte att vi var de första som etablerade demokratiska kontakter med Peoples 

Republic of China. Sverige har en rad bra företag och även stora sådana, som exempelvis 

ABB, Volvo Geely och SKF, vilket väcker ytterligare intresse hos kineserna. (IP 23, 12-02-

27)  

Avsnitt 9 

Törnvall beskriver Sverige som ett högteknologiskt land. Kineserna är därmed intresserade av 

vår högteknologiska utveckling. Vi i Sverige är ganska praktiskt inriktade, vi är ett praktiskt 

folk, på gott och ont enligt Törnvall. Här utvecklas nya typer av energikällor som 

vindkraftverk och vågkraftverk, vilket gör kineserna nyfikna. Utöver detta är vi villiga att 

öppna våra vetenskapliga laboratorier, även detta på gott och ont. Utifrån den senaste 

informationen som Törnvall tagit del av från exportrådet och handelskammaren är kineserna 
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intresserade av att lära sig om våra banksystem och finansiering. Kineser är intresserade av att 

förbättra sin förorenade miljö. Vidare tror Törnvall att de är intresserade av gruvnäringen, 

sjukhus, hälsomässor och hur vi ser på hälsa. Även transportfrågor är intressanta och viktiga 

för kineser, både vad gäller järnväg och biltrafik. Inom dessa områden besitter Sverige en hel 

del kunskap. (IP 19, 12-02-21) Enligt Zhi ses Sverige som ett kompetent och innovativt land. 

Även om det är ett litet land finns ofta teknik och kompetens som efterfrågas i Kina och som 

man gärna vill investera i, till exempel telekombranschen med Huawei och ZTE i spetsen, 

bilbranschen med Volvo och Geely som senast. Och just nu har miljöteknik hamnat i fokus. 

(IP 18, 12-02-20) 

4.3 Delphistudien - Vad säger expertpanelen om framtiden? 

Delphistudien avser besvara frågeställningen Hur ser kinesiska affärsmäns intresse ut 

gällande framtida etableringar/investeringar i Sverige? En expertpanel bestående av åtta 

utvalda experter har besvarat tre internetbaserade enkäter med frågor kring ämnet. Mellan 

enkäterna har respondenterna fått feedback från tidigare genomförd enkät. Detta främst i syfte 

att de respondenter vars svar avviker mest ska få chansen att ändra sina svar alternativt 

motivera sitt avvikande svar. Nedan presenteras experterna som responderat i delphistudien 

därefter följer resultatet från de tre enkäterna. 

 Birgitta Ed. Grundare, Springtime. 
Ed sitter i styrelsen för företaget Springtime och är en av de mest seniora konsulterna på företaget. Hon 

startade företaget 1994, då hette det ”sagt och gjort”. Springtime har kontor i Stockholm, Peking, 

Shanghai, New Dehli och Bryssel. Från 1997 fram tills ett år sedan har Ed varit ansvarig för 

verksamheterna i Asien men nu är hon ansvarig konsult för några av företagets största kunder. 

 Carl Fredrik Hedenström. Advokat, Magnussons Advokatbyrå. 
Hedenström har arbetat med att hjälpa kinesiska bolag sedan 90-talet. Hedenström arbetar i 

kinagruppen som består av sju personer som hjälper kinesiska bolag att etablera sig i Sverige och 

Östersjöregionen. 99 % av de kinesiska bolag byrån arbetar med är från mainland-Kina. 

 Magnus Gustafsson. Investeringsfrämjare område näringsliv och tillväxt, 

Regionförbundet i Kalmar län. 
Gustafssonss uppdrag är att attrahera utländska direktinvestering i Sverige, specifikt Kalmars län. 

Detta gör han i samarbete med Invest Sweden, som har UDs och regeringens uppdrag att attrahera 

direktinvestering i Sverige. Sedan 2004 arbetar Gustafsson mot Kina. 

 Marie Ericson. Verksamhetsledare, Enterprise Europé Network Dalarna. 
Ericson har genom sitt arbete samarbetat med kineser i stor utsträckning. Hon har varit i Wuhan, som 

är Borlänge kommuns vänort i Kina, fyra gånger och även andra städer sammanlagt åtta gånger.  

 Ronny Nilsson. Näringslivsprofil/ CEO, Lofthuset. 
Nilsson har tidigare arbetat som Senior Vice President för Ericsson med ansvar för global tillverkning 

och logistik med verksamhet i Sverige, Österrike, Holland och Kina. Nilsson blev inkallad i 

Fanerdunprojektet som rådgivare och bollplank åt kommunchefen som bad honom om hjälp då det var 

ett potentiellt stort och komplicerat projekt som kineserna ville starta i Kalmar. 

 Sören Petterson. Senior Investment Advisor, Invest Sweden. 
Petterson är ansvarig för Invest Swedens verksamhet kopplad till Kina, vilken kan ses som en förlängd 

arm för kinesiska organisationer som interagerar med och i Sverige. Petterson är i Kina cirka fem 
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gånger per år och träffar lokala företag och aktörer där. Han tar också emot delegationer när de 

kommer till Sverige. 

 Ulf Ohrling. Partner, Mannheimer Swartling. 
Ulf Ohrling är verksam i både Hong Kong och Shanghai. Han är svensk advokat med över 25 års 

erfarenhet av affärsjuridik och har arbetat i Kina sen 2004. Ohrling är styrelseordförande för Svenska 

Handelskammaren i Hongkong och har tidigare varit styrelseledamot för Svenska Handelskammaren i 

Kina. 

 Wang Zhi. Handläggare, Näringslivs- och affärsutveckling vindkraft, Regionförbundet 

i Kalmar. 
Zhi har kinesiskt ursprung och har varit i Sverige sedan 2001. Sedan 2008 är han anställd på 

regionförbundet i Kalmar län, där han arbetar mest med svensk vindkraft. 25 % av sin arbetstid arbetar 

han dock med Kinasatsningar. Inom kort kommer IP19 att flytta tillbaka Shanghai då Regionförbundet 

Kalmar, Regionförbundet Södra Småland och Linnéuniversitetet startar ett gemensamt kontor där. 

 

Fråga 1 

1= Väldigt liten och 5=Väldigt stor. 6= Har ingen uppfattning 

Experterna nådde konsensus i frågan: Svaren är centrerade kring medeltalet 3,25. Sex experter 

tror en 3:a, två experter tror en 4:a, vilket innebär att experterna tror att kinesiska bolag 

kommer att etablera sig i Sverige i relativt stor utsträckning den kommande treårsperioden. 

Fråga 2  

 

1= Väldigt liten och 5=Väldigt stor. 6= Har ingen uppfattning 
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Experterna kom inte till någon konsensus. Majoriteten svarade att kinesiska stora bolag 

kommer att etablera sig i Sverige i stor utsträckning den kommande treårsperioden. En expert 

anser att kinesiska storbolag i liten utsträckning kommer att etablera sig i Sverige den 

kommande treårsperioden.  

Expertens argument för avvikande åsikt 

Stora kinesiska företag, som etablerar sig i Sverige, efterfrågar huvudsakligen en stor 

marknad och/eller högteknologi samt teknisk kompetens. Framgångsrika exempel på detta 

återfinns i telecombranschen, Huawei och fordonsbranschen, Volvo-Geely. Experten skriver 

att han är medveten om att SAAB-affären, vilken har viss Kinakoppling, fortfarande hänger i 

luften. Men utöver detta ser experten ytterligare etableringar inom dessa branscher som 

mycket begränsade inom den närmaste treårsperioden. Ytterligare en dimension som är 

extremt viktig att väga in är att stora kinesiska utlandsinvesteringar är förknippade med den 

kinesiska politiken. Utan statens stöd kan ingen utlandsinvestering i stor skala bli av. För att 

en stor investering ska vara möjlig måste den innehålla strategiska betydelser för Kina som 

land. Om man påstår att kinesiska storföretag kommer att fortsätta etablera sig i Sverige på 

kort sikt så är frågan, i vad? Experten menar att den nordiska marknaden generellt sett är för 

dyr för attrahera tillverkningsföretag. Den kompetens, som den svenska arbetskraften besitter, 

överförs ofta på kommersiella villkor och flyttas dit marknaden finns. Ytterligare Volvo-

Geely-affärer inom den kommande treårsperioden är inte särskilt realistiska, men på längre 

sikt är det absolut möjligt. Detta inom områden som förnyelsebar energi (sol och vind), 

medicin, logistik, skogsindustri, vilka kan ha strategisk betydelse för den kinesiska staten. 

Fråga 3  

1= Väldigt liten och 5=Väldigt stor.  
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Experterna kom inte till någon konsensus. Majoriteten svarade att kinesiska småbolag 

kommer att etablerar sig i Sverige i liten till relativt stor utsträckning den kommande 

treårsperioden. En expert tror att kinesiska småbolag kommer att etablera sig i Sverige i stor 

utsträckning den kommande treårsperioden. 

Expertens argument för avvikande åsikt 

Tittar man 10-15 år tillbaka i tiden ser man att såväl stora som små kinesiska företag har 

lyckats etablera sig i Sverige. Experten tror att samma trend kommer att fortsätta om man 

blickar 10-15 år framåt i tiden. Detta med anledning av en ständigt ökande handel och utbyte 

mellan Sverige och Kina. Kinesiska småbolag har större chanser i Sverige än kinesiska 

storbolag. Så har det varit historisk och så kommer det att bli, oavsett hur utvecklingen för de 

stora bolagen ser ut. Förr i tiden handlade det mest om restauranger och småbutiker, sedan 

handelsbolag. Nu ser vi en trend av enskilda kinesiska konsultverksamheter och småskaliga 

tillverknings- och utvecklingsenheter. Att små bolag lyckas bättre i Sverige anser experten 

bero på att de inte är lika politiskt bundna som större företag. De är mer flexibla, de är mindre 

känsliga för marknadens storlek och har lägre personalkostnader. Experten tror att intressanta 

branscher för småföretagare är småskalig miljöteknik, import/export, turism och 

affärskonsulting. Experten menar att förutom de rent affärsmässiga intressen, som uppstår 

från kinesiskt håll, så bidrar nyutexaminerade kinesiska studenter från svenska högskolor och 

universitet till nya etableringar. Detta då de startar eget, ofta konsult- och/eller handelsbolag. 

Studenterna kan också arbeta för en svensk arbetsgivare en tid efter examen för att sedan 

starta eget. Även kinesiska familjeföretag med goda ekonomiska tillgångar kan tänkas 

etablera sig i Sverige. Då av den anledningen att de söker en bättre naturmiljö, en annan 

kulturmiljö och oftast så har de någon typ av relation till Sverige sedan tidigare. Dessa två 

grupper, studenter och familjeföretag, skapar förutsättningar för ökad sverigekunskap och 

därmed ett ökat sverigeintresse i Kina, menar experten. 
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Fråga 4

1= Väldigt liten och 5=Väldigt stor.  

 

Experterna nådde konsensus i frågan, svaren är centrerade kring medeltalet 2,77. Sju experter 

tror att tror en 3:a, en expert tror en 2:a, vilket innebär att kinesiska bolag varken i liten eller 

stor utsträckning kommer att etablera sig i Sverige den kommande treårsperioden. Snarare 

kommer dessa etableringar ske i medelmåttig utsträckning under den kommande 

treårsperioden.  

Fråga 5 

1= Väldigt liten och 5=Väldigt stor. 

 

Experterna nådde inte konsensus i denna fråga. Majoriteten tror inte att kinesiska företag utan 

internationell vana kommer att etablera sig i Sverige i någon nämnvärd utsträckning den 

kommande treårsperioden. En expert tror att dessa etableringar kommer att ske i liten 

utsträckning, en expert tror att dessa etableringar kommer att ske i relativt stor utsträckning 

och en expert tror att dessa etableringar kommer ske i stor utsträckning.   
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Experternas argument för avvikande åsikt 

Experten som valt alternativ 1:  

Det finns ett stort intresse från kinesiskt håll att göra utlandsinvesteringar, detta oavsett 

tidigare erfarenheter. Om Sverige lyckas erbjuda ett välkomnande klimat för SME-

investeringar kan vi attrahera bolag som gör sin första utlandsinvestering. En första 

investering måste inte gå till länder som USA eller UK, Sverige bör kunna attrahera dessa 

företag. Detta om vi lägger åt sidan den passiva (lätt skeptiska) inställning vi har idag. 

Experten som valt alternativ 4: 

Det finns inte många kinesiska företag med internationell erfarenhet. De som har det, Huawei, 

ZTE och så vidare, har redan etablerat sig där de anser att intresse finns. Därför tror experten 

att nya etableringar i Sverige under den kommande treårsperioden med all säkerhet och till 

övervägande del göras av bolag med mycket liten eller ingen internationell erfarenhet alls. 

 

Fråga 6  

1= Väldigt liten och 5=Väldigt stor. 

Experterna nådde konsensus i frågan. Experternas svar centrerades runt 3,75 på en femgradig 

skala. Sex experter tror en 4:a och två stycken tror en 3:a, vilket innebär att experterna tror att 

kinesiska bolag med internationell erfarenhet kommer att etablera sig i Sverige i relativt stor 

utsträckning den kommande treårsperioden.  
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Fråga 7 

1= Väldigt liten och 5=Väldigt stor. 

De åtta experterna kom inte till konsensus. Majoriteten av experterna tror att kinesiska 

affärsmän i liten till relativt stor utsträckning är beredda att investera högriskkapital i Sverige 

den kommande treårsperioden. En expert tror att kinesiska affärsmän i hög grad är beredda att 

investera högriskkapital i Sverige den kommande treårsperioden. 

Expertens argument för avvikande åsikt 

Många kinesiska företag vill etablera sig i Europa och söker efter mark i Europa. Kan vi lobba 

för att de etablerar sig i Sverige kan de likväl investera här som i något annat europeiskt land. 

  

 

A
n
ta

l 
re

sp
o

n
d
en

te
r 

 



109 

Fråga 8 

Inom vilka branscher tror du att kineserna kommer att etablera sig/investera i 

Sverige i störst utsträckning den kommande treårsperioden? 

Tabell 3: Delphistudien - Presentation av fråga 8 

Omgång 1                          Poäng 
  

Omgång 2           Antal   Omgång 3         Poäng   

Telecom 15 Miljöteknik/Cleantech 7 
Naturtillgångar/Gruv-
industrin 

26 

Automotive/Bilutveckling 15 Energiteknik 6 Miljöteknik/Cleantech 24 

Miljöteknik/Cleantech 14 
Naturtillgångar/Gruv-
industrin 

6 Energiteknik 25 

IT-branschen 10 
Automotive/bil-
utveckling 

5 
Automotive/Bil-
utveckling 

23 

Naturtillgångar/Gruvindustrin 9 Telecom 3 Telecom 16 

Medicinteknik 9 Fastighetsbranschen 3 
  Turism (Spa & Event) 7 Turism (Spa&Event) 3 
  Fastighetsbranschen 5 IT-branschen 3 
  Energiteknik 5 Medicinteknik 2 
  Elektronik 5 Bank och finans 2 
  Life science 4 

    Retail/Handel 3 
    Forskning och Utveckling (RnD) 3 
    Bank & Finans 3 
    Utbildning 2 
    Infrastruktur 2 
    Träindustrin  1 
     

Förklaringar till tabell 3 ovan: 

Omgång 1) 

Experterna ombads att fritt välja fem branscher de tror att kineserna kommer att etablera sig i 

Sverige i störst utsträckning den kommande treårsperioden. Dessa har de sedan rangordnat 

från ett till fem, där fem poäng gavs till det mest troliga alternativet. I tabellen visas dessa 

områden rangordnade efter den sammanslagna poängen. 

Omgång 2)  

De tio branscher med högst poäng från omgång ett gick vidare till omgång två där experterna 

ombads att välja ut de fem branscher de tror blir mest aktuella för kinesiska affärsmän att 
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etablera sig/investera i, i Sverige den kommande treårsperioden.  I tabellen visas dessa 

områden rangordnade efter hur många experter som valt respektive område. 

Omgång 3)  

De fem alternativ som störst antal experter valt är redan i detta steg tydligt. Författarna ville 

dock prova att se om experterna kunde komma till konsensus om ett alternativ som var det 

tydligaste. Från omgång två gick således de fem högsta alternativen vidare till omgång tre där 

experterna ombads att rangordna dessa fem alternativ. Fem poäng gavs till det mest troliga 

alternativet, fyra till det näst troligaste, och så vidare. I tabellen visas dessa områden 

rangordnade efter högst poäng. En expert valde enbart tre alternativ. 

I omgång tre anger experterna att naturtillgångar/gruvindustri, miljlöteknik/cleantech, 

energiteknik, automotive/bilutveckling samt telecom är de troligaste investeringsområdena i 

Sverige, för kineser. Det går inte att utläsa att något område skulle vara viktigare än något 

annat av de fem områden som experterna identifierade i omgång två. Draget till sin spets är de 

fyra förstnämnda områden är till synes ungefär lika troliga, medan telecom är lite mindre 

troligt, enligt experterna. 

Fråga 9 

Hur tror du att kinesiska bolag kommer att etablera sig i/investera i Sverige den 

kommande treårsperioden? 

Tabell 4: Delphistudien - Presentation av fråga 9 

Omgång 1                              Antal 
 

Omgång 2 Antal Poäng Snitt 

Förvärv4 6 
Direktinvesteringar med Sv. 
Partner 6 28 4,67 

Joint ventures5 5 Joint Ventures 4 17 4,25 
Greenfieldinvesteringar6 4 Förvärv 6 19 3,17 
RnD7 3 R&D 6 16 2,67 
M & A drivna8 
direktinvesteringar 1 M&A drivna direktinvesteringar 4 8 2 

Aktiebolag9 1 Greenfieldinvesteringar 6 11 1,83 

Direktinvestering med Sv. 
Partner10 1 

                                                     
4
 Förvärv är när ett företag tar över äganderätten gen om exempelvis köp.  

5
 Joint Ventures, även kallat "samriskföretag", är en benämning på företag som har en samordnad 

investering i projekt.  
6
 Greenfieldinvesteringar är företag som gör nyetablering på ny marknad. 

7
 RnD, Research and Development på svenska FoU, Forskning och Utveckling 

8
 M&A drivna- direktinvesteringar (Mergers and Acquisitions), på svenska Fusioner och 

företagsförvärv, ett uttryck som täcker in köp, försäljning och sammanslagning av bolag. 
9
 Aktiebolag (AB) blir vid registrering en juridisk person och är en form för företagande där 

delägarna (aktieägarna) i princip ej har personligt ansvar för företagets skulder. 
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Förklaringar till tabell 4 ovan: 

Omgång 1)  

Experterna ombads att fritt ange hur de tror att kinesiska bolag kommer att etablera 

sig/investera i, i Sverige den kommande treårsperioden. I tabellen visas dessa 

tillvägagångssätt rangordnade efter hur många experter som valt respektive område. 

Omgång 2)  

Experterna ombads rangordna de fem alternativen från omgång ett de anser är mest aktuella, 

där fem poäng ges till det mest troliga alternativet, fyra till det näst mest troliga alternativet 

och så vidare. I tabellen visas dessa tillvägagångssätt rangordnade efter den sammanslagna 

poängen. En expert valde enbart två alternativ. 

Resultatet indikerar att direktinvesteringar med svensk partner är det mest troliga 

tillvägagångssättet för kinesiska affärsmän att etablera sig i Sverige. Tätt därefter följer Joint 

Ventures, Förvärv, RnD, M och A-drivna direktinvesteringar samt Greenfield investeringar, 

som troliga investeringsområden. 

  

                                                                                                                                                         
10

 Direktinvestering (med Svensk Partner) innebär att ett företag investerar pengar i ett företag i 

ett annat land.  
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Fråga 10 

Varför tror du att kinesiska bolag kommer att investera i Sverige den 

kommande treårsperioden? 

Tabell 5: Delphistudien - Presentation av fråga 10 

Omgång 1                      Antal Omgång 2                 Antal Omgång 3                     Poäng 

Tillgång till den 
europeiska marknaden 

5 RnD-samarbeten 8 RnD-samarbeten 27 

Teknisk kompetens 2 
Regeringen uppmanar 
till utlandsinvesteringar 

5 Tillgång till högteknologi 26 

RnD-samarbeten 2 
Sv. är politiskt stabilt 
och Kina har god 
relation till Sverige 

5 
Tillgång till teknisk 
kompetens 

25 

Kina har god relation till 
Sverige 

2 Teknisk kompetens 5 
Regeringen uppmanar till 
utlandsinvesteringar 

21 

Tillgång till högteknologi 1 
Tillgång till 
högteknologi 

4 Tillgång till mineraler 13 

Tillgång till mineraler 1 Tillgång till mineraler 4 
Sverige är politiskt stabilt 
och Kina har god relation 
till Sverige 

8 

Export av kapital 1 
Tillgång till den 
europeiska marknaden 

3 

  Sverige är politiskt stabilt 1 Export av kapital 2 
  

Regeringen uppmanar till 
utlandsinvesteringar 

1 
Sverige är en bra 
testmarknad 

2 

  Sverige är en bra 
testmarknad 

1 
Tidigare framgångsrika 
investeringar i Sverige 

1 

  Trenden att göra utlands-
investeringar i Kina är 
stor 

1 

    Tidigare framgångsrika 
investeringar i Sverige 

1 

     

Förklaring till tabell 5 ovan: 

Omgång 1)  

Experterna ombads att fritt ange troliga anledningar till att kinesiska bolag etablerar sig i 

Sverige den kommande treårsperioden. I tabellen visas dessa tillvägagångssätt rangordnade 

efter hur många experter som valt respektive område. 

Omgång 2)  
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Experterna ombads att välja ut de fem av dessa som de tror är mest aktuella. I tabellen visas 

dessa tillvägagångssätt rangordnade efter hur många experter som valt respektive område. 

Omgång 3)  

De fem alternativ som störst antal experter valt från omgång två gick vidare till omgång tre 

där experterna ombads att rangordna dessa fem alternativ. Fem poäng ges till det mest troliga 

alternativet. I tabellen rangordnas dessa områden efter sammanslagen poäng. 

Resultatet indikerar att experterna anser att RnD-samarbeten, tillgång till högteknologi, 

tillgång till teknisk kompetens samt att den kinesiska regeringen uppmanar till 

utlandsinvesteringar är de mest aktuella anledningarna till att kinesiska bolag investerar i 

Sverige den kommande treårsperioden.  
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5 Bearbetning öch analys av data 

I detta kapitel presenteras inledningsvis den deduktiva analysen där 

empirisk data är bearbetad och analyserad med utgångspunkt i kapitel 3 

Kunskapsöversikt. Författarna har utifrån det svenska respektive det 

kinesiska perspektivet analyserat det empiriska materialet som 

presenteras i Bilaga 2. Därefter kommer en datanära analys av GT 1 - 

Nyckelområden, GT 2 samt delphistudien. 

Intervjupersonerna benämns genomgående vid namn, undantaget de 

intervjupersoner som valt att vara anonyma. Dessa presenteras som 

respektive intervjupersons nummer (IPnr).  

5.1 Bearbetning av data/ deduktiv analys 

Nedan presenteras bearbetning av data sammanvävt med en deduktiv analys. 

5.1.1 Kultur 

Hofstede och Hofstede (2005)  menar att man måste vara försiktig med att döma kulturer, 

grupper och samhällen.  Locket (1988) betonar vikten av att vara medveten om att det 

förekommer stora skillnader mellan människor och grupper i Kina. Många av studiens 

intervjupersoner har poängterat att det inte går att dra några generella slutsatser om hur 

kineser är, generalisera kineser eller hur samarbetet med kineser fungerar (Bilaga 2, kap. 1). 

Samtliga intervjupersoner anser dock att kulturella skillnader har stor betydelse vid 

samarbetet mellan svenskar och kineser (Bilaga 2, kap. 2 Kulturens betydelse).  Exempelvis 

menar Bendrik att de stora skillnaderna mellan svensk och kinesisk kultur orsakar stora 

kulturkrockar. Han poängterar att ingen av kulturerna är bättre eller sämre än den andra, men 

konstaterar att de är annorlunda. (Bilaga 1:9–10)  

R Nilsson säger att den svenska och kinesiska kulturen har skillnader, vilka han menar 

underskattas från båda håll (Bilaga 2:7). Lagerqvist menar att om det går bra i det svensk-

kinesiska samarbetet så beror det just på att man ser och förstår de kulturellt betingade 

skillnaderna (Bilaga 2:2). Wong säger att det dock är viktigt att inte stirra sig blind på de 

kulturella skillnaderna, de går att överbrygga (Bilaga 2:6). Hofstede och Hofstede (2005) 

menar att innebörden av kulturella aspekter kan vara omöjliga eller svåra att se. Li berättar att 

han först efter tio år i Sverige börjar förstå den svenska kulturen (Bilaga 2:7).  

Hofstede och Hofstede (2005) presenterar vidare det så kallade lökdiagrammet bestående av 

kulturella aspekter. Dessa är symboler, hjältar, ritualer och värderingar. De menar att ju 
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djupare i löken man kommer desto svårare är det att se och förstå aspekten. Således är den 

kulturella aspekten symboler, enligt Hofstede och Hofstede, enklast att förstå. (ibid.) Lön, 

titel, visitkort och gåvor utgör exempel på betydelsefulla symboler i den kinesiska kulturen. 

Detta framkommer i studien då flera av intervjupersonerna betonat visitkortets betydelse i 

interaktion mellan affärsparter. I samband med detta har intervjupersonerna berättat om att 

kineser ofta lägger stor vikt vid ålder, erfarenhet och titlar. (Bilaga 2, kap. 2, 3) IP 8 menar 

exempelvis att det är viktigt att klargöra för kineserna att lön, titel och visitkort, som är det 

viktigaste för många kineser, inte behöver vara det primära för oss svenskar (Bilaga 2:30). I 

intervjuerna har det även framgått att det för kineser ofta är viktigt med en vacker och 

glamorös yta, medan svenskar är mer praktiska (Bilaga 2, kap. 3, 6). Ed menar till exempel att 

det inte finns någon anledning att ha svarta bilar eller mörka kostymer för att man har kineser 

på besök (Bilaga 2:12).   

Gemensamt för den kulturella aspekten, hjältar, är enligt Hofstede och Hofstede (2005) att de 

har en speciell status eller betydelse i en viss kultur och att de betraktas som förebilder. 

Intervjupersonerna framhäver att kineserna många gånger ser sina chefer och politiska ledare 

som auktoriteter, hjältar.  Exempelvis berättar IP 32 att en ledare i Kina har mycket högre 

status i företaget än en ledare har i Sverige (Bilaga 2:12). I Kina är chefen den högsta i 

hierarkin och det är, enligt Jinwen, viktigt att visa respekt för denne (Bilaga 2:11). 

Forslund (2003) menar att kineser sinsemellan är noga med titlar. Under affärsmöten är det 

vanligt att mötesdeltagare placeras i hierarkisk ordning. Visitkort är ett hjälpmedel för att 

orientera sig om var i hierarkin en person hör hemma (ibid.). Flera intervjupersoner berättar 

om den hierarkiska ordningen vid sammanträden eller möten där det i den kinesiska kulturen 

är viktigt att gå in en viss ordning beroende på personens rang. Man sitter och pratar även 

efter hierarkisk ordning. (Bilaga 2: kap. 3) M Ericson berättar att den som har högst hierarkisk 

rang går in i möteslokalen först (Bilaga 2:13). Av intervjuerna framkommer även att kineser 

anser det vara viktigt att äta middag och dricka alkohol tillsammans med en potentiell 

affärspartner för att etablera relationer (Bilaga 2, kap. 2, 7). Exempelvis berättar IP 38 att för 

att få ett kontrakt i Kina måste man kunna bjuda på fin mat och sprit. Hagberg berättar att bli 

berusad inför någon annan i Kina betyder att man tillåter sig att förlorar kontrollen en aning. 

De som är i sällskapet när man blir berusad litar man således på. Att kunna dricka tillsammans 

menar Hagberg därför är ett bevis på tillit och det skapar förtroende. Enligt IP 38 skrivs 

kontrakt inte sällan på restauranger under påverkan av alkohol (Bilaga 2:9–10). Ovanstående 

exempel kan utgöra kulturella ritualer för kineser (jmf. Hofstede och Hofstede, 2005). 
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Enligt Hofstede och Hofstede (2005) utgörs kärnan i kulturen av värderingar. Även mianzi, 

lianzi, och guanxi, som många intervjupersoner diskuterar, kan anses höra till värderingar i 

den kinesiska kulturen (jmf. Bilaga 2). Exempelvis menar Davidsson att det kulturella arvet 

sitter mycket djupare rotat i den kinesiska medborgaren än i oss svenskar (Bilaga 2:7). Zhi 

menar att nästan allt grundar sig i kulturen. Han nämner hierarki, guanxi och mianzi som 

exempel och menar att problemet för kineser och svenskar är bristande kunskap inom alla 

dessa områden. I många fall handlar det även om viljan eller oviljan att kompromissa, snarare 

än kunskap. (Bilaga 2:6)   

Ed ser en trend att kineser tar med sig sina värderingar hit och inte anpassar sig efter de 

svenska värderingarna (Bilaga 2:31).  

Lagerqvist menar att sett till de grundläggande värderingar vi svenskar har så passar de 

ganska bra i mötet med kineserna. Det svenska sättet att förhålla sig till frågor 

överensstämmer många gånger med kinesernas förhållningssätt. Vidare menar han att 

anledningen till att det kan ”gå åt fanders” vid ett svenskt-kinesiskt samarbete kan vara att 

förståelse saknas för respektive kulturs värderingar.(Bilaga 2:2)  

5.1.2 Mianzi/Lianzi 

Många intervjupersoner upplever fenomenet mianzi, som ett vanligt inslag i samarbetet med 

kineser. De betonar vikten av att inte låta en kines tappa ansiktet. Många intervjupersoner 

berättar att kineser inte säger ”nej” utan de säger istället ”yes” till allting. Detta till stor del av 

rädsla för att förlora ansiktet om de erkänner sina begränsningar. (Bilaga 2, kap. 6) M Ericson 

säger exempelvis att kineser har svårt att vara uppriktiga. Ju fler gånger man träffar samma 

människa ju större uppriktighet visas. Vidare menar hon att vi i Sverige oftast är väldigt 

uppriktiga. Vi säger vad vi tänker och känner och står för våra ord. Därmed menar hon att det 

finns en stor kontrast i det svenska respektive kinesiska beteendet.(Bilaga 2:20)   

Enligt Bond (2010) är en persons rykte och sociala status i kinesisk affärskultur kopplade till 

att hon/han kan bibehålla sitt ansikte. Om motparten i en affärsförhandling bidrar till att en 

kinesisk affärsman blir generad eller förlorar fattningen kan detta vara förödande för 

affärsrelationen och därmed möjlighet till en affär (ibid.). Flertalet intervjupersoner talar om 

hur ansikte krockar med svenskars sätt att vara och hur det kan påverka en affär (Bilaga 2, 

kap. 6). Exempelvis säger R Nilsson att kinesernas mianzi kan påverka affärsrelationer 

(Bilaga 2:20). Både Pettersson och Nordin antyder att fenomenet ansikte av kineserna vid 

förhandling kan användas i taktiskt hänseende. Detta kan ge dem ökat utrymme, exempelvis 
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tidsmässigt vid förhandlingar. Något Pettersson och Nordin båda anser vara viktigt för 

svenskar att vara medvetna om. (Bilaga 2:21) 

Zhi säger att det i Kina är viktigt att ha ett ansikte, man vill alltid vara störst (Bilaga 2:19). 

Törnvall (EX 1) säger att det är väldigt dumt att få någon att skämmas. Det är viktigt att vara 

diplomatisk, och att hjälpa en person som exempelvis inte kan bemästra situationen, istället 

för att öppet konstatera att personen i fråga inte förstår eller har fel (ibid.). Kontrasten mellan 

kinesernas behov av ansikte och behovet av uppriktighet för svenskar kan vara ett problem, 

säger Jinwen. Det tar lång tid för svenskar att förstå och tolka vad kineser klarar på grund av 

deras ansikte. Det handlar för kineserna inte bara om att dölja svagheter. Ansikte är djupt rotat 

i kulturen och är därmed en stark vana hos kineser. Hon tror inte att det är lika svårt att förstå 

svenskars önskemål om uppriktighet, då det är mer praktiskt betingat och konsekvent. (Bilaga 

2:20) Davidsson menar att det, som svensk, är viktigt att ha mianzi i åtanke även när man 

använder sig av en tolk. Man måste kunna lita på att tolken verkligen översätter det som sägs 

och inte förmildrar något på grund av att denne är rädd att förlora sitt ansikte, eller för att 

någon av parterna ska förlora ansiktet (Bilaga 2:21). 

Har man förstått vad ansikte betyder för kineser är det inte så svårt att hantera detta så att det 

inte blir ett problem, säger Ed, som menar att ansikte handlar om att låta personen framstå i 

god dager och att inte göra så att denne ”gör bort” sig inför andra (Bilaga 2:20). Begreppet 

face, ansikte, är enligt Zimmerman et al. (2003), kopplat till stolthet, skam och rykte. Kineser 

är måna om att inte tappa ansiktet, i synnerhet inte offentligt. Detta resulterar i ett kollektivt 

beteendemönster där man försöker undvika att försätta sina medmänniskor i situationer där 

dessa riskerar att tappa ansiktet. (ibid)  

Nylander berättar exempelvis att kineser även agerar för att vi svenskar inte ska tappa 

ansiktet. Något de gör helt i onödan menar han, vi svenskar är inte lika rädda för att tappa 

ansiktet. Li lyfter ett konkret exempel på detta då han menar att man i Sverige står för att ens 

företag går i konkurs. I Kina vill man inte uppleva detta. Det är där vanligt förekommande att 

företagsägare går in med privata pengar för att undvika konkurs på grund av rädslan att 

förlora sitt ansikte. (Bilaga 2:20)  

Enligt Gao (1998) är lianzi en del av det kinesiska begreppet ansikte och kan betraktas som en 

social och personlig kontrollmekanism inom området moral. Om en kines förlorar sitt lian 

utgör detta en större förlust kopplad till sociala relationer och interpersonell interaktion än om 

en kines skulle förlora sin mian (jmf mianzi) (ibid.). Endast Lagerqvist lyfter begreppet lianzi 

och menar att ansikte tar sig olika uttryck. Det ena är lianzi som är en typ av självrespekt. 
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Förlorar du detta så kan du som kines i princip gå och hänga dig. Mianzi är något mer ytligt 

vilket kan liknas vid vad andra anser om dig och som man förvärvar genom sättet att vara. 

Utgår man från mianzi, det ytliga ansiktet, så anser Lagerqvist att vi har någon sorts övertro 

av betydelsen av begreppet. Det är många, såväl kineser som västerlänningar, som inte drar 

sig en sekund för att rycka ansiktet från någon i en förhandling. (Bilaga 2:19)  

5.1.3 Relationer/Guanxi 

Enligt Locket (1988) kan det kinesiska samhället anses vara grupporienterat. Han menar att 

studier påvisat att kineser hellre ser en kollektiv framgång än en individuell (ibid.). Enligt 

Hofstedes poängsystem i kulturdimensioner är Sverige ett individualistiskt samhälle. 

Svensken tar hand om sig och sina närmaste och det sociala nätverket i Sverige är löst 

sammanhållet. Kina har en stark kollektivistisk kultur och kineserna agerar ofta i gruppens 

intresse. Personliga relationer värderas högt i Kina. Kineserna fokuserar ofta på fullt 

förtroende eller inget förtroende alls. (K 13, K14: Geert-Hofstede, Internet) Många 

intervjupersoner anser att den personliga relationen är viktig för kineser då det gäller att välja 

affärspartner. Flera intervjupersoner säger även att personliga nätverk värderas högt i Kina, 

vilket även påverkar affärsrelationen. Kineser vill etablera en personlig kontakt med 

potentiella partners och ofta krävs många möten innan man ens börjar prata om själva affären. 

(Bilaga 2, kap. 7) Exempelvis säger Gustafsson att vikten av personliga relationer är något 

som sitter i ryggraden hos kineser, vilket de även tar med sig när de kommer till Sverige 

(Bilaga2:22). Vidare menar Hedenström att vi svenskar inte behöver ha någon personlig 

relation till de vi gör affärer med vilket, som nämnts, är viktigt i Kina (Bilaga 2:23).  

Locket (1988) beskriver att relationer är av stor betydelse i Kina, att använda sig av kontakter 

för att upprätthålla fördelar genomsyrar det kinesiska samhället. Långa fortgående relationer 

är utmärkande bland kineser (ibid).  Många intervjupersoner betonar vikten av nätverkande 

och guanxi i Kina och att det skiljer sig från Sverige (Bilaga 2, kap 7). Exempelvis berättar 

Hagberg att det enligt hennes erfarenheter är oerhört viktigt med personliga relationer och 

kontaktnät i Kina. IP 44 tror att innebörden av relationer är olika mellan Kina och Sverige. Ett 

bra nätverk i Kina skapar stora möjligheter, därför betyder relationer allt där. Han menar att 

relationer förvisso har betydelse i båda länderna, men att relationer inte hjälper en vad det 

gäller att gå förbi lagar i Sverige, vilket de kan göra i Kina. (Bilaga 2:22)  

Dowling et al. (2008) poängterar vikten av att utlänningar som planerar att samarbeta med 

Kina känner till och förstår fenomenet guanxi och den viktiga roll det har i Kina. De beskriver 

guanxi som anslutning till nätverk och ömsesidiga relationer mellan människor (ibid.). Shi 



119 

menar att man för att kunna driva ett företag framgångsrikt i Kina måste känna till begreppet 

guanxi samt ha ett bra nätverk. Guanxi kan ge framgångar i Kina. Har man exempelvis en god 

relation till regeringen kan man få en mycket förmånlig skattenivå. (Bilaga 2:22)  

Dowling et al. (2008) menar att guanxi och nätverk i Kina har vissa likheter med de 

västerländska nätverken. Det finns dock viktiga skillnader, som man bör vara medveten om; 

guanxi är i stor utsträckning beroende av aspekter som asymmetri, ömsesidighet och 

nödvändighet. Guanxi är väldigt viktigt för att nå framgång i Kina. Detta är även viktigt att 

tänka på vid till exempel rekrytering; tillhör den potentiella medarbetaren ”rätt” guanxi? (ibid) 

I empirin berättar Törnvall att det i Sverige för det mesta är kompetens som avgör vilken 

medarbetare som tillsätts för en viss tjänst (Bilaga 2:18). 

Locket (1988) beskriver att det inom relationer är vanligt förekommande att en tjänst 

kompenseras med en gentjänst vid ett senare tillfälle. Detta beteende kan relateras till 

begreppet guanxi, vilket enligt Locket kan liknas vid ordet kontakter. Trots att formella 

kinesiska organisationer ska bygga på opersonlig byråkrati har i praktiken privata relationer 

en stor betydelse. Användande av kontakter för att upprätthålla fördelar genomsyrar det 

kinesiska samhället och dess kultur. (ibid.) Många intervjupersoner berättar att det i Kina är 

vanligt förekommande med tjänster och gentjänster (Bilaga 2, kap. 7). Zhi berättar att guanxi 

är en typ av nätverk med stark personlig karaktär. Kinesiskt guanxi-nätverkande kräver ofta 

lång erfarenhet. Man måste under resans gång lära sig att behålla och utveckla relationen. 

Man måste vara flexibel eller ”lurig” och ta till vara på kontakten så att båda parter tjänar på 

förhållandet. För att kunna göra affärer i Kina måste man ha ett guanxi-nätverk. Det är inte en 

förutsättning för att göra affärer i Sverige, även om det många gånger underlättar. I Sverige 

utnyttjas nätverk, men det får inte bli tal om korruption. I Kina ligger man ofta på gränsen, 

eller till och med över gränsen, för orättvisa och även korruption. (Bilaga 2:24)  

Enligt Transparancy Internationals undersökning är Kina betydligt mer korrupt än Sverige, 

där det i princip inte korruption endast förekommer i  liten omfattning (I3,1: The Guardian, 

Internet). Många intervjupersoner menar att man i Sverige inte kan köpa sig förbi lagar, 

problem eller gå före i kön (Bilaga 2, kap. 7). Exempelvis menar Dahl att man i Kina med 

hjälp av guanxi och nätverk kan köpa sig förbi olika lagar, detta gör att de har svårt att ta till 

sig svenska lagar och regler och slår dessa ifrån sig (Bilaga 2:24).  IP 44 berättar att om någon 

i Kina har tidspress och behöver dispens eller tillåtelse från borgmästaren är det, med rätt 

kontakter, fullt möjligt. Detta medan ”borgmästare” i Sverige alltid följer sina förfaranden. 

(Bilaga 2:21-22) R Nilsson menar att nolltoleransen mot mutor och korruption i Sverige är en 
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sak som kineserna måste känna till. Enligt Malmborg är korruption ett stort gissel i Kina, har 

man till exempel pratat med borgmästaren och slutit någon slags avtal med denne är allt klart. 

Borgmästaren pekar med hela handen och då finns det ingenting som kan stoppa processen. 

Att en kines tror att det fungerar likadant i Sverige innebär stora problem, menar Malmborg. 

Trots att man har träffat ”borgmästaren” gäller samtliga lagar på det aktuella området. (Bilaga 

2:24) 

5.1.4 Kulturella aspekters betydelse 

Det kinesiska samhället har en stark koppling till konfucianismen, enligt Edwards och Rees 

(2011).  Konfucianism bygger på hierarki och harmoni, grupporientering, guanxi och mianzi 

(ibid.). Chen et al. (2002) förklarar överordnades särställning som djupt integrerad med den 

kinesiska kulturen och konfucianismen. Locket (1988) identifierar respekt för ålder och 

hierarki, grupporientering och face samt vikten av relationer som påverkansfaktorer av 

kinesiska organisationers verksamhet. Dessa författare har således identifierat liknande 

faktorer som viktiga inslag i den kinesiska kulturen och som därmed påverkar kinesiska 

organisationer. Intervjupersonerna identifierar diverse skillnader kopplade till kulturen. De 

områden som Edwards och Rees samt Locket identifierat återkommer frekvent i intervjuerna 

(Bilaga 2). Tao anser att kineser och svenskar har olika sätt att arbeta, vilket han anser vara 

kulturellt betingat (Bilaga 2:6). Malmborg säger att det är bra att läsa på om respektive lands 

kultur. Han menar att det ökar förutsättningarna för ett lyckat samarbete. (Bilaga 2:7)  

Under 1980-talet vände man blicken mot nuet i Sverige, tidigare hade man blickat framåt 

(Ahrne et. al 2008). Enligt Hofstede har Sverige en kortsiktig kultur, medan Kina är ett 

mycket långsiktigt samhälle (K13, K14 Geert- Hofstede, Internet). Pettersson menar att 

kineser inte alltid ser till dagens behov vid investeringar.  Detta exemplifierar han i intervjun 

genom att berätta om att man i Kina byggde 150 nya flygplatser, utan att behovet av dessa 

fanns. Detta med motivering att man ansåg sig behöva dessa i framtiden. (Bilaga 2:9)  

Kineserna är anpassningsbara och företagsamma (K13: Geert-Hofstede, Internet). Många 

intervjupersoner menar att den yngre genarationen i Kina samt kinesiska organisationer med 

internationell erfarenhet har ganska lätt för att anpassa sig till det svenska affärsklimatet (jmf. 

Bilaga 2, kap. 1). Jinwen menar exempelvis att när man talar om skillnader mellan svenskar 

och kineser är det viktigt att tänka på att många skillnader kan vara individuella. I Kina är den 

yngre generationen medveten om hur det ser ut i västvärlden och de lever därefter. (Bilaga 

2:3) Graham och Lam (2003) menar att gamla värderingar följer med till de kinesiska 

städerna, när människorna från landsbygden flyttar dit för att ta arbete inom industrin. R 
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Nilsson säger att ju längre ut på den kinesiska landsbygden man kommer ju sämre är 

arbetsförhållandena (Bilaga 2:30).  

5.1.5 Hierarki och medarbetares delaktighet 

Sverige ses, enligt Törnvall (EX 1), som individualistiskt medan Kinas beskrivs ha en 

kollektiv kultur, i Kina tänker man i grupp. Under 1980-talet växte individualismen sig, enligt 

Ahrne et al. (2008) starkare i Sverige. Enligt Törnvall (EX 1) är den svenska kulturen idag 

individualistisk och svenskar är uppfostrade och tränade att tänka individualistiskt (ibid.). 

Många intervjupersoner berättar om de stora skillnaderna i hierarkiska mönster mellan 

länderna (Bilaga 2, kap. 3 Hierarki). Söderström tror exempelvis att grunden till skillnaden i 

synen på hierarki är att vi i Sverige är fostrade att vara en individuell del i ett sammanhang. Vi 

har rätt att uttrycka vår egen vilja, våra egna funderingar och frågor samt rätt att utmana den 

kunskapen som finns idag. Detta förhållningssätt existerar inte i den kinesiska kulturen. Där 

förhåller man sig på ett helt annat sätt till överordnade och detta förhållningssätt följer med 

människorna från ett mycket tidigt stadium. I Kina har man lärt in saker på ett helt annat sätt 

gentemot hur det går till i Sverige och Europa, och man förväntar sig inte över huvud taget att 

uttrycka en egen åsikt eller att sticka ut.(Bilaga 2:13–14) Wang et al (2005) menar att det i 

kinesiska företag förekommer en låg grad av medstämmande, något de menar var en negativ 

aspekt av hierarki och harmoni. 

Sverige får låga poäng avseende maktdistans i Hofstedes poängsystem. Svenskar ogillar 

kontroll från sina chefer. Chefen ska vara coachande och tillgänglig. Kina får istället höga 

poäng angående maktdistans. Medarbetare ska inte ha några ambitioner utanför sin rang, utan 

ska veta sin plats i ledet. (K 13, K14; Geert-Hofstede, Internet) Flera intervjupersoner 

beskriver att kinesiska medarbetare tar order från sin chef, samt att de sällan får komma med 

några egna idéer och förslag (Bilaga 2, kap. 4). Exempelvis menar Malmborg att kinesiska 

medarbetare inte fattar några som helst egna beslut.  Är det uppenbart att de använder fel 

skruv, byter de inte skruv på eget initiativ, utan väntar på chefens order. Han berättar också 

om en kollega till honom som var ute på biltur för att se sig omkring i Kina, när han ville åka 

tillbaka fick han inte det för chauffören som måste ha order från sin chef. (Bilaga 2:15)  

Li ser inte att ländernas olika syn på hierarki utgör något större problem (Bilaga 2:11). Enligt 

Chen et al. (2002) känner många kineser ett starkt behov av vara lojala mot sina chefer.  Detta 

styrks av många intervjupersoner (Bilaga 2, kap. 4), bland annat Jinwen, som berättar att det 

en ledare säger i Kina inte går att motsäga hur som helst. Man ska följa chefens beslut även 
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om man inte gillar dessa. I Sverige är det tvärtom, man ska säga vad man tycker och säga 

ifrån. Kineser i Sverige kan ha problem med detta. Bland annat på grund av att de kinesiska 

ledarna i regel vill behålla sin ställning och makten den innebär. (Bilaga 2:16) 

Skärvad och Ohlson (2011) presenterar tre viktiga aspekter i Sveriges moderna 

organisationer. Dessa är kvalitetsinriktning, flexibilitet och lärande i arbetet.  Många 

intervjupersoner anser att det är viktigt för kinesiska affärsmän och medarbetare, som ska 

driva företag eller arbeta i Sverige, att känna till ledarskaps- och medarbetarskapskultur 

(Bilaga 2, kap. 4). Exempelvis menar Dahl att här i Sverige har medarbetarna en ram, inom 

vilken det är fritt att utforma sitt arbete. Den svenska chefen utgör ett slags bollplank för sina 

medarbetare. I Kina tar man order av sin chef. När man verkställt ordern sätter man sig och 

vilar och inväntar en ny. Kineser är ofta underordnade och tar då inget eget ansvar för sitt 

arbete på det sätt svenskar gör. (Bilaga 2:15)  

Ed berättar att kineser i gärna arbetar på svenska företag Kina för att de uppskattar de svenska 

värderingarna om transparens, öppenhet, högt i tak och lika värde präglar organisationen. Vårt 

sätt att leda och vara i organisationer bidrar till att Sverige är ett innovativt land. Ska vi följa 

kinesernas hierarkiska system kommer vi att tappa vår styrka och det försprång vi har, säger 

Ed. (Bilaga 2:17) Gustafsson säger att de kinesiska medarbetarna inte har någon möjlighet till 

delaktighet eller inflytande (Bilaga 2:15).  

Ed tror inte att kinesiska företagare inledningsvis har någon förståelse för att man i svenska 

företag har en konsensuskultur. I den kinesiska industrin där det gäller att producera en vara 

på snabbast möjliga tid, och billigast möjliga sätt, kan det möjligen gå att arbeta under de 

förhållanden som krävs en begränsad period, tror Ed. Men så fort man kommer upp i mer 

kreativa näringar, där man rör sig från löpandeband-principen fungerar det inte att begränsa 

människor, eftersom man då inte får ut det bästa av dem. Ser man på det ur ett långsiktigt 

perspektiv vet vi idag att även löpandeband-arbeten görs mycket smartare och bättre i fabriker 

där medarbetarna får vara med och tycka och tänka och komma med förslag som utvecklar 

verksamheten. De flesta kineser som kommer till Sverige för att starta ett företag tänker inte 

”wow, vilken intressant grej med medarbetares delaktighet”, utan man gör som man alltid har 

gjort. Så fungerar vi svenskar när vi kommer till Kina för att etablera oss också, säger Ed. Är 

man klok kan man efterhand inse att man kan få ut mycket mer av människor om de får ta 

ansvar och hjälpa till, och inte bara leverera det de ska. (Bilaga 2:14) 

Hofstede beskriver att en svensk chef strävar efter att stödja sina medarbetare. Chefen 

eftersträvar också konsensus och medarbetarna värderar solidaritet, jämlikhet och kvalitet i 
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arbetslivet. (K14: Geert-Hofstede, Internet) Enligt Hedenborg och Kvarnström (2006) är det 

svenska folkhemmet uppbyggt kring konsensussträvande. Många av intervjupersonerna menar 

att svenskar är planerande i kontrast till kineser (Bilaga 2, kap. 2). Enligt Dahl vill kineser bli 

tillsagda om vad de ska göra och detta är en förutsättning för att något ska bli gjort. Detta blir 

svårt för kineser när de kommer till Sverige, eftersom de inte förstår vår världsunika 

konsensusmodell. (Bilaga 2:5)   

Pettersson menar att vi svenskar, företagsmässigt under en etableringsprocess, gärna 

diskuterar djupt och ingåendet tills dess att vi når konsensus. Sedan skapar vi en tidsplan, som 

visar hur vi ska nå målet. Så gör inte kineserna, menar Pettersson. Malmborg menar att vi i 

Sverige lägger mycket tid på planeringsfasen, när den väl är klar och alla tillstånd finns kör vi 

stenhårt. I Kina kör man stenhårt från början och löser problemen efterhand, vilket inte 

fungerar i Sverige eftersom vi är så extremt planerande. Wong säger att en kines kan kasta 

upp bollen och rusa efter den medan vi i Sverige ska planera bollens färdriktning innan vi kan 

kasta den (Bilaga 2:8-9). 

Vid folkhemsbyggandet i Sverige bröt man upp skillnaderna mellan klasserna, vilket gjorde 

mötet mellan människor i samhället mer lättsamt (Ahrne et al. 2008). Det kinesiska samhället 

har, enligt Edwards och Rees (2011) en stark koppling till konfucianism, som i sin tur präglas 

av hierarki. De anställda i Kina är underordnade och ser ofta sina chefer som auktoriteter 

(ibid.). Intervjupersonerna säger att hierarki präglar det kinesiska samhället (Bilaga 2: kap 3). 

Exempelvis menar IP 39 att hierarki är vanligt i den kinesiska vardagen. Den existerar 

överallt. Människor, som kommer från rika familjer eller från familjer med hög officiell rang, 

är överlägsna och har fördelar då det gäller att åstadkomma något. (Bilaga 2:10)  

Jinwen säger att hierarki förekommer överallt i Kina, såväl hemma som i arbetslivet. I Sverige 

finns det inte någon hierarki alls, menar hon. För kineserna och svenskar i Kina är det viktigt 

att visa respekt för den som är högre i hierarkin än en själv. (Bilaga 2:11) Enligt Lagerqvist 

finns det stora skillnader mellan Sverige och Kina beträffande hierarki. Hierarkier 

förekommer även i Sverige, men här har vi ett annat sätt att förhålla oss till dessa. I Kina lever 

den konfucianistiska synen på hierarki kvar.  Lagerqvist nämner förhållandet mellan härskare 

och undersåte, äldre broder och yngre broder, far och son, man och hustru och så vidare. 

Dessa hierarkiska förhållanden präglar livet i Kina, menar Lagerquist. (Bilaga 2:10)   

Enligt Chen et al. (2002) finns fem huvudsakliga relationer. Den mellan kejsare och minister, 

fader och son, man och hustru, äldre och yngre broder och den mellan vänner. De menar att 

fenomenet med överordnades särställning är djupt integrerat i den kinesiska kulturen och 
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konfucianismen. Den som innehar en lägre position är förpliktigad att underkasta sig och vara 

lojal. Den som innehar en högre position ska vara välvillig och omtänksam.  Underordnade 

ska vara trogna och offra sitt självintresse för överordnad. (ibid.) Enligt Graham och Lam 

(2003) är alla relationer som beskrivs av Chen et al. ovan, utom den mellan vänner, strikt 

hierarkiska. Att underkasta sig denna ordning resulterar i social harmoni. Respekt och ansvar 

binder samman hierarkiska relationer, medan vänskap och positiva känslor binder samman 

relationer mellan jämlika. (Graham och Lam, 2003.) Flera intervjupersoner säger att det är 

viktigt att det finns en hierarkisk balans mellan de parter som möts vid en affärsuppgörelse 

när kineser är delaktiga (Bilaga 2, kap. 3). Exempelvis menar Ed att det därför inte finns 

någon mening med att skicka in en ung och oerfaren person till en affärsförhandling. Det 

skulle troligen leda till att man får börja om dagen efter, säger hon.(Bilaga 2:13) 

5.1.6 Ledarskap 

Edwards och Rees (2011) redogör för ett experiment där man i Kina implementerade en platt 

organisationsstruktur med informella relationer mellan chefer och medarbetare. Resultatet var 

positivt och de kinesiska medarbetarna uppskattade att det var högt i tak. De kinesiska 

medarbetarna kände sig mer betydelsefulla för organisationen. Efter en tid blev också 

medarbetarna mer villiga att ifrågasätta sina överordnade. (ibid.) Flera intervjupersoner tror 

att kineser skulle uppskatta ett svenskt ledarskap (Bilaga 2, kap. 4). Tang säger att den platta 

organisationskulturen är en av de saker hon uppskattar mest i Sverige. Samtidigt menar hon 

att det kan utgöra en nackdel att vi i Sverige bryr oss för mycket om varandras känslor, idéer 

och åsikter. (Bilaga 2:14)  

Zhi säger att han själv ofta uppskattar den svenska ledarskapskulturen. Han menar att det som 

brister i det svenska ledarskapet är det faktum att det är svårt, och tar tid, att fatta beslut som 

chef. Davidsson tror inte att kineser uppskattar det breda deltagande svenska medarbetare har. 

Han menar att det ligger så långt ifrån den ledaskapskultur kineser är vana vid att det därmed 

uppfattas som för främmande. (Bilaga 2:16) Zimmermann et al. (2003) beskriver en annan 

studie där man försökt att öka kinesiska medarbetares ansvarstagande genom att demonstrera 

och praktisera en mindre hierarkisk organisationskultur i form av självstyrande team. Av 

studien framgår att det inte alltid var enkelt att ändra de kinesiska medarbetarnas inställning 

till ansvar och initiativtagande, vilket medförde att man i högre grad ändå valde att detaljstyra. 

(ibid.)  

Hofstede och Hofstede (2005) menar att ledarskapskulturer inte kan särskiljas från den 

kulturella grunden i ett samhälle.  Många intervjupersoner ser stora skillnader mellan det 



125 

svenska och det kinesiska ledarskapet. De menar att det är viktigt för kineser som etablerar 

verksamhet i Sverige att de har kännedom och förståelse för det svenska ledarskapet. (Bilaga 

2, kap. 4) 

5.1.7 Balans mellan arbete och fritid 

Enligt Hofstedes poängsystem är Sverige ett feminint samhälle. I feminina samhällen är det 

viktigt med balans mellan arbete och fritid. Chefer är stödjande mot sina medarbetare och 

eftersträvar konsensus. Medarbetarna värderar solidaritet, jämlikhet och kvalitet i arbetslivet.  

Incitament, som flexibla arbetstider och flexibel arbetsplats, uppskattas i Sverige. Kina är 

istället ett maskulint samhälle där människorna är orienterade och drivna.  I Kina arbetar man 

väldigt mycket. Kineserna har ett starkt behov av att göra karriär och offrar familj och fritid 

för att kunna arbeta. (K14, K13; Gert–Hofstede, Internet)  

Törnvall (EX 1) menar att det i Kina finns en karriärkultur, medan Sverige har utvecklat en 

välfärdskultur. Det viktigaste för en kines är att tillfredsställa sin uppdragsgivare (ibid.). 

Många intervjupersoner beskriver skillnaderna mellan svenskt och kinesiskt sätt att förhålla 

sig till arbete (Bilaga 2). Ed tror att kineser i mångt och mycket tycker att vi svenskar är lata. 

Kineser arbetar mer än dubbelt så mycket som vi. Hon menar att de inte kan förstå hur vi kan 

ha utrymme för så mycket semester och annan ledighet. En av hennes kinesiska kontakter sa 

en gång att vi svenskar verkar ha ett jobb för att kunna vara lediga. En kines har fått ett jobb 

för att göra det, om det så krävs att man arbetar 20 timmar om dagen. Ed menar att det i 

grunden handlar om att kineser och svenskar har olika värderingar. Vidare säger hon att 

kineser tenderar ta med sin syn på arbete då de etablerar sig i Sverige. (Bilaga 2:31–32)   

5.1.8 Kommunikation 

Interkulturell kommunikation är, enligt Spinks och Wells (1977) kommunikation mellan 

människor från olika kulturer. Kulturella aspekter som själva språket har betydelse för hur 

kommunikationen ser ut (ibid.). Flertalet intervjupersoner ser olika aspekter vilka utgör 

svårigheter i kommunikationen mellan svenskar och kineser (Bilaga 2, kap. 8).  Exempelvis 

säger Davidsson att det finns en viss risk att tolken inte gör direkta översättningar av rädsla 

för att förlora sitt eget ansikte, eller av rädsla att någon bidra till att någon av parterna i 

kommunikationen förlorar sitt ansikte (Bilaga 2:21). Tao säger att det ofta förekommer 

missförstånd i kommunikationen mellan svenskar och kineser och att de flesta kinesiska 

investerare har bristande kunskaper i engelska. Törnvall (EX 1) anser att kommunikation med 

kineser är en komplex process. Han berättar att man i Kina kommunicerar på ett sätt uppåt 



126 

och på ett annat sätt nedåt i hierarkin. (Bilaga 2:25) IP 38 säger att det finns 

bakgrundsfaktorer vilka komplicerar kommunikationen mellan kineser och svenskar, bland 

annat är svenskar är mer öppna och kineser har större personlig integritet (Bilaga 2:28). 

Dowling et al. (2008) menar att kunna ett annat språk ofta är tätt sammanlänkat med att förstå 

den andra kulturen. 

Törnvall (EX 1) menar att en viktig fråga är hur svenskar reagerar på hur kineser talar samt 

hur kineser reagerar känslomässigt på västerlänningars sätt att tala. Det västerländska språket 

och den västerländska kommunikationen är betydligt mer rak än den kinesiska (ibid.). För 

kineser är sanningen inte det samma som för svenskar (Forslund, 2003). Hagberg beskriver att 

kinesisk kommunikation inte är rak, vilken den oftast är här i Sverige. Kineser går många 

gånger runt kärnan, och förskönar verkligheten längs vägen, medan vi svenskar faktiskt kan 

säga att, ”jag kommer inte hinna färdigt till deadline, jag behöver mer tid”. (Bilaga 2:26) 

Enligt Alon et al. (2009) finns mer än ett dussin olika stora dialekter av det kinesiska språket.  

Mandarin är bara en av dessa dialekter och även inom mandarin finns flera olika förgreningar 

beroende på var i landet man befinner sig. Detta gör att samma tecken kan ha olika uttal, 

vilket gör det ytterst svårt att tolka och förstå för en västerlänning. Även kineser kan ha 

svårigheter att förstå varandra. (ibid.)  

Dowling et al. (2008)  menar att det kan vara till fördel att använda ett tredje språk i 

samarbete med kineser. Detta främjar effektiviteten vid förhandlingar och man kan tala med 

varandra internt utan att någon annan förstår. På samma sätt menar Törnvall (EX 1 ) att det 

kan vara en nackdel att inte förstå kinesiska. Han menar att kineser är korrupta och har ett 

övertag då de fritt kan tala kinesiska inom gruppen utan att någon annan förstår. Han menar 

att detta är en del i förhandlingsspelet och att kineser är väldigt duktiga förhandlare.(ibid.)  

Nylander anser att förväntningarna på en överenskommelse innebär den största svårigheten 

vad gäller kommunikation (Bilaga 2:28). Jinwen menar att om partnerna kommunicerar på ett 

andra språk, exempelvis engelska, uppkommer lätt missförstånd. Ibland är det därför viktigt 

att ha en tolk som kommunikationshjälp. I vissa situationer är det även viktigt att tolken har 

förståelse för respektive kultur. (Bilaga 2:27) Flertalet intervjupersoner säger att 

kommunikationsproblem avhjälps med en tolk (Bilaga 2, kap. 8 Kommunikation). Pettersson 

konstaterar att svenskar över lag inte kan hantera kinesiska. Kineser kan i vissa fall lite 

engelska men ger ofta sken av att de kan betydligt mer. När det gäller investerare så hör 

Pettersson ofta ”yes, yes, no problem”. Detta brukar enligt honom tyda på att personen i fråga 
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inte har förstått. I en sådan situation krävs en tolk för att kommunicera. Han understryker 

betydelsen av att ha en egen tolk, som man vet översätter vad man själv säger. (Bilaga 2:27).  

Gustavsson anser även han att det är viktigt att ha en egen tolk, som man kan lita på. Många 

gånger kan det vara så att tolken inte vågar översätta det som sägs. Söderström menar att när 

en svensk och en kines kommunicerar på engelska, ett andra språk för båda parter, är det 

mycket som går förlorat. Även ur ett hierarkiskt perspektiv kan det uppstå problem med 

kommunikationen. Det är exempelvis viktigt att hitta en balans i fråga om vilken person man 

skickar till ett affärsmöte. Hittar man inte balansen riskerar man att dialogen kan komma att 

halta väldigt mycket. (Bilaga 2:27–28)  

Davidsson menar att det bästa är att få tala på ett språk som båda förstår utan tolk. Det är dock 

svårt att ha ett tredje språk som engelskan. I det fall man anlitar en tolk är det viktigt att tänka 

på att denne kanske inte förstår eller inte vågar översätta det som sägs. En annan konsekvens 

av att använda tolk är att kommunikationen inte blir direkt utan går genom en mellanhand. 

Detta kan enligt Davidsson göra att man har svårare att ta till sig det som sägs. (Bilaga 2:26)  

Enligt Alon et al. (2009) är syftet med en tolk att denne ska hjälpa till med översättningen och 

inte påverka eller färga konversationen med sin personlighet. Kinesiskan och engelskan har 

stora skillnader vad gäller kulturell kontext, vilket utgör svårigheter i såväl skrivet språk som 

talspråk (ibid.). Ett ”ja” kan exempelvis, enligt Kvale och Brinkman (2009), i en kulturell 

kontext betyda ett instämmande medan det i andra kulturer endast innebär att man har 

uppfattat vad som sagts. Icke verbala inslag i kommunikationen kan också ligga till grund för 

missförstånd. Olika kulturella grupper kan exempelvis använda samma gester trots att 

innebörden har olika betydelse (ibid.).   

Flera av intervjupersonerna är av åsikten att kulturell bakgrund påverkar kommunikationen 

(Bilaga 2, kap. 8 Kommunikation). Exempelvis säger Tang att betydelsen av ett "nej" eller 

"ja" skiljer sig åt beroende på om det är en kines eller svensk som talar. Detta utgör ett 

problem i kommunikationen mellan kineser och svenskar och ställer höga krav på tolken, som 

måste ha en förståelse för skillnaderna mellan den kinesiska och den svenska affärskulturen. 

(Bilaga 2:25) Nordin tror att betydelsen av ett ja språkligt kan ha en annan betydelse i Kina. 

Som exempel kan det betyda ja, jag ska tänka på saken, ja, jag hör vad du säger, ja, kanske 

eller till och med nej. Detta kan resultera i problem och missförstånd. Svensken tror att man är 

mer överens än vad man egentligen är. (Bilaga 2:21)  
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Hedenström säger att kineser ofta är dåliga på engelska. Vi svenskar tror att de förstår vad 

som sägs, vilket de ibland inte gör. Vi kanske använder oss av för svåra termer. De kan nicka 

och säga ”yes, yes, yes” och vi tror att de förstår. Men när de ställer samma frågor om och om 

igen förstår vi att de inte vet vad vi pratar om. Det svåra är, enligt Hedenström, att förstå vad 

det är de inte förstår. H Nilsson berättar att man många gånger tror att man är överrens, men 

senare visar det sig att man uppfattat saken helt olika. Detta tror hon kan härledas till både 

kulturella, hierarkiska och språkliga aspekter, helt enkelt de referensramar man har och vad 

man utifrån dessa lägger i betydelsen av olika begrepp. Hon menar att kommunikationen är A 

och O. (Bilaga 2:26)  

Jinwen säger att de största svårigheterna i kommunikation är språket, en annan svårighet är 

kulturella skillnader. Känner man inte till dessa kan missförstånd uppstå. (Bilaga 2:27) 

Törnvall (EX 1) säger att kineser använder ofta språket indirekt. Det är inte självklart vad som 

egentligen sägs. I grunden vill de gynna sitt land och då kan det förekomma många olika sätt 

att uttala sig, även lögner kan förekomma. I Kina finns inte samma etiska grund som i 

Sverige. (ibid.)  

5.1.9 Human Resource Management – HRM 

För att en organisation ska kunna vara effektiv bör dess mål, strategier, struktur och HRM-

funktion synkroniseras och integreras. Framgång nås genom att ledare arbetar med HRM i sin 

organisationsutveckling. Idag ser många på medarbetaren som den resurs som skapar 

företagets konkurrenskraft. HRM innebär att individen har ett utrymme att utvecklas i 

organisationen och att organisationerna är strukturerade för att göra detta möjligt. För att nå 

bästa resultat och vara mest konkurrenskraftiga måste HRM-frågor hanteras strategiskt inom 

en organisation. (Lindmark och Önnevik, 2006)  

Gustafson berättar att i Kina satsar man inte långsiktigt på sina medarbetare, utan byter ut 

dessa vid behov. Som anställd är man utbytbar i Kina. Det är bara den lilla klicken i ledningen 

som består av familjen som sitter säkert. H Nilsson tror inte att kinesiska medarbetare har 

något inflytande i kinesiska organisationer. M Ericson berättar att kinesiska medarbetare 

sällan har någon befogenhet att fatta beslut, även om de innehar en hög position i den 

hierarkiska ordningen. (Bilaga 2:15) IP 38 menar att kinesiska arbetsgivare är medvetna om 

att det finns ett stort utbud av arbetskraft och om någon medarbetare är missnöjd kan denne 

enkelt bytas ut. Om chefen ger dåliga referenser kan det leda till problem för medarbetaren. 

En medarbetare i Kina kämpar inte för sina rättigheter, som man gör i Sverige. Detta då man 

är rädd för repressalier. (Bilaga 2:30) Söderström berättar att man i Kina har lärt sig saker på 
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ett helt annat sätt jämfört med hur det går till i Sverige och Europa. Att utrycka sin egen åsikt 

är ingen man förväntar sig kunna göra. (Bilaga 2:13-14) 

Dowling et al. (2008) presenterar begreppet ”iron ricebowl” vars innebörd är att kinesisk 

arbetskraft blivit starkt begränsad i sina egna fria val. Detta beror på att de försatts i 

beroendeställning genom de förmåner företagen ger dem i syfte att försvåra för medarbetarna 

att byta arbetsgivare. De som inte presterar, som företaget önskar, blir av med sina jobb. Idag 

går trenden mot att en god arbetsmiljö och ett humant ledarskap är faktorer som bidrar till att 

kinesiska medarbetare väljer att stanna på företaget. Staten har fortfarande ett stort inflytande 

över organisationerna, vilket försvårar sammanlänkningen mellan HRM och företagets 

affärsstrategier. Fortfarande ligger internationella företag före kinesiska företag i HRM-

frågor, inte minst inom området att lyckas behålla personal. (ibid.)  

Lagerqvist menar att de svenska företag, som drivs och/eller ägs av kineser, anpassar sin 

personalpolitik efter kinesiska normer (Bilaga 2:17). Hagberg menar att vi svenskar kan tala 

om för vår chef om vi tycker att något fungerar mindre bra och vi kan komma med förslag på 

lösningar till ett problem. Så fungerar det inte i Kina, där gör medarbetarna vad de är tillsagda 

av sin chef. Kineser har betydligt större respekt för sin chef än vad svenskar har. Hagberg 

hoppas att vårt svenska ledarskap ska influera kineser och hon tror säkert att det finns 

kinesiska chefer som förstår att ett ledarskap i svensk stil kan skapa förutsättningar för 

organisationen att utvecklas. Den svenska ledarstilen kan göra att organisationen blir mer 

effektiv och innovativ. (Bilaga 2:15)  

5.1.10 Utbildning 

Den svenska skolan och det svenska skolsystemet uppmuntrar eleverna att tänka självständigt, 

vilket är ett led i att Sverige ses som ett innovativt land (K16: Regeringen m.fl., Internet). 

Söderström tror att bakgrunden till skillnaden i synen på hierarki mellan Sverige och Kina är 

att svenskar är fostrade att vara en individuell del i ett sammanhang, med rätt att uttrycka en 

egen vilja, egna funderingar och frågor samt att så småningom utmana den kunskap som finns 

idag. Detta förhållningssätt existerar inte i den kinesiska kulturen, där man förhåller sig på ett 

helt annat sätt till överordnade. Detta förhållningssätt följer med kineser från ett mycket tidigt 

stadium. (Bilaga 2:13-14) 

Ekonomiska och politiska kritiker menar, enligt Newmyer (2007) att om inte kinesiska 

studenter slutar indoktrineras kommer inte Kinas ekonomi kunna fortsätta växa. Dowling et 

al. (2008) beskriver att kinesiska universitet årligen examinerar ett stort antal tekniker. Ett 
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stort problem är dock att det kritiska tänkandet saknas helt i det kinesiska 

utbildningsväsendet. Eleverna lär sig inte att ta egna initiativ och vara kreativa. (ibid.)  

5.1.11 CSR, Code of Conducts och mänskliga rättigheter 

Arbetskraftsfrågor är, enligt Edwards och Rees (2011), en stor del av CSR. I kategorin 

arbetskraftsfrågor finns diskrimineringsfrågor, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, 

trakasserier, lön, barnarbete, tvångsarbete och whistle blowing med mera (ibid.). Edwards och 

Rees (2011) menar att CSR-arbete även kan innefatta områden som miljöansvar, mänskliga 

rättigheter och rättvis handel. De påpekar dock att CSR-arbetet ser olika ut i olika länder. 

Även multinationella företags tillvägagångssätt präglas av hur det nationella klimatet ser ut. 

(ibid.) Wang och Juslin (2009) presenterar en ny definition av CSR som de kallar ”the 

harmony approach to CSR” vilket innebär respekt för naturen och att älska människan. Wang 

och Juslin menar att denna definition av CSR-arbete passar den kinesiska marknaden bättre 

eftersom den, till skillnad från västerländska definitioner, tar hänsyn till den kinesiska 

kulturen och den verklighet som råder i Kina. (ibid.) Flera intervjupersoner betonar att kultur 

är en aspekt som är större i Kina än Sverige (jmf. Bilaga 2, kap 2). Exempelvis säger IP 32 att 

den svenska kulturen inte är lika präglad som den kinesiska (Bilaga 2:6). Davidsson säger att 

kineser är stolta över sin kultur redan från födseln. Det kulturella arvet sitter mycket djupare i 

de kinesiska medborgarna än hos oss svenskar. (Bilaga 2:7) 

R Nilsson menar att kineser, eller asiater i allmänhet, har en otroligt dåligt utvecklad syn på 

människan ur ett arbetsmiljöperspektiv och ju längre ut på landsbygden man kommer ju värre 

är det (Bilaga 2:30). Wang (2011) menar att det sociala skyddsnätet för arbetare som flyttar 

från landsbygden till de urbaniserade städerna för att arbeta är undermåligt och behöver ses 

över. Människorna från landsbygden står för en stor del av de privata företagens arbetskraft 

men de har inte samma sociala säkerhet som invånarna i större samhällen. (ibid.) IP 39 

beskriver att västerlänningar upplever att kineser inte har några mänskliga rättigheter, och hon 

medger att detta i viss mån stämmer. I vissa fabriker är arbetsmiljön väldigt dålig och ingen 

bryr sig egentligen om de anställda. De anställda vågar inte heller ställa krav på sina 

rättigheter. (Bilaga 2:31)   

Den kinesiska kvinnan, IP 38, säger att arbetstagarnas rättigheter accepteras i Sverige. Hon 

exemplifierar detta genom att om man arbetar övertid så noteras detta och man kan ta ut 

kompensationsledighet, om man vill ta föräldraledigt eller semester så är inte heller det något 

problem så länge man informerar chefen. Detta skiljer sig radikalt mot hur det är i Kina. 

(Bilaga 2:31) Enligt M Ericson kan det vara bra om kineserna har insikt i den svenska 
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jämställdheten och hur vi ser på diskriminering såsom rasism, HBT-frågor med mera. Tang 

anser det vara viktigt att kineserna är medvetna om den relativa jämställdheten som råder i det 

svenska samhället.  IP 8 säger att det för svenskar är viktigt med företagets värdegrunder, 

ledarskap, balans mellan arbete/fritid, utrymme för personlig utveckling, arbetsuppgifter och 

att kunna stå för det företaget gör, kinesiska affärsmän som kommer till Sverige bör göras 

medvetna om detta. (Bilaga 2:32)  

Amnesty följer FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter i sin internationella 

verksamhet och ställer krav på företag som agerar internationellt. På Amnestys hemsida står 

följande att läsa: ”[…] företag har ett ansvar att inte kränka mänskliga rättigheter inom eller 

i anslutning till deras verksamhet. Det räcker alltså inte att bara finnas på plats och göra 

investeringar, utan ansvaret sträcker sig längre än så. Den som har makt har också ett 

ansvar. Ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna inom sin verksamhet och i de 

situationer som har anknytning till företaget”. (K19: Amnesty, Internet) 

Söderblom menar att Kina blir en allt starkare konsumentmarknad och investerare, handeln är 

en faktor som påverkar mänskliga rättigheter. H Nilsson menar att det finns en större 

medvetenhet om mänskliga rättigheter ju högre upp i den kinesiska hierarkin och på nationell 

nivå man kommer. På regional nivå ligger dock fortfarande fokus på ekonomi och lönsamhet. 

IP 39, som är kines, menar att västerlänningar brukar säga att kineser inte har några mänskliga 

rättigheter och ibland stämmer detta. Enligt Nordin är mänskliga rättigheter ett starkt laddat 

ord i Kina. Att tala med en kines om mänskliga rättigheter är svårt, de drar sig ofta undan och 

undviker detta samtalsämne. (Bilaga 2:31) 

Zu och Song (2009) menar att många kinesiska företag uppger att de har en positiv syn på 

CSR och gärna skulle delta i CSR-aktiviteter, men att deras baktanke är att själva göra 

ekonomiska vinster på det. Zu och Song menar vidare att det i Kina är mindre företag eller 

statsägda företag, som är lokaliserade i fattigare områden eller producerar traditionella 

kinesiska varor, som har en ledningar som försöker göra företagen högre CSR-rankade. Detta 

ibland på falska premisser. De som arbetar faktiskt med CSR-frågor är de företag som går bra, 

ju bättre företagen går ju större involvering i CSR frågor. I dessa fall, anser Zu och Song att 

CSR-arbetet har ett positivt samband med företagets prestation. (ibid.) Taylor (2011) menar 

att stora, välmående kinesiska företag arbetar efter Code of Conducts för att ge sina 

medarbetare ett arbetsliv som är bättre än det tidigare utnyttjandet av arbetskraften. Däremot 

är mindre företag, som inte går så bra, och därför är beroende av att minska alla kostnader, 

benägna att för sin överlevnad ta fram falska dokument och rapporter om de anställdas 
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arbetsvillkor. (ibid.) I en studie av Egels-Zand (2007) framkom att kinesiska 

leksaksleverantörer lurade sina köpare vad det gällde att efterleva deras uppförandekoder. 

Detta genom att visa upp en formell del av organisationen där uppförandekoderna efterlevs, 

medan det existerar faktisk organisation som inte lever upp till de etiska reglerna och 

uppförandekoderna. (ibid.) 

IP 5 menar att det har hänt massor i Kina inom områden CSR-arbete och ledarskap de senaste 

åren. Granbom menar att revisioner, CSR, att arbeta med handlingsplaner och andra sätt att 

kontrollera är ett bra sätt att få ett kinesiskt företag att förstå att frågor som arbetsmiljö, 

arbetsrätt och miljö är viktigt för svenska företag. Det är bara att se på alla stora svenska och 

västerländska företag som är internationella, de arbetar alla efter code of conducts. Tang säger 

att den kinesiska regeringen, genom att reducera företagets skattenivå, kan få dem att 

utvecklas i vissa riktningar. Exempelvis kan regeringen genom detta få företag att fördjupa sig 

inom CSR-området.  Ett annat sätt för att kontrollera företagen är att tilldela dem utmärkelser 

när de når goda nivåer, inom exempelvis CSR-området. (Bilaga 2:31) 

5.1.12 Arbetsrätt och arbetsmiljö  

Flertalet intervjupersoner menar att det existerar en arbetsrättslagstiftning i Kina, som till stor 

del liknar vår svenska arbetsrätt (Bilaga 2, kap. 8). De svenska arbetsrättsliga lagarna är i 

regel tvingande till arbetstagarens fördel (K21: Regeringen, Internet). Den svenska 

arbetslagstiftningen innefattar bland annat anställningsskydd, vidgat löntagarinflytande, ökat 

inflytande av arbetsledning, regler om kollektivavtal, anställningsavtal, den offentligrättsliga 

skyddslagstiftningen i arbetslivet, medbestämmande lagen (MBL), processrätten för 

arbetstvister och övriga förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. I svensk arbetsrätt 

finns även arbetsmiljölagstiftningen som tillses av Arbetsmiljöverket. (K20: 

Nationalencyklopedin, Internet)  

Lagen om medbestämmande, MBL syftar till demokratisering av arbetslivet (Granberg, 

2003). Den kinesiska arbetsrättslagstiftningen från 1995 var vagt formulerad utan några 

tydliga instruktioner om vad som skulle ske vid lagbrott (K22: AMRC, Internet). Artikel 19 i 

arbetsrättslagen påvisar att anställningsavtal måste innehålla: anställningstid, typ av arbete, 

arbetarskydd, löner, disciplinära frågor, villkor för uppsägning av avtalet och ansvar för 

kontraktsbrott (K8: IMF, Internet). Lagarna reformerades 2008 och information om vad som 

sker vid övertramp preciserades. Trots lagändringen från 2008 är tillämpningen av den 

kinesiska arbetsrättslagen bristande. Kina har genom reformer under de senaste decennierna 
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arbetat fram en arbetsmiljölagstiftning som dock i mångt och mycket inte efterlevs. (K24: 

Juridiska fakulteten, Stockholms Universitet, Internet)  

Många intervjupersoner lyfter fram problematiken kring synen på arbetsrätt i Kina respektive 

Sverige (Bilaga 2, kap. 8). Exempelvis Jinwen som inte tror att kineser har samma erfarenhet 

av arbetsrätt. Det som ses som bra arbetsmiljö i Kina motsvarar inte alltid de svenska kraven, 

vilket upplevs som både konstigt och löjligt av kineser.(Bilaga 2:30) Vad det gäller 

arbetsmiljö tror Pettersson att de flesta kineser, som etablerar sig i Sverige, tenderar att tycka 

att det är lite jobbigt med våra lagar och regler (Bilaga 2:30).  

I kulturdimensionen osäkerhetsundvikande har Sverige, enligt Hofstede, en hög preferens. I 

samhällen med hög preferens anser människor att det inte ska vara mer regler än nödvändigt. 

Onödiga regler eller icke fungerande regler tas ofta bort eller ändras. (K14: Geert-Hofstede, 

Internet) Kina har istället en låg preferens vad gäller osäkerhetsundvikande. Sanningen är ofta 

relativ för en kines. Regler finns i överflöd och såväl lagar som regler kan vara flexibla och 

anpassas till den specifika situationen. Kineserna är bekväma med tvetydigheter. (K13: Geert-

Hofstede, Internet)  

Av flera intervjupersoner framkommer att den kinesiska arbetsrätten i allra högsta grad 

existerar men inte efterlevs (Bilaga 2, kap. 8). Exempelvis säger M Ericson att arbetsrätten 

finns i Kina och att den växer och förändras varje år vartefter de kinesiska arbetstagarna blir 

medvetna om sina rättigheter. Sett ur ett kinesiskt perspektiv tror dock M Ericson att 

arbetsrätten i Kina inte ser så illa ut.(Bilaga 2:29) Lagerquist menar att lagarna finns men 

implementeringen och verkligheten skiljer sig från Sverige. När företagarna i praktiken möts 

av en verklighet där de inte har råd att tillämpa lagarna. Inspektörer som borde finnas och 

bötfälla övertramp finns inte, detta leder till att de arbetsrättsliga lagarna inte efterlevs. Såväl 

Kjellgren som Shi delar Lagerquists åsikt angående att arbetsrättsliga lagar finns men inte levs 

upp till. Jinwen säger att kineser kan tycka att Sveriges arbetsrätt är positiv, men när de väl är 

här och inne i systemet blir det ofta problem (Bilaga 2:29–30).  

I en rapport av Swedwatch publicerad 2011 berörs problematiken med brott mot den kinesiska 

arbetsmiljölagen vid leksakstillverkning. Regelbrott rörande arbetstid och försäkringar 

diskuteras. Swedwatch drar slutsatsen att behovet av hög produktion orsakar regelbrott mot 

arbetstid. Vilket troligen bottnar i att köparna kräver snabba leveranser till låga priser. (K27: 

Swedwatch, Internet)  
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Enligt Zhi är det väldigt viktigt för kineser att åstadkomma synliga resultat (Bilaga 2:19). 

Enligt Ed handlar det i den kinesiska industrin om att producera en vara på snabbast möjliga 

tid och billigast möjliga sätt. Hon tror att det kan fungera för arbetastagare att arbeta under 

dessa förhållanden en begränsad tid men att löpande band-principen begränsar arbetstagarna 

och man får således inte ut de bästa av dem. (Bilaga 2:14)  

IP 38 menar att arbetsmiljön i Kina är pressad beroende på att tiden inte räcker till (Bilaga 

2:31). R Nilsson menar att den arbetsrättsliga biten i Kina är fullständigt negligerad. Det är 

beklämmande hur det ser ut, säger han, inte bara de rent fysiska arbetsmiljöproblemen utan 

även arbetstider och övriga förhållanden för de anställda. Kineser, eller asiater i allmänhet, 

har en otroligt dåligt utvecklad syn på människan i arbetsmiljöperspektivet. En medarbetare, 

som på grund av dålig arbetsmiljö, inte kan arbeta längre är förbrukad och byts ut. (Bilaga 

2:29–30) Wang (2011) menar att bristen på arbetsrätt i Kina kommer att underminera 

hållbarheten på den kinesiska arbetsmarknaden. IP 39 menar att vare sig den psykiska eller 

fysiska arbetsmiljön fungerar särskilt väl i Kina (Bilaga 2:30–31). Pettersson tror att en 

anledning till att den kinesiska arbetsrätten fungerar så pass dåligt som den gör är att det i 

Kina finns så otroligt många potentiella arbetstagare. Respekten för människan är liten när det 

kommer till arbetsrättsliga frågor. En arbetare är lätt att ersätta, och så sker om problem 

uppstår. (Bilaga 2:30) IP 38 säger exempelvis att arbetsmiljön är väldigt pressad i Kina, i 

jämnföresle med denna är den svenska arbetsmiljön väldigt trygg (Bilaga 2:31).  

Tao tror att svensk arbetsrätt många gånger utgör en frustation för de kineser, som väljer att 

göra affärer med, eller etablera sig i Sverige. Han säger att den svenska arbetsrätten är bättre 

än den kinesiska, men att kineserna bara ser kostnaderna som en god arbetsätt medför. Tao 

menar vidare att de flesta kineser accepterar den svenska arbetsrätten. För att minska 

lönekostnaderna är det vanligt förekommande att de kinesiska företagen, som är verksamma i 

Sverige, tar med sig kineser som arbetskraft, vilket många gånger innebär en besvikelse för 

berörd kommun i Sverige, som trott att arbetskraften skulle rekryteras lokalt. (Bilaga 2:32) 

Kinesiska domstolar dömer enligt följande kronologi: Kommunistpartiets åsikter, folkets 

åsikter och sist lagen (K24: Juridiska fakulteten, Stockholm Universitet, Internet). Allt är 

förhandlingsbart för kineser, vilket blir en krock med förhållandena i Sverige, när de kommer 

till hit, säger Hedenström, som är av uppfattningen att kinesiska affärsmän i allmänhet inte 

kan förstå hur vårt svenska system fungerar. I Sverige kan man inte köpa sig runt lagar och 

problem. I Kina kan man i mångt och mycket komma överens och därmed komma förbi lagar. 

(Bilaga 2:29) Detta påtalas av drygt hälften av intervjupersonerna såväl svenska som 
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kinesiska. (Bilaga 2, kap. 7, 8). I Sverige går det inte att ta sig runt lagar och förordningar 

genom korruption (Bilaga 2:24) 

5.1.13 Facklig verksamhet 

Artikel fyra i de allmänna förklaringarna om mänskliga rättigheterna, som FN tagit fram 

lyder: ”Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina 

intressen” (K18: Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter, Internet). Många 

intervjupersoner berättar om olika syner på fackföreningar i Sverige och Kina (Bilaga 2, kap. 

5). Ed berättar att vi Sverige arbetar efter den svenska modellen, vi sluter avtal med 

fackförbunden och vi har starka fackföreningar. Ed uppfattar det som att kinesiska företag i 

Sverige lägger ganska mycket tid på att försöka gå runt det här. Hon tror att bakgrunden till 

detta är att det inte är tillåtet att organisera sig och skapa fackföreningar i Kina. Lagerquist 

menar att alla fackföreningar som finns i Kina är underställda kommunistpartiet. Fria 

fackföreningar kan utöva en viss makt genom de anslutna arbetstagarna och agera genom 

strejker och likande. Då fria fackföreningar skulle kunna utgöra ett hot tror inte att kinesiska 

myndigheter kommer att acceptera dessa inom den närmsta tiden. (Bilaga 2:18)  

Kollektivavtal styr stora delar av arbetsmarknaden i Sverige vilket är karaktäristiskt för den 

svenska modellen (K21: Regeringen, Internet). En anställd har i Sverige lagar att luta sig mot 

vad gäller såväl rätten att organisera sig som rätten att träffa kollektivavtal (Granberg, 2003). 

Det nordiska arbetsmarknadssystemet baserar sig på den fackliga föreningsrätten, (Bruun et 

al. 1990), vilken innebär rätten att tillhöra ett fackförbund och vara aktiv i detta. 

Föreningsrätten får inte kränkas. (K23: Arbetsmiljöverket, Internet) Fackföreningsrörelser är 

inte enbart en intresseorganisation och/eller påtryckningsorganisation för löntagarna utan även 

en integrerarad del av statsapparaten (Bruun et al. 1990). Många intervjupersoner tror att 

svensk fackföreningsverksamhet är svår för kineser att förstå (Bilaga 2, kap. 5).  

Tao beskriver exempelvis att kinesiska företagare många gånger upplever fackliga 

organisationer som ett problem. Han menar att de svenska fackförbunden anser att varje 

individuell arbetstagare ska ha det mycket bra på sitt arbete och att allas röster ska få höras. 

Tao säger att det i kinesiska företag fungerar annorlunda än i svenska och att det kan vara 

svårt för kinesiska företag att samverka med fackliga föreningar på ett svenskt sätt. Detta 

förklarar han bland annat med att Kinas befolkning är så otroligt mycket större än Sveriges 

och att arbetstagarna därmed är lätt utbytbara. I Sverige finns inte samma konkurrens om 

arbetstillfällena. Det faktum att Kinas befolkning är så stor gör att det blir svårt att förena alla 

arbetstagare. För en kinesisk medarbetare är det viktigt att inte sticka ut och göra sig omöjlig, 
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då hotas genast dennes position i företaget. Tao menar att det är en kulturell skillnad att de 

kinesiska medarbetarna är tystare och har ett mindre inflytande än de svenska medarbetarna. 

(Bilaga 2:17-18) 

De lokala fackföreningarna i Kina är kontrollerade av det kinesiska kommunistpartiet och ses 

som en förlängning av kommunistpartiet och ger partiet inflytande på arbetsplatsen (K 8: 

IMF, Internet). Amnesty anser att kinesiska arbetstagare har begränsade möjligheter att 

organisera sig fackligt, då de kinesiska medarbetarna saknar möjligheter att engagera sig i 

oberoende fackföreningar. De hänvisas istället det partistyrda facket, ACFTU. Amnesty 

hävdar att den kinesiska lagstiftningen tvingar fram kränkningar av fackföreningsfriheten. 

Detta då det framgår att de som organiserar oberoende fackföreningar fängslas och 

trakasseras. (K26: www4.amnesty.se)  

Artikel 10 i Kinas fackföreningslag förbjuder specifikt föreningsfrihet (K29: ACFTU, 

Internet). En del intervjupersoner känner inte till huruvida det existerar någon facklig 

verksamhet i Kina. Flertalet intervjupersoner säger dock att facklig verksamhet finns, men att 

den är styrd av kommunistpartiet (Bilaga 2, kap. 5) och således inte gynnar arbetskraften i 

första hand. Den kinesiska kvinnan, IP 38, berättar att hennes egen erfarenhet av 

fackföreningar i Kina främst är att hon fick betala medlemsavgift. Den huvudsakliga 

anledningen till att vara med i facket i Kina är att de hjälper till med ersättning vid 

arbetslöshet. I Kina finns inget fokus på att hjälpa till med de rättigheter som arbetstagare har. 

Där finns enbart en fackorganisation, vilket skiljer sig från hur det är i Sverige med många 

små. IP38 menar att man kan lita på att facket i Kina betalar ut ersättning vid arbetslöshet. Att 

lösa konflikter är en mycket komplicerad process och något som gärna undviks. (Bilaga 2: 19)  

Zhi menar att Kina är ett odemokratiskt land, i alla fall ur ett västländskt perspektiv. I Kina 

finns inga politiska förutsättningar för att skydda arbetstagares rättigheter, på det sätt som 

man gör i Sverige. Han säger att de kinesiska medarbetarna ibland har en annan syn på goda 

arbetsförhållanden än vad vi svenskar har. Därav kan det uppstå vissa onödiga problem. Detta 

då svenska myndigheter eller fackföreningar ibland ställer krav, som faktiskt går emot 

medarbetarnas egna vilja. (Bilaga 2:32) 

Många intervjupersoner ser att den fackliga verksamheten i Sverige kan utgöra ett problem för 

kinesiska affärsmän som etablerar verksamhet i Sverige, detta då den står i skarp kontrast till 

den fackliga verksamheten i Kina (Bilaga 2, kap. 5). Exempelvis säger Hedenström att det 

som är svårt för kineserna är att förstå hur facket i Sverige fungerar. De tycker att det är 

krångligt att sätta sig in i detta. Det är dock ingen klient som satt sig emot facket utan många 
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tycker att det är bättre att ha kollektivavtal så slipper man själv tänka på vilka villkor de 

anställda ska ha. I Kina gör man generellt som chefen säger, inte som arbetsmiljöverket eller 

fackliga organisationerna säger. Utmaningen är därmed att få de kinesiska ledarna att förstå 

fördelarna med och betydelsen av svensk fackrörelse. Wong säger att kineser tar med sig 

kinesisk arbetskraft till Sverige och behandlar den som man gör i Kina. Detta är ett av de 

klassiska problem som kinesiska affärsmän stöter på i Sverige. Vilket leder till konflikter med 

fackliga rörelser. (Bilaga 2:18–19)  
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5.2 Datanära analys av Grundad teori 1: Nyckelområden 

Nedan har författarna systematiskt kategoriserat de nyckelord, vilka framkom i den grundade 

teori som presenterades i kapitel 4.1 GT 1: Nyckelområden, till nyckelområden i en tabell. I 

tabell 6 nedan presenteras de nyckelområden som författarna identifierat, vilka nyckelord 

nyckelområdena innefattar samt hur många träffar, räknat i nyckelord, nyckelområdena 

innefattar. 

Tabell 6: GT 1- Nyckelområden och dess innehåll 

 

Analyserade nyckelområden Innefattar tidigare nyckelord   Träffar 

Svensk kultur och mentalitet 

Kulturella skillnader, planering-tid, svensk 
mentalitet, affärskultur, nätverks betydelse, 
korruption-inte okey, balans arbete/fritid, 
mediahantering, mänskliga rättigheter, 
face/uppriktighet, diskrimenering, 
värdegrunder, CSR, genvägar- inte okey, 
företagskultur 

80 

  
 

Lagar och regler i Sverige 

Lagstiftning, arbetsrätt, skattelagstiftning, 
miljölagstiftning, regelverk kring 
företagsetablering, arbetstid, tillstånd, 
markköp, byggnadslagstiftning, lönesättning-
kostnader, planprocesser i det offentliga, avtals 
betydelse, offentlighetsprincipen, arbetsmiljö, 
starta AB, markköp 

64 

  
 

Hierarki och svenskt ledarskap Hierarki, svenskt ledarskap, demokratiska 
processer, beslutsordning, 

25 

  
 

Rådgivning och svensk kompetens Allmän rådgivning vid företagsetablering, 
svensk partner/medarbetare 

15 

  
 

Svenska myndigheter och byråkrati Svenska myndigheter, byråkratiska system 12 

  
 

Kommunikation kommunikation 10 

  
 

Marknadskännedom Marknadskännedom 10 

  
 

Facklig verksamhet/kollektivavtal Facklig verksamhet/kollektivavtal 10 

  
 

Bank - och försäkringssystem Bank - och försäkringssystem 4 
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Nedan diskuteras de nyckelområden som presenteras i diagrammet på ovan. Det som benämns 

som empiri i texten är jämförbart med kvalitativa data (jmf. Glaser och Strauss, 1967). 

5.2.1 Svensk kultur och mentalitet 

Studien indikerar att det nyckelområde kineserna bäst behöver ha kunskaper inom för att 

lyckas med investeringar/affärsetableringar i Sverige är svensk kultur och mentalitet vilket får 

80 träffar enligt tabell 6.  Enligt intervjupersonerna behöver kineser ha kunskaper om svensk 

kultur samt känna till skillnaderna mellan svensk och kinesisk kultur. De behöver även känna 

till den svenska affärs- och företagskulturen. (jmf. 4.1.2: avsnitt 2-4, 6, 8, 10) I empirin 

framgår att kinesiska affärsmän, som etablerar verksamhet i Sverige, behöver förståelse för att 

svenskar värderar balans mellan arbete och fritid högt. I Sverige har man ofta en avtalad 

arbetstid, viken man i regel håller sig till.  (jmf 4.1.2: avsnitt 2, 3, 5, 7) 

Ett tiotal intervjupersoner anser att det svenska sättet att nätverka är viktigt för kineser att 

känna till.  Svenskar kräver inte samma personliga relation till den affären görs med, som man 

gör i Kina. I Sverige går kollegor ut och äter lunch ihop, after work är också vanligt. Det är så 

man bygger relationer och nätverkar i Sverige. (jmf 4.1.2: avsitt 6, 10, 14) 

Förståelse för och kännedom om den svenska mentaliteten och svenskars syn på mänskliga 

rättigheter är viktigt för kineser. Likaså är det viktigt att ha förståelse för värdegrunder i den 

svenska kulturen samt synen på diskriminering i Sverige.  För svenskar är det ofta viktigt att 

arbetsgivarens värdegrunder överensstämmer med den egna moralen. De kinesiska 

affärsmännen bör också känna till svenskars arbete med, och syn på, CSR.  (jmf 4.1.2: avsnitt 

2, 7- 9) 

Det faktum att svenskar värderar uppriktighet och i regel inte handlar utifrån att få någon att 

tappa ansiktet är också viktigt för kineser att förstå (4.1.2: avsnitt 6) Ett tiotal intervjupersoner 

menar vidare att det är viktigt att kineserna känner till att det i Sverige inte anses acceptabelt 

med korruption och att det således är ovanligt förekommande. I den kinesiska kulturen är det 

viktigt med gåvor och man ger ofta varandra dyra sådana. Därför är det viktigt att känna till 

att man i Sverige, utan att bryta mot mutlagstiftningen, bara kan ta emot gåvor under ett visst 

belopp. Likaså bör de känna till att det i regel inte anses vara legitimt att ta genvägar för att nå 

mål i Sverige. (jmf 4.1.2 avsnitt 3, 7) 

Ungefär 15 intervjupersoner betonar att kinesiska affärsmän som ska etablera sig i Sverige 

även bör känna till det offentliga systemet i Sverige och den respekt för politiska system och 

demokratiska processer som finns här (jmf 4.1.2: avsnitt 4, 9, 10). Angående svensk media är 
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det viktigt för kineserna att känna till att svensk media är grundliga och ifrågasättande i sitt 

sätt att arbeta. I Sverige kan man inte med hjälp av personliga kontakter hindra media från att 

publicera, det går inte heller att få media att försköna verkligheten. (jmf 4.2.1: avsnitt 12) 

Tolv intervjupersoner menar också att det är viktigt för kinesiska affärsmän, som etablerar 

verksamhet i Sverige, att vara medvetna om svenskars inställning till planering och tid. 

Kineserna vill att allt ska gå mycket fort då ett beslut väl fattats. Svenskar planerar ordentligt 

och skyndar i regel långsamt. Mycket ska dessutom gå igenom demokratiska system. I 

Sverige gäller avstämda datum och man kan inte ta för lätt på dessa. (jmf 4.2.1: avsnitt 7, 10)  

5.2.2 Lagar och regler i Sverige 

Det anses, av nästan samtliga intervjupersoner, vara viktigt att kinesiska affärsmän som 

etablerar verksamhet i Sverige accepterar och förstår svenska lagar och regler (jmf 4.2.1: 

avsnitt 1, 8). I synnerhet arbetsrätt, arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, miljölagstiftning, 

byggnadslagstiftning och skattelagstiftning (jmf 4.1.2: avsitt 1-3) Kineser vill i regel arbeta 

mycket, så även när de kommer till Sverige. Det är därför av extra vikt att kineserna är 

medvetna om att det finns strikta lagar i Sverige som reglerar hur mycket man får arbeta och 

att dessa efterlevs. (jmf 4.1.2: avsnitt 1) Det anses även vara viktigt att kinesiska affärsmän, 

som etablerar verksamhet i Sverige, har förståelse för att man inte kan säga upp medarbetare 

hur som helst här. Det framgår också, i empirin, att det är viktigt att kinesiska affärsmän som 

driver verksamhet i Sverige är medvetna om att en dålig arbetsmiljö skapar ett dåligt rykte. 

Detta kan i sin tur göra det svårt att rekrytera. (jmf 4.1.2: avsnitt 1,9) Intervjupersonerna 

menar också att kineser, som etablerar affärsverksamhet i Sverige, bör ha kännedom om 

regelverk kring företagsetablering. De bör också ha vetskap om de tillstånd som krävs i 

Sverige och att processer för att få tillstånd ofta är långa.  (jmf. 4.1.2: avsnitt 1, 3,4) 

Det är vidare viktigt att kineser, som etablerar affärsverksamhet i Sverige, förstår betydelsen 

av avtal här. Bryter man mot avtal minskar chanserna att lyckas i Sverige. (jmf. 4.2.1: avsnitt 

6, 10) Det är även viktigt att förstå rutiner kring markköp. Även förfarandet kring 

planprocesser i det offentliga är viktiga att känna till. Likaså den svenska 

offentlighetsprincipen. (jmf. 4.1.2: avsitt 1, 4, 9) Intervjupersonerna menar också att det är 

viktigt för kineser att känna till den svenska lönesättningen samt hur stor lönekostnaden kan 

bli i Sverige. Även regler om hur man startar ett bolag i Sverige är viktigt att känna till. (jmf 

4.1.2 avsnitt 1,3) 
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Ungefär fem intervjupersoner betonar vikten av att det är viktigt att läsa på lagar och regler 

som är specifik för den verksamhet man etablerar i Sverige. Vidare anses det, av 

intervjupersonerna, vara viktigt att kineserna känner till det faktum att reglerna i Sverige är 

stränga och att de måste följas. Det är många gånger en bristande efterlevnad av arbetsrätten 

som gör att kinesiska affärsmän i Sverige stoppas av myndigheterna. (jmf 4.2.1: avsnitt 

1,2,13,14) 

5.2.3 Hierarki och svenskt ledarskap 

Enligt empirin är det viktigt för kineser att känna till hur hierarkin ser ut i Sverige samt hur 

det svenska ledarskapet fungerar. Av ett tiotal intervjuer framgår det att det är viktigt för 

kineser att känna till hur beslutsordningen samt de demokratiska processerna ser ut i Sverige.  

Den svenska beslutsvägen är ofta lång. Det är viktigt att kineserna är medvetna om att vi i 

Sverige talar ”fritt”, oavsett hierarkisk rang och att det är oviktigt vem man hälsar på först vid 

ett möte. Kineserna bör vara medvetna om den platta organisationsstrukturen i Sverige. I 

Sverige tjänar en ledare i regel mer på att vara social och skämtsam än på att vara strikt och 

korrekt. I Sverige accepteras ofta inget annat än en svensk ledarstil. (jmf. 4.1.2: avsnitt 4, 5, 7, 

9) 

5.2.4 Rådgivning och svensk kompetens 

Av empirin framgår att kineser som etablerar sig i Sverige behöver rådgivning. Gör man rätt 

från början går det snabbare i längden. Drygt tio intervjupersoner menar att kineser bör tänka 

på att nyttja konsult för allmän rådgivning vid företagsetablering i Sverige. Det är viktigt att 

kineser läser på innan de etablerar verksamhet i Sverige. På det viset minimeras även risken 

att stoppas av svenska myndigheter. En introduktion till det svenska föreningslivet och hur det 

fungerar rent praktiskt skulle vara nyttigt. Det kan även underlätta för en kinesisk affärsman i 

Sverige att ha en svensk sammarbetspartner och/eller svenska medarbetare. I empirin 

uppkommer även förslaget om att en kinesisk organisation, som etablerar sig i Sverige, skulle 

kunna utbyta erfarenheter och ta hjälp av en svensk mentororganisation. Vilket är något som 

skulle gynna alla parter. En kinesisk affärsman behöver någon som de kan lita på i Sverige 

och som kan sköta affärerna på plats. Några intervjupersoner tycker att kinesiska affärsmän 

måste ta hjälp av svenskar för att kunna undvika problem med svenska myndigheter. (jmf 

4.2.1: avsnitt 1-3, 14) 
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5.2.5 Kommunikation 

Kommunikation anses av ett tiotal intervjupersoner vara ett relativt viktigt område att känna 

till för kinesiska affärsmän som etablerar sig i Sverige. Kineser som etablerar sig i Sverige bör 

kunna engelska. Dock är det en utmaning att ta sig fram i Sverige utan att kunna svenska. För 

att minimera utrymmet för misstolkningar mellan svenskar och kineser bör man efter ett 

avslutat möte verifiera vad som sagts. (jmf 4.1.2: avsnitt 11) 

5.2.6 Svenska myndigheter och byråkrati 

Även svenska myndigheter och de byråkratiska system, som finns i Sverige, är enligt drygt 15 

intervjupersoner relativt viktiga områden för kineser att känna till då de etablerar verksamhet 

här.  Det är viktigt för kinesiska affärsmän att förstå att svenska system inte går att komma 

runt med pengar. Det går inte heller att gå före i kön på grund av att man har en personlig 

kontakt med borgmästare eller motsvarande. De svenska processerna är relativt fyrkantiga och 

lämnar litet utrymme till förhandling. Det är viktigt för kinesiska affärsmän att känna till att 

olika myndigheter och fackföreningar, oberoende av varandra, kan påverka eller rent av 

stänga hela eller delar av verksamheten. (jmf 4.1.2: avsnitt 2,3, 6-9,14,) 

5.2.7 Marknadskännedom 

Ett tiotal intervjupersoner betonar vikten av att ha kännedom om den svenska marknaden för 

kinesiska affärsmän som avser att etablera affärsverksamhet i Sverige. De bör känna till sin 

potentiella marknad. De bör veta om det över huvudtaget finns någon marknad i Sverige och i 

sådant fall var den finns geografiskt. Det är viktigt att kineserna har en affärsplan och att de 

gör research innan de inleder etableringen. Om etableringen ska lyckas i Sverige krävs det i 

regel att man gjort ett bra förarbete. (jmf 4.2.1: avsnitt 13,14) 

5.2.8 Facklig verksamhet/kollektivavtal 

I empirin framkommer, av ett tiotal intervjupersoner, att det är relativt viktigt för kineser, som 

etablerar affärsverksamhet i Sverige, att ha kännedom om facklig verksamhet i Sverige. 

Fackets möjlighet att påverka är mycket stark i Sverige, vilket är ett faktum som är viktigt att 

känna till. Att ha kunskap om kollektivavtal anses även det viktigt. (jmf 4.1.2: avsnitt 2, 3, 6)  

5.2.9 Bank-och försäkringssystem 

Cirka fem intervjupersoner menar att även svenska bank- och försäkringssystem kan vara 

viktiga för kineser, som etablerar affärsverksamhet i Sverige, att känna till.  Dock är detta 

område inte särskilt framträdande i empirin.(jmf 4.1.2: avsnitt 3) 
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5.3 Datanära analys av Grundad teori 2: Varför Sverige? 

Nedan har författarna systematiskt kategoriserat de nyckelord, vilka presenterades i kapitel 

4.2 GT 2 Varför just Sverige, till nyckelområden. I tabell 7 nedan presenteras de 

nyckelområden författarna identifierat, vilka nyckelord nyckelområdena innefattar samt hur 

många träffar, räknat i nyckelord, nyckelområdena innefattar. 

Tabell 7: GT 2 - Nyckelområden och dess innehåll 

Nyckelområde Tidigare Nyckelord Träffar 

Samhälle och individ 

Välfärdsystem, samhälle, personliga egenskaper, ingen 
korruption, tidig grad av internationalisering, relationer 
naturligt, politisk stabilitet, kultur, Sverige- ej en stormakt, 
infrastuktur, demokrati, rätten att äga, stadigt ekonomiskt 
läge, bank och finans, infrastruktur 

27 

 
  

Innovation och teknik Tillgång till teknik, teknisk utveckling, innovativt, intresse 
för teknik, materiella resurser, attraktiv industri, 

26 

 
  

Sociala och politiska 
aspekter 

Vill ut ur Kina, partiet påverkar, erfarenhet av Sverige, 
Sverige-ej hot, trygghet, andra kinesiska bolag på plats, 
gott rykte 

25 

 
  

Kompetens Kunskap/ kompetens, hög utbildningsnivå, köpa 
nyckelkunskap, kvalitetsmedvetna 

22 

 
 

 

Marknad Marknad, Europa, marknadsmässig stabilitet, lägre risk för 
kopiering, bättre lönsamhet 

20 

 
 

 
Miljö och hälsa Miljö, natur, klimat, hälsa 8 

 

Nedan diskuteras de nyckelområden som presenteras i tabell 7 ovan. Det som benämns som 

empiri i texten är jämförbart med kvalitativa data (jmf Glaser och Strauss, 1967). 

5.3.1 Innovation och teknik 

Ungefär hälften av intervjupersonerna tror att innovation och teknik är ett nyckelområde som 

utgör en stor anledning till att kinesiska affärsmän väljer att etablera sig i just Sverige. Enligt 

intervjupersonerna beror detta på den tillgång till teknik som finns i Sverige samt den tekniska 

utveckling som sker i landet. Sverige beskrivs som ett högteknologiskt land. Att kinesiska 

affärsmän vill etablera sig i just Sverige beror också på att Sverige ses som ett innovativt land 

med ett generellt intresse för teknik. Svenskar räknas ofta som ”early adaptors” och är därmed 
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öppna för ny teknik samt har lätt att ta den till sig. Vidare finns i Sverige materiella resurser, 

som till exempel mark, och en attraktiv industri. (jmf 4.2.2: avsnitt 2-4, 9) 

I empirin framkommer, i cirka fem intervjuer, att kineserna ur ett generellt perspektiv är ute 

efter teknologi inom olika industrier. Telecomindustrin är mycket avancerad i Sverige. 

Sverige har även goda kunskaper inom bilindustri. Sverige kan också vara ett bra land att 

etablera forskningscenter i.(jmf 4.2.2 avsnitt 4, 6, 9) 

5.3.2 Samhälle och individ 

Ungefär 15 intervjupersoner tror att även det svenska samhället och de svenska individerna 

utgör anledningar till att kineser väljer att etablera sig i just Sverige. Enligt intervjupersonerna 

beror detta på hur det svenska samhället ser ut med demokrati, politisk stabilitet och ett 

utvecklat välfärdssystem.  Sverige ses som ett öppet samhälle, vilket är attraktivt för kineser. 

Den svenska kulturen uppskattas liksom det faktum att Sverige har ett relativt stadigt 

ekonomisk läge och väl fungerande infrastruktur. (jmf. 4.2.2 avsnitt 2, 3, 6 ,8) 

Att Sverige internationaliserades tidigt i förhållande till många andra länder och inte är någon 

stormakt kan också utgöra själ för kinesiska affärsmän att välja att etablera sig i Sverige (jmf 

4.2.2: avsnitt 2, 8). I Sverige finns rätten att äga och ett bra bank- och finanssystem (jmf 4.2.2; 

avsnitt 3, 9 ). Flera intervjupersoner tror att personliga egenskaper hos den svenska 

befolkningen också är en av anledningarna till att kineserna väljer just Sverige. Kineser 

uppskattar den svenska mentaliteten, att svenskar är ärliga och raka samt bygger relationer 

naturligt. En annan anledning till att kineserna vill etablera sig i Sverige är, enligt empirin, det 

faktum att det inte förekommer korruption i Sverige. (jmf 4.2.2: avsnitt 3, 6) 

Kineser uppskattar att man i Sverige kan äga mark och att man dessutom kan köpa den 

förhållandevis billigt. De kineser, som överväger att etablera verksamhet i Sverige, är 

förmodligen övertygade om att Skandinavien är ett bra område. En del, främst små 

familjeägda företag, vill etablera verksamhet i Sverige för att de vill ge sina barn möjligheten 

att studera i den svenska skolan. (jmf 4.2.2: avsnitt 3, 6) 

5.3.3 Marknad 

Ett tiotal intervjupersoner tror att marknaden är en stark anledning till att kinesiska affärsmän 

vill etablera sig i Sverige. Det framgår att det i Sverige finns en marknad och en 

marknadsmässig stabilitet. Att etablera sig i Sverige möjliggör också en ingång till den 

europeiska marknaden. Sverige har inarbetade kanaler till de andra nordiska länderna samt till 

de nordeuropeiska marknaderna. Kineserna får, vid en etablering i Sverige, en geografisk 
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närhet till Europa. Sverige har en stor export och kineserna vill dra nytta av dessa 

exportkanaler. (jmf 4.2.2: avsnitt 1, 4-7)  

Att driva en organisation, som har koppling till den västerländska marknaden, kan ge ett 

starkare varumärke i Kina och en bättre tillgång till den globala marknaden. Det som styr 

vilka land kineser investerar i kan i mångt mycket bero på tillfälligheter, vad som kommer ut 

på marknaden. Vilket innebär att kinessiska affärsmän etablerar sig i Sverige om det dyker 

upp en bra affär just här. (jmf 4.2.2: avsnitt 4, 7) 

Intervjupersonerna menar att en anledning till att kinesiska affärsmän väljer att etablera sig i 

Sverige är att det här råder lägre risk för kopiering av produkter och chanserna finns att få en 

bättre lönsamhet än i Kina. (jmf 4.2.2: avsnitt 5, 7) 

5.3.4 Kompetens 

Även den kunskap och kompetens som finns i Sverige är, enligt cirka 15 intervjupersoner, en 

anledning till att kinesiska affärsmän väljer att etablera sig i just Sverige. Det är relativt lätt att 

hitta kompetens i Sverige, något kinesiska affärsmän många gånger har behov av. (jmf 4.3.3: 

avsnitt 2, 3, 6, 7, 9) Sverige har en hög utbildningsnivå och svenskar är kvalitetsmedvetna. 

Intervjupersonerna menar att kineser vill komma till Sverige för att lära sig om kvalitet. Detta 

då de idag har sitt fokus bara på att konkurrera med priser, men nu vill kunna konkurrera 

inom två områden – både pris och kvalitet. En del kinesiska affärsmän vill köpa 

nyckelkunskap som finns i Sverige. I Sverige finns mänskliga resurser, i form av kompetens, 

som kinesiska affärsmän vill ha.(jmf 4.2.2: avsnitt 3, 6) 

5.3.5 Sociala och politiska aspekter 

Även sociala och politiska aspekter kan, enligt ungefär 15 intervjupersoner, påverka kinesiska 

affärsmän att välja att etablera sig i Sverige. Många kinesiska affärsmän vill etablera sig 

utanför Kina, som många gånger inte upplevs som någon trygg plats. Det politiska partiet i 

Kina påverkar också kinesiska affärsmän till att etablera verksamhet utomlands. Anledningen 

till att kineserna kan tänkas välja Sverige kan även vara att de har erfarenheter av landet, de 

kan till exempel ha studerat här. En annan anledning kan vara att det finns andra kinesiska 

bolag på plats i Sverige. Det är inte så många kineser som vet vart Sverige ligger, de kinesiska 

affärsmännen känner dock i regel till landet. Kina är ett ryktessamhälle och de sociala 

medierna är stora. Sprids det i Kina att Sverige är ett bra land att investera i kommer 

förmodligen många kinesiska affärsmän att söka sig hit. Det är också så att Sverige generellt 
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har ett bra rykte i Kina. Många kineser anser att Sverige är ett attraktivt område.(jmf 4.2.2: 

avsnitt 1-3, 5,6) 

5.3.6 Miljö och hälsa 

Även miljö och hälsa är ett nyckelområde som kan få kinesiska affärsmän att välja att etablera 

sig i Sverige. Dock är detta område betydligt mindre sannorlikt än övriga. Det som gör 

Sverige attraktivt inom detta område är, enligt intervjupersonerna Sveriges miljö, klimat och 

natur samt kunskaperna inom dessa områden. Kineserna kan även vara intresserade av svenskt 

hälsoarbete. I Sverige utvecklas nya typer av energikällor vilket intresserar kineser.(jmf 4.2.2: 

avsnitt 5,6,9) 

5.3.7 Svårigheter i att främja Sverige som investeringsland 

Det är svårt att främja kinesiska investeringar i Sverige.  Det är förhållandevis få kineser som 

är intresserade av att investera i Sverige. I empirin framgår att det inte är så många kineser 

som känner till Sverige eftersom det är ett litet land vilket ligger geografiskt lång ifrån Kina. 

Sverige brister i fråga om att marknadsföra sig mot Kina. Det är upp till Sverige att 

marknadsföra sig mot Kina som en attraktiv del av Europa. Drygt fem intervjupersoner menar 

även att det krävs mer forskning som pekar ut fördelarna för kineser att etablera sig i just 

Sverige. (jmf 4.2.2: avsnitt 1, 5, 7) 

5.4 Datanära analys av delphistudien. 

Expertpanelen indikerar att kinesiska bolag kommer att etablera sig i Sverige i relativt stor 

utsträckning den kommande treårsperioden. (jmf 4.2: fråga 1) 

5.4.1 Stora bolag 

Majoriteten svarar att kinesiska stora bolag kommer att etablera sig i Sverige i stor 

utsträckning den kommande treårsperioden. En expert avviker i sin åsikt och menar att de 

stora kinesiska etableringarna i Sverige kommer att ske inom en längre tidsrymd än tre år. 

Denne menar vidare att de stora kinesiska bolagen är beroende av den kinesiska regeringen 

för att kunna etablera sig globalt och att kineserna i dagsläget redan har etablerat sig på de 

marknader som är strategiskt attraktiva för partiet. (jmf 4.3 fråga 2) 

5.4.2 Små bolag 

Expertpanelens svar angående etablering i Sverige av kinesiska småbolag de närmsta tre åren 

är vaga. Experternas åsikter når inte någon konsensus, och de avvikande meningarna är att de 
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kinesiska etableringar som kommer att ske görs av kinesiska studenter som redan är 

etablerade i Sverige, samt av kinesiska familjeföretag som har kännedom om Sverige sedan 

tidigare. Experterna är eniga om att etableringar av medelstora bolag varken kommer att vara 

stor eller liten. (jmf 4.3. fråga 3) 

5.4.3 Betydelsen av internationell erfarenhet 

Majoriteten av experterna tror inte att kinesiska bolag utan internationell erfarenhet kommer 

att etablera sig i Sverige i någon större utsträckning den kommande treårsperioden. Experten 

med starkast avvikande åsikt anser att det kommer att ske kinesiska etableringar i Sverige 

inom aktuell tidsrymd men att de stora bolagen i Kina, som besitter internationell erfarenhet, 

är relativt få och att dessa redan i stor utsträckning har etablerat sig globalt.  Expertpanelen 

indikerar dock att kinesiska företag med internationell erfarenhet kommer att etablera sig i 

Sverige under aktuell tid. (jmf 4.3: fråga 5, 6) 

5.4.4 Högriskkapital 

Det råder oenighet bland experterna om kinesiska affärsmäns intresse att investera 

högriskkapital i Sverige. Expertpanelen indikerar dock att det inte finns något särintresse för 

kineserna att investera dessa kapital i Sverige. En expert menar dock att man som kinesisk 

investerare lika gärna kan investera högriskkapital i Sverige som i något annat land. (jmf 4.3: 

fråga 7) 

5.4.5 Investeringar 

De troligaste investeringsområdena i Sverige för kinesiska affärsmän den kommande 

treårsperioden är enligt expertpanelen naturtillgångar/gruvindustri, miljöteknik/cleantech, 

energiteknik, automotive/bilutveckling samt telecom.  Experterna indikerar att investeringar 

kommer ske genom Joint Ventures
11

, Förvärv
12

, RnD
13

, M och A-drivna direktinvesteringar
14

 

samt Greenfieldinvesteringar
15

. Expertpanelen indikerar att RnD-samarbeten, tillgång till 

högteknologi, tillgång till teknisk kompetens samt att den kinesiska regeringen uppmanar till 

utlandsinvesteringar är de mest troliga anledningarna till att kinesiska bolag investerar i 

Sverige den kommande treårsperioden. (jmf. 4.3: fråga 8-10) 

                                                 
11

 Joint Ventures, även kallat "samriskföretag", är en benämning på företag som har en samordnad 

investering i projekt. 
12

 Förvärv är när ett företag tar över äganderätten gen om exempelvis köp. 
13

 RnD, Research and Development (på svenska FoU, Forskning och Utveckling) 
14

 M&A drivna- direktinvesteringar (Mergers and Acquisitions), på svenska Fusioner och 

företagsförvärv, ett uttryck som täcker in köp, försäljning och sammanslagning av bolag. 
15

 Greenfieldinvesteringar är företag som gör nyetablering på ny marknad. 
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6 Slutsats  

Under denna rubrik presenteras inledningsvis den deduktiva slutsatsen. 

Därefter de tre explorativa slutsatserna. Efter dessa presenteras en 

syntes, där ovan nämnda slutsatser knyts ihop. 

6.1 Deduktiva slutsatser 

Svenskar är i regel uppfostrade och tränade att tänka individualistiskt och har i regel en 

individualistisk kultur. Kineserna har kollektiv kultur, där gruppen står i fokus. Analysen 

indikerar att den svenska individualismen kontra den kinesiska kollektivismen kan utgöra den 

största skillnaden mellan den svenska och den kinesiska kulturen. För att man ska kunna 

närma sig varandra kan det underlätta att båda parterna har förstående för dessa kulturella 

skillnader. (jmf. 5.1.3, 5.1.5) 

Konfucianismen präglar det kinesiska samhället. De värderingar och beteenden, som är 

eftersträvansvärda i Kina, överensstämmer inte alltid med svenska värderingar vilket kan leda 

till kulturkrockar. (5.1.4 , 5.1.5) Kulturen kan synliggöras genom aspekterna symboler, 

hjältar, ritualer och värderingar. Värderingar är den aspekt som är svårast för en utomstående 

att se och förstå. (5.1.1) Det kinesiska samhället genomsyras av en konfuicanistisk värdering 

som yttrar sig i hierarkiska mönster, vilket ofta i hög grad är påtagligt inom kinesiska 

organisationer (jmf. 5.1.4). Hierarkin skiljer sig många gånger starkt mellan Kina och Sverige, 

vilket även synen på och förhållandet mellan individer ofta gör. Sverige är ett relativt platt 

samhälle utan stränga hierarkier. Det kinesiska ledarskapet och dess hierarkiska prägel står i 

kontrast till ledarskap och hierarki i Sverige. Författarna menar, mot ovanstående bakgrund, 

att hierarkin kan skilja sig starkt mellan Sverige och Kina. Det torde därför kunna vara av stor 

vikt för kinesiska affärsmän, som kommer till Sverige, att känna till det svenska sättet att 

förhålla sig till hierarki och individer för att lyckas med sina etableringar. (jmf. 5.1.4, 5.1.5 , 

5.1.6) 

Kineser och svenskar har ofta olika inställning till att arbeta. För svenskar är det i allmänhet 

viktigt med balans mellan arbete och fritid. I Kina är det istället vanligt att man arbetar hårt 

och prioriterar arbetet. Författarna menar att det svenska sättet att förhålla sig till arbete kan 

vara viktigt att känna till då kineser etablerar verksamhet i Sverige.  Det bör kunna underlätta 

etableringen och bidra till att den etablerade organisationen blir en attraktiv arbetsplats.  (jmf. 

5.1.7 , 5.1.9) 
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I fråga om planering anses svenskar många gånger vara noggranna och de vill att allt ska vara 

tillrättalagt innan processen startar. Kineser tenderar istället ofta att starta snabbt och korrigera 

processen under arbetets gång. Det kan uppstå komplikationer när kineser tar med sig sitt 

förhållningssätt till planering till Sverige. Kinesiska affärsmän, som kommer till Sverige för 

att etablera sig här, bör därför göras medvetna om kulturernas olika förhållningssätt till 

planering och få insikt i hur detta fungerar i Sverige. (jmf. 5.1.5) 

I Sverige finns en konsensuskultur som har djupa rötter i det svenska samhället. I Kina saknas 

denna kultur och kinesiska medarbetare förväntar sig ofta att bli styrda i högre grad än 

svenska medarbetare. Sveriges konsensuskultur kan anses utgöra en skarp kontrast till den 

kinesiska kulturen, således kan det vara viktigt för kineserna att känna till konsensuskulturen. 

Kineser som etablerar sig i Sverige kan behöva hjälp att arbeta enligt svensk ledarskapskultur. 

(jmf. 5.1.5)  

Många intervjupersoner ser stora skillnader mellan det svenska och det kinesiska ledarskapet. 

Ledarskapskulturer kan inte särskiljas från den kulturella grunden i ett samhälle. Det kan 

således vara av betydelse att ha förståelse för de kulturella skillnaderna mellan de båda 

nationella kulturerna då man lär kineser om det svenska ledarskapet. Författarna ser att 

kineserna kan uppskatta den svenska formen för ledarskap, men att det många gånger kan 

krävas en anpassning för att samarbetet ska fungera på ett bra sätt. Baserat på den deduktiva 

analysen anser författarna att introduktionen till det svenska ledarskapet måste planeras väl 

och att det kan krävas en lång implementeringstid. Detta då det svenska ledarskapet skiljer sig 

så pass mycket från det kinesiska ledarskapet. Således krävs många gånger en lång 

omställningsprocess för kineser som kommer till Sverige. (jmf. 5.1.6) 

I Kina ifrågasätter man vanligtvis inte en överordnad, vilket ofta resulterar i att man inte 

belyser problem som uppstår under arbetet i samma utsträckning som man gör i Sverige. 

Svenska medarbetare tillåts delta i beslutsfattande i större utsträckning än kinesiska 

medarbetare. De senare ifrågasätter inte sin chef i samma grad.  I den svenska skolan 

uppmuntras eleverna att tänka självständigt, vilket är en följd av svensk syn på hierarki, där 

man förväntas utrycka sin åsikt och agera som en självständig individ.  I Kina uppmuntras i 

regel foglighet och att man som del i ett kollektiv fogar sig efter rådande normer. (jmf. 5.1.4, 

5.1.5, 5.1.6 , 5.1.10) 

Innebörden av begreppet ”iron ricebowl” är att medarbetare begränsas i sin fria vilja genom 

företagsstrategier. Internationella företag ligger ofta före kinesiska bolag vad gäller HRM-

frågor. Organisationerna i Kina är många gånger toppstyrda och det är vanligtvis endast i 
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mindre utsträckning som kinesiska medarbetare ombedes att delta i samband med 

beslutsfattande. Fördelen med kinesiskt ledarskap och beslutsfattande anses vara ökad 

förmåga och snabbhet i genomförande av arbetsuppgifter. (Dowling et al, 2008) Studien 

indikerar att kinesiska medarbetare tar ansvar i mindre utsträckning. I studien indikeras även 

att ett svenskt ledarskap skulle kunna effektivisera organisationer med kinesisk 

ledningsmodell. Detta då medarbetare kan anses prestera bättre i de fall de får ta ansvar och 

hjälpa till och inte bara leverera det de ska.  (jmf. 5.1.5, 5.1.6 , 5.1.9) 

I Sverige ser idag många på medarbetaren som den resurs som skapar företagets 

konkurrenskraft. Enligt HRM-teori är det av stor vikt att HRM-frågor behandlas strategiskt 

för att ett företag ska nå bästa resultat. Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är det 

ofördelaktigt att begränsa människor. De presterar bättre under ett ledarskap där de får vara 

delaktiga. Svenskar accepterar för det mesta inget annat än det svenska ledarskapet präglat av 

delaktighet. När kinesiska affärsmän etablerar verksamhet i Sverige är det således många 

gånger av stor vikt att de förstår och anpassar sig till den svenska ledarskaps- och 

medarbetarskapskulturen. (5.1.5 , 5.1.9) 

Mianzi/Ansikte är något som är djupt kopplat till det kinesiska samhället och kan vara svårt 

för svenskar att förstå. I studien indikeras att det vid interaktion och kommunikation med en 

kines, exempelvis vid affärsförhandlingar, är av stor vikt att ha förståelse för ansikte.  Detta 

också vid användande av tolk för att undvika missförstånd som beror på att tolken inte gör 

direkta översättningar av rädsla för att utsätta sig själv eller någon av parterna för att förlora 

ansiktet.  Resultatet från intervjuerna i föreliggande studie indikerar även att kineser kan 

använda sig av mianzi vid förhandlingar för att uppnå fördelar, det vill säga att de ibland kan 

utnyttja mianzi som ett taktiskt spel.  Mianzi, ansikte är kopplat till stolthet, skam och rykte. 

Ur det kulturella perspektivet är kineser ofta måna om att inte tappa ansiktet. Detta i synnerhet 

inte offentligt, vilket resulterar i ett kollektivt beteendemönster där man försöker undvika att 

placera sina medmänniskor i situationer där dessa äventyrar att tappa ansiktet. Författarna 

menar att behovet av mianzi kan få stora konsekvenser, även på det ekonomiska planet. Detta 

i form av att man missar en bra affär eller ett bra samarbete, på grund av att man bidragit till 

att en potentiell partner tappat sitt ansikte. (jmf. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.8) 

Intervjuerna i studien indikerar att kineser ofta agerar för att inte heller svenskar ska förlora 

ansiktet, vilket de många gånger gör i onödan. Svenskar har inte, i samma utsträckning som 

kineser, någon rädsla för att tappa ansiktet. Studien indikerar att svenskar uppskattar 

uppriktighet och föredrar rak kommunikation, och överlag är uppriktiga i så stor utsträckning 
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det är möjligt. Kinesernas rädsla för att förlora ansiktet kan därför ofta försvåra ett svensk-

kinesiskt sammarbete. (jmf. 5.1.2) 

Mianzi är det något mer ytliga ansiktet som mer kan liknas vid vad andra anser om dig. Lianzi 

motsvarar självrespekt och kan ses djupare relaterad till den enskilda individen. Förlorar en 

kines sin lianzi är det ofta mycket förödande för den egna personen. Mianzi är, såväl som 

lianzi, djupt förankrat i den kinesiska kulturen, vilket kan utgöra en svårighet vad gäller att 

anpassa sig till den svenska uppriktigheten. (5.1.2) 

Den västerländska kommunikationen kan anses vara betydligt mer rak än den kinesiska. Att 

förstå språket är nära sammanlänkat med att förstå kulturen. Studien indikerar att språket och 

sättet att kommunicera skiljer sig åt mellan Kina och Sverige. Det kan därför vara 

betydelsefullt att ha i beaktande att innebörden av ett utryck kan skilja sig mellan de olika 

kulturerna. Vad som betraktas som sanning kan även det vara olika, ett ja behöver inte betyda 

ja utan kan vara ett instämmande eller en bekräftelse som indirekt kan innebära att man inte 

håller med i det som sägs, eller rent av ha betydelsen av ett nej.  Förväntningarna på en 

förhandling kan också utgöra en stor skillnad mellan kulturerna.  Individer från de olika 

kulturerna kan ha olika referensramar. Detta innebär att uttryck tolkas på olika sätt, vilket 

inblandade parter i ett svensk-kinesiskt samarbete bör göras medvetna om. (jmf. 5.1.8) 

Svenskar i allmänhet har svårt att lära sig det kinesiska språket och kineser i beslutsfattande 

positioner har inte sällan svårt med engelskan. En tolk kan med fördel användas om parterna 

kommunicerar på ett tredje språk, exempelvis engelska. Utöver de rent språkliga 

utmaningarna finns även de kulturella skillnaderna som kommunikation grundar sig i. Det kan 

därmed vare en fördel om tolken har förståelse för de kulturella skillnaderna, detta för att inte 

viktig information ska gå förlorad. Det är också av betydelse att tolken är pålitlig och lojal, 

man måste kunna lita på att tolken verkligen tolkar det som sägs. (jmf. 5.1.8) 

Arbetsrätten i Kina liknar den svenska, dock indikerar studien att det finns en betydande 

skillnad i bland annat synen på föreningsrätt.  En annan skillnad som identifieras i studien är 

att arbetsrätten i Kina inte efterföljs på samma sätt som i Sverige, vilket kan bero på pressade 

marginaler och att tydliga instrument för att reglera arbetsrättsliga övertramp saknas. Detta 

kan jämföras med att Sverige är ett samhälle där människan ofta anser att det inte ska vara 

mer regler än nödvändigt. Onödiga regler och/eller icke fungerande regler, tas därför ofta bort 

eller ändras. I Kina finns istället lagar och regler i överflöd. Då sanningen ofta är relativ för en 

kines kan lagar och regler anpassas till den specifika situationen och därmed vara flexibla. 

(jmf. 5.1.3, 5.1.12, 5.1.13) Den svenska arbetsrätten, och hur den tillämpas i praktiken, kan 
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därmed komma att förvåna kinesiska investerare i Sverige. Studien indikerar att det mesta kan 

diskuteras och förhandlas i Kina, vilket inte är fallet i Sverige. Det kan vara av betydelse för 

kineser att känna till att man inte kan betala sig ur ett affärsmässigt dilemma på samma vis 

som det kan vara möjligt att göra i Kina.  Detta då Sverige för det mesta tillämpar lagar och 

regler i praktiken. Studien indikerar även att kinesiska medarbetare som medvetandegörs om 

sina rättigheter kan bidra till att den kinesiska arbetsrätten tvingas till utveckling. (jmf. 5.1.12, 

5.1.3) 

I Kina är det ofta av stor betydelse med guanxi, vilket kan översättas till relationer och 

nätverk. Med rätt nätverk kan man många gånger uppnå fördelar inom näringslivet vilket 

beskrivs som en förutsättning för att lyckas med affärer i Kina. I Sverige har nätverk en annan 

betydelse då det gäller att genomföra affärer. Guanxi kan i en svensk kontext anses gränsa till 

korruption vilket inte accepteras i Sverige. Detta är något som kinesiska affärsmän bör ta i 

beaktan då de är verksamma i det svenska näringslivet. (5.1.3, 5.1.12) 

Relationer och nätverk åskådliggörs på olika sätt i de olika länderna. Studien indikerar bland 

annat att affärsmiddagar är viktiga i Kina. Det är ofta under dessa middagar kineser kan knyta 

band och skapa relationer till varandra. I Kina är det många gånger viktigt att affärsparterna 

blir berusade under middagarna. Detta då berusning kan vara ett sätt att visa tillit genom att 

man släpper kontrollen inför varandra. Att fallet i regel inte är sådant i Sverige är viktigt för 

kinesiska affärsmän, som kommer i kontakt med Sverige, att vara medvetna om. (jmf. 5.1.1, 

5.1.3) 

Genomgående i studien indikeras att det svenska och det kinesiska sättet att värdera 

medarbetare skiljer sig åt och att man i Kina i praktiken ofta har få rättigheter som 

medarbetare. Medarbetare är i högre grad utbytbara i en kinesisk kontext. Författarna anser att 

kinesiska medarbetare många gånger inte har samma förutsättningar som svenskar. Det 

faktum att svenska medarbetare, i praktiken, ofta har betydligt större rättigheter än kinesiska 

medarbetare tror många intervjupersoner bidrar till att kinesiska affärsmän tenderar att ta med 

sig kinesisk arbetskraft till Sverige. Flera intervjupersoner tror dock att de kinesiska 

medarbetarna efter en tid i Sverige blir medvetna om de rättigheter svensk lagstiftning 

innefattar. Detta medför att även de kinesiska medarbetarna kan börja ställa krav på sin 

arbetsgivare. Vilket kan resultera i att lagstiftningen därmed efterlevs med tiden. Att kinesiska 

medarbetare i stor utsträckning är utbytbara präglar organisationerna och förhållandet till dess 

medarbetare. I Kina är det vanligt förekommande att man undviker konflikter med sin 

arbetsgivare. Då en arbetsgivare är missnöjd med sin arbetstagare byts denne ofta enkelt ut 
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mot en ny. Kinesiska affärsmän, som etablerar sig i Sverige, bör känna till vilka rättigheter 

arbetskraften har i och synen på denna samt hur arbetsrättslagstiftningen i praktiken tillämpas 

i landet. (jmf.5.1.5, 5.1.9, 5.1.11- 5.1.13),  

I studien indikeras att inställningen till mänskliga rättigheter skiljer sig åt mellan Kina och 

Sverige. CSR och dess innebörd kan i Kina ibland missbrukas i syfte att förbättra ett företags 

rykte, vilket inte sker i Sverige i samma utsträckning. Små och medelstora kinesiska företag, 

som etablerar sig i Sverige, kan ha svårare att anpassa sig till svenska regler och normer än 

stora kinesiska företag. Ramarna för företags CSR-värderingar står i regel i relation till dess 

intressenter. (jmf. 5.1.1, 5.1.5, 5.1.11, 5.1.12)  

Studien indikerar att den yngre generationen i Kinas städer, i större utsträckning än den äldre 

generationen och befolkningen på landsbygden, har förståelse för det västerländska samhället 

och ofta lever därefter. Gamla värderingar följer dock ofta med till de kinesiska städerna när 

människorna från landsbygden flyttar dit för att ta arbete inom industrin. Arbetsförhållandena 

på landsbyggden är ofta betydligt sämre än i städerna. (jmf. 5.1.4) Den höga uppfattning av 

medarbetare som ofta finns i Sverige, och som underlättar för att attrahera och behålla 

personal, förekommer inte i samma utsträckning i Kina. Studien indikerar att konkurrensen 

om arbetstillfällena är hög i Kina, vilket kan göra att industrin kan ”förbruka” personal, därför 

anses det många gånger inte särskilt viktigt att bekosta en god arbetsmiljö. (jmf 5.1.5, 5.1.9, 

5.1.12) I studien indikeras vidare att skillnaden i synen på arbetsmiljö samt den praktiska 

tillämpningen av denna är stor mellan Kina och Sverige. Detta kan bidra till att kineser många 

gånger kan uppfatta de svenska arbetsmiljöreglerna som i det närmaste löjliga. (5.1.12) Detta 

kan indikera att de stora skillnaderna i kultur och affärskultur mellan Kina och Sverige 

kommer att kvarstå. I synnerhet så länge som de kinesiska industrierna har arbetskraft att 

tillgå från landsbygden. Tillgången till arbetskraft är begränsad i Sverige och det är viktigt att 

framstå som en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. 

Dessa aspekter är något som kinesiska affärsmän, som etablerar sig i Sverige, bör göras 

medvetna om. (jmf. 5.1.4, 5.1.9, 5.1.11) 

Det kan anses viktigt för kineser, som etablerar verksamhet i Sverige, att ha kunskaper om 

den svenska modellen. Detta mot bakgrund av att många intervjupersoner menar att en 

förståelse för modellen kan öka chanserna till en lyckad etablering. Såväl de svenska som de 

kinesiska intervjupersonerna berättar att den svenska fackföreningsverksamheten är svår för 

kineser att förstå och ta till sig. Detta bekräftas ytterligare genom att flera av de kinesiska 

intervjupersonerna inte själva tycks förstå det svenska fackets funktion. Den svenska 
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modellen skiljer sig från hur det ser ut i det kinesiska samhället, där exempelvis fria 

fackföreningar inte är tillåtna. Det framstår som viktigt att kineser som kommer till Sverige 

ska känna till denna skillnad. Facklig verksamhet genomsyrar den svenska arbetsmarknaden. 

En statligt reglerad institution verkar som medlande part mellan arbetstagare och arbetsgivare 

i Kina, men denna kan inte liknas vid en fri fackorganisation likt den svenska. Detta resultera 

ibland i att kinesiska affärsmän är oerfarna med att hantera fackliga organisationer vid en 

etablering i Sverige, vilket i sin tur kan resultera i komplikationer. I Sverige bör arbetstagare 

behandlas väl, bland annat ur hänseende att det innebär relativt stora Kinesiska affärsman, 

som tar med sig kinesisk arbetskraft till Sverige, kan stöta på stora utmaningar på grund av 

facket. Kollektivavtal präglar den svenska arbetsmarknaden. Kollektivavtal kan förenkla för 

både arbetsgivare och arbetstagare på den svenska marknaden, vilket bör poängteras för 

kinesiska affärsmän som etablerar sig i Sverige.  Det framstår således som viktigt att kinesiska 

affärsmän känner till hur fackföreningsverksamheten är uppbyggd och fungerar i Sverige. Det 

är viktigt att kineserna är medvetna om att fackliga organisationer i Sverige inte utgör ett hot 

mot verksamheten. Fackliga organisationer i Sverige ska snarare ses som en resurs, då man 

även som företagare kan använda sig av fackets kompetens. (jmf 5.1.13) 

6.2 Explorativa slutsatser 

Här presenteras slutsatser grundade på de explorativa datanära analyserna.   

6.2.1 Slutsats Grundad Teori 1: Nyckelområden 

Inom vilka nyckelområden behöver kinesiska affärsmän ha kunskap för att lyckas med 

sina etableringar i Sverige? 

Föreliggande studie indikerar att kinesiska affärsmän för att lyckas med sina etableringar i 

Sverige behöver ha insikt i svensk kultur och mentalitet.  De kan behöva känna till svensk 

affärskultur och företagskultur. Det kan även vara viktigt att kinesiska affärsmän vid 

etablering i Sverige känner till det politiska system som finns i Sverige liksom de 

demokratiska processer som präglar samhället. (jmf 5.2.1) 

Vidare indikeras i studien att det många gånger är viktigt för kinesiska affärsmän, som 

etablerar sig i Sverige, att känna till och acceptera svenska lagar och regler. Lagar och regler i 

Sverige är strikta och måste följas. Det kan därför vara meningsfullt att läsa på om de lagar 

och regler som rör den verksamhet som ska etableras. Det är många gånger ett bristfälligt 
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förhållningssätt till arbetsrätten som gör att kinesiska affärsmän stoppas av svenska 

myndigheter. (jmf 5.2.2) 

I studien indikeras också att det ofta är av betydelse att kinesiska affärsmän känner till hur 

hierarkin ser ut i Sverige. Organisationsstrukturen i Sverige är väldigt platt. Hierarkins 

betydelse och funktion, i Sverige jämfört med Kina, skiljer sig många gånger väsentligt åt. I 

Sverige behandlar man, i regel, alla på ett likvärdigt sätt, oavsett hierarkisk rang. Därför 

behöver man inte tänka på vem man ska tala med eller hälsa på först etcetera.  Vidare är det 

många gånger av betydelse att kinesiska affärsmän är medvetna om hur det svenska 

ledarskapet ser ut och att svenskar sällan accepterar någon annan ledarstil. I Sverige tjänar en 

ledare mer på att vara social och skämtsam än på att vara strikt och korrekt, något som kan stå 

i stor kontrast till hur ledarskapet ser ut i Kina. (jmf. 5.2.3)  

Det är också ofta betydelsefullt för kinesiska affärsmän, som etablerar verksamhet i Sverige, 

att känna till den fackliga verksamheten och att facket har mycket att säga till om. De kan till 

och med stänga hela eller delar av verksamheten. Det kan även vara viktigt att känna till de 

svenska kollektivavtalen och dess betydelse. (jmf. 5.2.8) 

Det är ofta fördelaktigt om kinesiska affärsmän känner till det svenska sättet att nätverka, med 

exempelvis arbetsluncher och after work som vanliga inslag. Det kan samtidigt vara 

betydelsefullt att de är medvetna om, att man i Sverige, inte kräver någon personlig relation 

till de man gör affärer med. På detta sätt har relationer och nätverk i regel inte samma 

betydelse i Sverige som de har i Kina. (jmf 5.2.1) 

I Sverige förekommer korruption i väldigt liten utsträckning. Det ses i regel som totalt 

oacceptabelt och är dessutom olagligt. Det anses i de flesta fall inte legitimt att ta genvägar för 

att nå sina mål. Svenska system går i regel inte att komma runt med pengar eller personliga 

kontakter. (jmf 5.2.1, 5.2.6) 

Kinesiska affärsmän i Sverige skulle många gånger kunna tjäna på att vara medvetna om 

svenskars värderingar och syn på mänskliga rättigheter. Det faktum att det i regel är viktigt 

för svenska medarbetare att företaget har goda värderingar kan vara viktigt att känna till. 

Detta kan påverka chanserna att kunna rekrytera kompetenta medarbetare i Sverige. Det kan 

vidare vara viktigt att känna till att en dålig arbetsmiljö i Sverige ger ett dåligt rykte och att 

detta i sin tur ofta påverkar företagets förutsättningar att behålla och rekrytera medarbetare. 

För svenskar är det ofta viktigt och därmed också attraktivt att organisationer tar ett socialt 

ansvar och arbetar aktivt med CSR. Vetskapen om detta kan ge förutsättningar, för kinesiska 
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affärsmän som etablerar verksamhet i Sverige, att ses som en attraktiv arbetsgivare här. (jmf. 

5.2.1, 5.2.2) 

Vidare indikerar studien att det är viktigt att känna till att man i Sverige inte kan säga upp en 

medarbetare utan att ha mycket goda grunder till detta. Vidare kan det underlätta för kinesiska 

affärsmän att vara medvetna om att medarbetare i Sverige inte är utbytbara i någon större 

utsträckning. Detta är ett argument för att arbeta med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke i 

Sverige. (jmf. 5.2.2) 

Kinesiska affärsmän kan många gånger behöva känna till svenskarnas inställning till arbete. 

Svenskar värderar balans mellan arbete och fritid och arbetstiden för svenska medarbetare 

ofta är bestämd på förhand. I Kina vill man i regel arbeta mycket, något kinesiska 

medarbetare även vill göra när de kommer till Sverige. Därför kan det också vara viktigt för 

kinesiska affärsmän att känna till att det i Sverige finns strikta lagar som reglerar hur mycket 

en medarbetare får arbeta. (jmf 5.2.1, 5.2.2) 

Då kineserna vill att det ska gå mycket fort att verkställa ett beslut är det ofta av betydelse att 

de känner till att svenskar planerar ordentligt och skyndar långsamt. Det kan även vara viktigt 

att veta hur beslutsordningen samt de demokratiska processerna ser ut i Sverige och vidare 

hur dessa aspekter påverkar tidsåtgången för beslutsfattande. Demokratiska processer kan i 

Sverige innebära hinder för den som vill vara snabb. Den svenska beslutsvägen är lång. Även 

processen för att få olika typer av tillstånd är ofta lång. Svenska processer är relativt 

fyrkantiga och lämnar litet utrymme för förhandling. (jmf 5.2.1, 5.2.3) 

Föreliggande studie indikerar också att det är viktigt för kinesiska affärsmän att känna till hur 

svensk media fungerar. Den är grundlig och ifrågasättande i sitt sätt att arbeta. Det går i regel 

inte heller att påverka svensk media till att inte publicera, eller att publicera en förskönad bild 

av verkligheten. (jmf 5.2.1) 

Det är många gånger av betydelse att kinesiska affärsmän undersöker sin potentiella marknad 

innan de etablerar sig i Sverige. Om det finns en marknad är kan nästa steg vara att 

kontrollera var den finns geografiskt. Föreliggande studie indikerar att det även är viktigt för 

kinesiska affärsmän att känna till svenska bank- och försäkringssystem. (jmf 5.2.7, 5.2.9) 

Det är många gånger viktigt för kinesiska affärsmän att känna till att om man bryter mot avtal 

minskar chanserna att lyckas i Sverige. I Sverige gäller utsatta datum och det fungerar i regel 

inte att ta för lättvindigt på dessa. (jmf 5.2.2) Det kan vara betydelsefullt för kinesiska 

affärsmän, som etablerar sig i Sverige, att vara medvetna om att det är viktigt att göra rätt från 
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början här. Det kan göra etableringen mer effektiv. Det kan vidare vara viktigt för kinesiska 

affärsmän att läsa på ordentligt innan de etablerar sig i Sverige. På det sättet optimeras 

chanserna för en lyckad etablering samtidigt som risken att stoppas av svenska myndigheter 

minimeras.  Kinesiska affärsmän har ofta nytta av att ta hjälp av en konsult i Sverige för 

allmän rådgivning och vägledning samt för att få de kunskaper som behövs vid en 

affärsetablering i Sverige. Då en kinesisk affärsman exempelvis ska uppföra byggnader i 

Sverige kan det var nödvändigt att konsultera svensk expertis på området. En kinesisk 

organisation som etablerar sig i Sverige kan även med fördel ta hjälp av en 

mentorsorganisation i Sverige och ta del av erfarenheter från den och samtidigt bidra till 

denne genom att ge sina egna erfarenheter tillbaka. (jmf 5.2.4) 

6.2.2 Slutsats Grundad Teori 2: Varför Sverige? 

Varför vill kinesiska affärsmän etablera sig i Sverige? 

Föreliggande studie indikerar att många kinesiska affärsmän vill etablera verksamhet utanför 

Kina (5.3), något som de även påverkas till att göra av det politiska partiet i Kina (5.3.5). Då 

kinesiska affärsmän etablerar verksamhet utomlands är det ofta marknaden som styr. Det 

betyder att investeringar som görs i Sverige många gånger beror på att det finns ett intressant 

investeringsobjekt just här. (jmf 5.3.3) Sverige ligger geografiskt långt från Kina och Sverige 

är dessutom ett litet land varför många kineser inte vet var Sverige ligger. Föreliggande studie 

indikerar ändå att Sverige generellt har ett gott rykte i Kina och att många kineser anser att det 

är ett bra område. Enligt föreliggande studie är Kina är ett ryktessamhälle och de sociala 

medierna i Kina är betydelsefulla. Sprids det i Kina att Sverige är ett bra land att investera i är 

det troligt att många kinesiska affärsmän väljer att söka sig hit. Trots detta tycks det vara svårt 

att främja kinesiska etableringar i Sverige. Studien indikerar att Sverige måste marknadsföra 

sig mot Kina som en attraktiv del av Europa, vilket idag tycks göras bristfälligt. (jmf 5.3.5, 

5.3.7) 

Att kinesiska affärsmän söker sig till Sverige beror, enligt föreliggande studie, ofta på 

tillgången till teknik och den tekniska utveckling som sker i landet. Sverige ses som ett 

innovativt land med ett generellt intresse för teknik. I Sverige finns materiella resurser och en 

attraktiv industri. (jmf 5.3.1) Det finns kunskap och kompetens, något kinesiska affärsmän 

många gånger har behov av. Kineser vill också många gånger till Sverige för att lära sig om 

kvalitet. Detta då kinesiska företag idag har ett fokus på att konkurrera med billiga priser, men 

även vill kunna konkurrera med kvalitet. (jmf. 5.3.4) Att driva en verksamhet med koppling 
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till den västerländska marknaden ger ett starkare varumärke i Kina och en bättre tillgång till 

den globala marknaden (jmf. 5.3.3). 

Föreliggande studie indikerar att kineserna ser det svenska samhället som öppet och de 

uppskattar demokratin, den politiska stabiliteten och det utvecklade välfärdssystemet i 

Sverige. Vidare uppskattar kineser, enligt föreliggande studie, svensk kultur och det faktum 

att Sverige har ett relativt stabilt ekonomiskt läge samt ett bra bank och finanssystem. Det ses 

många gånger som attraktivt att man i Sverige får äga mark och att man dessutom kan köpa 

den relativt billigt. Kinesiska affärsmän kan också uppskatta det faktum att det inte, i någon 

större utsträckning, förekommer korruption i Sverige. (jmf. 5.3.2) I Sverige finns en 

marknadsmässig stabilitet. Att etablera sig Sverige innebär också en ingång till den 

europeiska marknaden. I Sverige finns chanser att få bättre lönsamhet än i Kina och det råder 

lägre risk för kopiering. (jmf. 5.3.3) 

Andra orsaker till att kinesiska affärsmän väljer att etablera sig i just Sverige är, enligt 

föreliggande studie, att de uppskattar personliga egenskaper hos svenska individer. De 

uppskattar ofta ärlighet och rakhet samt det faktum att svenskar bygger relationer naturligt. 

Föreliggande studie indikerar vidare att kineser uppskattar de den svenska mentaliteten.  (jmf 

5.3.2) 

Kinesiska affärsmän etablerar sig ibland i Sverige på grund av naturen, miljön och klimatet 

och kunskaperna inom dessa områden samt hälsokunskap (jmf. 5.3.6) 

6.2.3 Slutsats Delphistudien 

Resultatet från expertpanelen indikerar att det inom den kommande tre åren kommer att ske 

kinesiska etableringar och investeringar i Sverige (5.4) Resultatet påvisar att etableringar i 

störst utsträckning sker av stora bolag med internationell erfarenhet (5.4.1). Det kommer även 

att ske etableringar av små och medelstora bolag men inte samma utsträckning som av stora 

bolag (jmf 5.4.1, 5.4.2). Studien indikerar även ett mediokert eller litet intresse från de 

kinesiska riskkapitalisterna att investera i Sverige under den kommande treårsperioden 

(5.4.4). Resultatet indikerar vidare att RnD-samarbeten, tillgång till högteknologi, tillgång till 

teknisk kompetens samt att den kinesiska regeringen uppmanar till utlandsinvesteringar är de 

mest troliga anledningarna till att kinesiska bolag investerar i Sverige den kommande 

treårsperioden.  Det framkommer att de mest intressanta branscherna för investeringar tillhör 

områden där Sverige är världsledande och således besitter spetskompetens. Studien indikerar 

att dessa är Miljöteknik/Cleantech, Energiteknik, Automotive, Telecom samt 
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gruvindustrin/naturtillgångar. Spetskompetensen, som efterfrågas av kineserna, kan förvärvas 

genom att kinesiska bolag ingår samarbeten genom direktinvesteringar med svensk partner, 

Joint Ventures, R&Ds, M&A eller Greenfield investeringar. (jmf 5.4.5) 

6.3 Syntes 

Nedan väver författarna ihop resultaten från respektive delstudies slutsats. 

6.3.1 Etableringar och investeringar  

Resultatet av delphistudien indikerar att det inom den kommande treårsperioden sannolikt 

kommer att ske kinesiska etableringar och investeringar i Sverige. Resultatet påvisar att 

etableringar i störst utsträckning kommer att ske av stora kinesiska bolag med internationell 

erfarenhet. Delphistudien indikerar även att det kan ske etableringar av små och medelstora 

bolag, men inte i samma utsträckning. (6.2.3) Små och medelstora företag anses ha svårare att 

anpassa sig till svenska regler och normer (6.1).  

6.3.2 Intresseområden 

GT 2-studien indikerar att många kinesiska affärsmän vill etablera verksamheter utanför Kina 

och att när de gör det och det är ofta marknaden som styr. Sprids det i Kina att Sverige är ett 

bra land att investera i är det troligt att många kinesiska affärsmän söker sig hit. (6.2.2) 

Delphistudien indikerar ett mediokert eller litet intresse från kinesiska riskkapitalister att 

investera i Sverige under den kommande treårsperioden (6.2.3). Enligt GT 2-studien kan det 

vara svårt att främja kinesiska etableringar i Sverige, vilket kan bero på att Sverige brister i 

förmåga att marknadsföra sig som en attraktiv del av Europa i detta hänseende. Investeringar, 

som görs i Sverige, beror många gånger på att det föreligger ett intressant investeringsobjekt. 

För att lyckas i Sverige kan det vara viktigt att kinesiska affärsmän undersöker sin potentiella 

marknad innan de etablerar sig här. (6.2.2 ) 

6.3.3 Varför Sverige? 

I föreliggande studie indikeras att kinesiska etableringar/investeringar i Sverige kan bero på 

att den kinesiska regeringen uppmanar till utlandsinvesteringar. (jmf 6.2.2 och 6.2.3) 

Författarna anser att detta stärks av det faktum att den Svenska ambassaden i Beijing som 

påstår att Kinas statsägda investeringsfond, CIC, kommer att få ett kapitaltillskott på mellan 

100-200 miljarder US-dollar för att kunna bidra med kapital till investeringar i utländska 

tillgångar. Detta menar de kan leda till att fler statsägda företag i Kina satsar pengar utrikes. 

(I5: Svenska ambassaden Bejing, Internet) Sverige är idag en av de rikaste och mest 
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teknologiskt avancerade nationerna i världen (I6: Regeringen med flera, Internet). Detta skulle 

kunna förklara indikationen i GT 2-studien angående att anledningar till kinesiska etableringar 

i är att Sverige ses som ett innovativt land med tillgång till teknik och teknisk kompetens. 

Sverige ses som ett innovativt land och i Sverige finns attraktiva industrier och materiella 

resurser. (6.2.2 ) Delphistudien påvisar att de mest intressanta branscherna för investeringar 

kan vara områden där Sverige är världsledande och således besitter spetskompetens. Dessa 

områden är, enligt delphistudien, Miljöteknik/Cleantech, Energiteknik, Atuomotive, Telecom 

samt gruvindustrin/naturtillgångar (6.2.3). Sveriges huvudsakliga naturresurser är järnmalm 

och skog och de huvudsakliga industrisektorerna är skogsbruk, telecom och farmaceutik (I6: 

Regeringen med flera, Internet) Detta skulle till viss del kunna styrka resultatet av 

Delphistudien.  Såväl GT-studie två som delphistudien indikerar att det i Sverige finns 

kunskap och kompetens, vilket kinesiska affärsmän många gånger har behov av. (jmf 6.2.2 

och 6.2.3) Kineser vill även till Sverige för att lära sig om kvalitet och kvalitetsarbete (6.2.2). 

På Sveriges officiella hemsida, vilken bedrivs av bland annat den svenska regeringen, 

beskrivs Sverige som ett föregångsland. I landet finns en hög utbildningsnivå, kompetenta 

arbetare och goda kulturella kommunikationer. (I6: Regeringen med flera, Internet) Svensk 

spetskompetens kan enligt delphistudien förvärvas genom att kinesiska bolag ingår 

samarbeten genom direktinvesteringar, Joint Ventures, RnDs och M&A- eller Greenfield 

investeringar (6.2.3). Att driva verksamhet med koppling till den västerländska marknaden 

kan ge ett starkt varumärke för kinesiska organisationer i Kina och en ökad tillgång till den 

globala marknaden (6.2.2). 

GT- studie två indikerar att kineser ser det svenska samhället som öppet, de uppskattar 

demokratin, den politiska stabiliteten och det utvecklade välfärdsystemet. Vidare uppskattar 

kineser ofta svensk kultur och det faktum att det råder ett relativt stabilt ekonomiskt läge i 

landet. (6.2.2)  

6.3.4 Kultur och mentalitet 

Såväl den deduktiva slutsatsen som slutsatsen av GT 1 visar att det kan vara väsentligt för 

kinesiska affärsmän att ha förståelse för svensk kultur och mentalitet för att lyckas med 

etableringar i Sverige. De kan även behöva känna till svensk företag- och organisationskultur. 

Kineser och svenskar har ofta olika inställning till att arbeta. Såväl den deduktiva delen av 

studien som GT-studie 1 indikerar att svenskar värderar balans mellan arbete och fritid, 

medan kineser ofta vill arbeta mycket, så även när de kommer till Sverige för att arbeta. Mot 

bakgrund av detta kan det vara viktigt för kinesiska affärsmän, som etablerar verksamhet i 
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Sverige, att känna till det svenska sättet att förhålla sig till arbete. Kännedom om detta bör 

underlätta etableringen och bidra till att organisationen kan ses som en attraktiv arbetsplats. 

Det är många gånger viktigt att känna till att det även i Sverige finns lagar och bestämmelser 

som reglererar arbetet, och att dessa i Sverige ska efterlevas i praktiken. (6.1 och 6.2.1) 

Enligt den deduktiva slutsatsen kan den svenska individualismen kontra den kinesiska 

kollektivismen anses utgöra den största skillnaden mellan kulturerna. För att man ska kunna 

närma sig varandra bör båda parter ha förståelse för dessa fundamentala kulturella skillnader, 

och hur de tar sig uttryck. (6.1) Enligt GT 1-studien bör kinesiska affärsmän vara medvetna 

om svenskars värderingar, då i synnerhet synen på människans värde (6.2.1). Enligt den 

deduktiva studien stämmer inte alltid de värderingar som är eftersträvansvärda i Kina 

överensstämmer med vad som anses eftersträvansvärt i Sverige. Detta gap kan leda till 

kulturkrockar, det är därför viktigt att förstå innebörden av varandras kulturella symboler. 

(jmf 5.1.1 kultur) Ett exempel på en kulturkrock, som uppstått i interaktionen mellan svenskar 

och kineser, är då Kalmar kommun delade ut klockor som gåvor till kineserna i 

Fanerdunprojektet. Kommunens representanter visste inte att en klocka symboliserar att tiden 

är ute för kineser. (Bilaga 1) Detta menar författarna vara ett konkret exempel på ett problem 

som kan uppstå på grund av att man inte har förståelse för innebörden av varandras kulturella 

symboler. 

6.3.5 Medarbetarskap 

Genomgående i studien indikeras att det svenska och kinesiska sättet att värdera medarbetare 

skiljer sig åt (jmf exempelvis 5.1.9) och att man i Kina i praktiken ofta har få rättigheter som 

medarbetare (jmf 5.1.13 och 5.1.12). Att kinesiska medarbetare i stor utsträckning är 

utbytbara präglar attityden hos de kinesiska organisationerna (jmf 5.1.9). Det faktum att 

svenska medarbetare i praktiken har betydligt större rättigheter än de kinesiska kan vara en 

bidragande orsak till att kinesiska affärsmän väljer att ta med sig sina landsmän som 

arbetskraft då de etablerar verksamhet i Sverige (jmf 5.1.13). För många svenska medarbetare 

är det viktigt att företaget har sunda värderingar och att det finns en god arbetsmiljö (6.2.1). I 

Kina är konkurrensen om arbetstillfällen ofta hög. Företagen kan således förbruka personal 

och behöver inte alltid upprätthålla en god arbetsmiljö för att kunna attrahera medarbetare. 

(jmf 5.6.13, 6.1 och 6.2.1)  

Att kineserna i Fanerdunprojektet inte alltid följde svenska regler tros dels beror på att de inte 

förstod dem och dels på att de struntade i dessa. De blev ofta frustrerade när svenska 

tjänstemän dök upp för att kontrollera arbetsmiljöarbetet. De uppfattade det som att 
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svenskarna ville hindra dem från att arbeta. Kineserna förstod troligen inte att de krav som 

arbetsmiljöverket och den fackliga rörelsen ställde angående skyddsutrustning var av 

välmening. (jmf Bilaga 1)  

För svenskar är det ofta viktigt att företaget tar ett socialt ansvar och arbetar aktivt med CSR-

frågor (jmf 5.2.2). Ett företag, som inte lever upp till godtagbara nivåer i ovan nämnda 

hänseenden, kan få svårt att rekrytera och behålla personal. Företag som däremot håller en 

mycket hög nivå ses i regel som en attraktiv arbetsplats i Sverige och har därmed lätt att 

rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. (6.2.1och 6.1)  

6.3.6 Lagar, regler och arbetsmiljö 

Studien indikerar att kinesiska företagare, som etablerar sig i Sverige, bör veta vilka 

rättigheter arbetskraften har. Även lagar och regler i Sverige är strikta och än viktigare att 

känna till är att dessa måste följas. (jmf 5.2.2 och 5.1.12) Kineserna i Fanerdunetableringen i 

Kalmar upplevde ofta den svenska lagstiftningen som främmande och jobbig. Kineserna 

uppfattade troligen inte böter som en sanktion utan som ett sätt att köpa sig fria. De förstod 

förmodligen inte att de måste rätta till orsaken till att boten utfärdats. (Bilaga 1) 

Arbetsrättsliga frågor i Kina är ofta eftersatta vilket står i kontrast till hur det ser ut i Sverige. 

Studien indikerar att detta kan bero på att tydliga instrument för att reglera arbetsrättsliga 

övertramp saknas i Kina. (jmf 5.1.12) Vid Dragon Gate användes byggnadsställningar av 

bambu (Bilaga 1), vilket är ett exempel på en signifikant skillnad i arbetsmiljösäkerhet mellan 

länderna.  

Det kan även vara av värde för kinesiska affärmän som etablerar sig i Sverige att känna till 

svenska bank- och försäkringssystem (5.2.9). 

6.3.7 Facklig verksamhet 

Studien indikerar att en annan betydande skillnad mellan den svenska och kinesiska 

arbetsrätten är synen på föreningsrätt. Det kan således vara viktigt att känna till att den 

fackliga verksamheten har mycket att säga till om i svenskt företagande. (jmf 5.2.8 och 

5.1.13) Studien indikerar även att den svenska fackföreningsverksamheten kan vara svår att 

och ta till sig för kineser. Den svenska modellen skiljer sig från hur det ser ut i det kinesiska 

samhället där bland annat fria fackföreningar inte är tillåtna. (jmf 5.1.13) Mot bakgrund av 

detta kan konstateras att kinesiska affärsmän kan vara oerfarna vad gäller att samarbeta med 

fackliga organisationer vid etablering i Sverige, vilket kan resultera i problem. Därmed bör 

det vara viktigt att kineser får information om hur fackföreningsverksamheten är uppbygg och 
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fungerar i Sverige. (6.1 och 6.2.1) Kollektivavtal präglar den svenska arbetsmarknaden och 

kan förenkla för både arbetsgivare och arbetstagare (jmf 5.1.13). Fackets kompetens ses i 

Sverige ofta som en resurs för företagare, då de själva inte behöver känna till varje detalj i 

arbetsrätten. (6.1 och 6.2.1) 

6.3.8 Hierarki och ledarskap 

Det kan vara viktigt att kinesiska affärsmän känner till hur hierarkin ser ut i Sverige och att vi 

överlag har en platt organisationsstruktur (jmf 5.1.5 och 5.2.3). Studien indikerar att det 

kinesiska samhället genomsyras av hierarkiska mönster och detta ofta i hög grad är påtagligt 

inom kinesiska organisationer. Studien indikerar även att man i Kina inte ifrågasätter en 

överordnad och att svenska medarbetare tillåts delta i beslutsfattande i betydligt större 

utsträckning än kinesiska medarbetare. (jmf 5.1.5 och 6.2.1) Här kan en parallell dras till 

Fanerdunprojektet i Kalmar där, studien indikerar att, Vd:n för det kinesiska företaget 

enväldigt fattade alla beslut. Hans medarbetare rättade sig efter vad han sade. Vid hans 

frånvaro kunde således inga beslut fattas varför arbetet i perioder stod stilla på arbetsplatsen i 

Kalmar.(Bilaga 1) I Sverige finns en konsensuskultur som har djupa rötter i samhället, vilket 

bland annat grundar sig i att elever i den svenska skolan uppmuntras att tänka självständigt. 

Detta står i kontrast till den kinesiska kulturen, där medarbetare ofta i hög grad förväntar sig 

att bli styrda. Studien indikerar att människor i Kina lever efter konfucianistiska normer där 

man inte ska ifrågasätta en auktoritet. I Kina uppmuntras i regel foglighet och att man som en 

del av ett kollektiv fogar sig efter rådande normer. Den svenska synen på hierarki är ofta den 

att man förväntas uttrycka sin åsikt och fungera som en självständig individ. (6.1) Grundat på 

detta kan det i stor utsträckning vara viktigt att kinesiska affärsmän som etablerar verksamhet 

i Sverige är medvetna om hur det svenska ledarskapet ser ut och att svenskar sällan accepterar 

något annat. (6.2.1 och 6.1) Fördelar med kinesiskt ledarskap och beslutsfattande anses vara 

ökad förmåga och snabbhet vid utförande av arbetsuppgifter. Ur ett långsiktigt 

hållbarhetsperspektiv är det dock, enligt svenska normer, ofördelaktigt att begränsa 

människor. (jmf 5.1.5) Medarbetare anses kunna prestera bättre under ett ledarskap där de får 

vara delaktiga. Författarna ser att kineser kan uppskatta den svenska formen av ledarskap, 

men att det kan krävas en lång anpassningsprocess för att samarbetet ska fungera på ett bra 

sätt. (jmf, 5.1.6 och 6.1) 
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6.3.9 Nätverk 

Föreliggande studien indikerar att kinesiska affärsmän uppskattar det faktum att svenskar 

bygger relationer på ett naturligt sätt (6.2.2). I Sverige behöver man, i regel, inte ha någon 

personlig relation till den man gör affärer med vilket i det närmaste är en förutsättning i Kina. 

Således har relationer och nätverk ofta inte samma betydelse i Sverige som i Kina. (jmf 5.1.3 

och 6.2.1) Något som också kan vara viktigt för kinesiska affärsmän, som etablerar 

verksamhet i Sverige, är att de svenska systemen i regel inte går att komma runt med hjälp av 

personliga kontakter eller pengar. Vilket ofta är möjligt i Kina. Relationer och nätverk är av 

stor betydelse i Kina och föreliggande studie indikerar att man med rätt nätverk uppnår 

fördelar inom näringslivet. Guanxi kan i en svensk kontext anses gränsa till korruption. I 

Sverige förekommer korruption i väldigt liten utsträckning, i förhållande till Kina. I Sverige är 

korruption dessutom olaglig och oftast värderas som helt oacceptabelt. (jmf 5.1.3 och 5.2.1) 

Fanerduns VD Luo föll i många fallgropar under etableringsprocessen i Kalmar. Det framstår 

som att han hela tiden hade svårt att förstå att något kunde hindra hans planer. Detta då 

kommunalrådet sagt ja och därmed uppfattades som att vara överens med honom. (Bilaga 1) 

Att Sverige i det närmaste är fritt från korruption är ett faktum vilket även kan ses som 

attraktivt av kinesiska affärsmän och bidrar till en positiv syn på Sverige som investeringsland 

(jmf 5.3.2).  

6.3.10 Planeringsprocesser  

Då kineser i regel vill att det ska gå snabbt att verkställa beslut kan det vara viktigt att de 

känner till att svenskar i regel planerar ordentligt och skyndar långsamt. (jmf 5.1.5 och 5.2.1) 

Demokratiska processer som genomsyrar det svenska samhället kan innebära svårigheter för 

den som vill vara snabb. Den fastlagda svenska beslutsvägen är ofta lång. (jmf 5.2.1) Svensk 

byråkrati kräver, i regel, att man följer de planer som är fastslagna. Kineser tenderar att starta 

snabbt och korrigera processen under arbetets gång. (jmf 5.1.5  och 6.2.1) Som ett exempel på 

detta kan nämnas Fanerdunprojektet i Kalmar där kineserna, enligt föreliggande studie, gång 

på gång lämnade in ofullständig information till byggnadsnämnden. Varpå de flera gånger 

fick tillbaka dokumentationen för komplettring, vilket försenade processen. Något liknande 

hände även vid Dragon Gate i Älvkarleby, där det framgår att projektplanen ändrats så många 

gånger att det inte längre går att veta vad som ska hända. Öppningsdatum för hotellet ändras 

hela tiden, utan att dessa hålls. (Bilaga 1) Ur ett svensk perspektiv kan det anses vara bättre att 

sätta upp ett datum så långt fram i tiden att det kan hållas (jmf Bilaga 1, 5.2.1 och 5.1.2). Från 

början tycks inte den kinesiska ägaren till Dragon Gate ha haft klart för sig hur området skulle 
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se ut. Enligt kinesiska normer påbörjades arbetet i alla fall, i och med detta uppstod problem. 

(Bilaga 1) Studien indikerar att ett noggrant förarbete krävs för att lyckas med en etablering i 

Sverige. Gör man rätt från början går etableringen bättre och snabbare i längden.  Kinesiska 

affärsmän kan tjäna på att ta hjälp av en konsult i Sverige för allmän rådgivning, vägledning 

samt för att få de kunskaper som behövs vid en affärsetablering i Sverige. (jmf 5.2.4 och 

5.2.7) 

6.3.11 Avtal och svensk media 

Det kan vara viktigt för kinesiska affärsmän att vara medvetna om att man i Sverige i regel 

inte, bryter ett avtal (jmf 5.2.2). Svenskar tenderar att vara benägna att hålla sig till 

överenskommelser, medan kineser i större utsträckning är villiga att omförhandla längs vägen 

(jmf 5.1.5).  Svenska processer är relativt fyrkantiga och lämnar litet utrymme för förhandling 

(jmf 5.2.6). Kinesiska affärsmän, som etablerar sig i Sverige, bör känna till hur svenskar ser 

på avtalets betydelse. Bryter kineserna mot ett avtal kan deras chanser att lyckas i Sverige 

minska. (jmf 5.2.2) Det kan även vara viktigt att poängtera för kinesiska affärsmän att svensk 

media är grundliga och ifrågasättande i sitt sätt att arbeta, vilket ofta står i kontrast till 

kinesisk media (5.2.1). 

6.3.12 Uppriktighet/losing face  

Anledningar till att kinesiska affärsmän väljer att etablera sig i just Sverige kan, enligt 

föreliggande studie, vara den svenska personligheten. Kineser uppskattar ofta ärlighet och 

rakhet. (jmf 5.3.2) Det faktum att svenskar är uppriktiga, ärliga och raka kan dock många 

gånger stå i kontrast till kinesernas rädsla för att förlora sina ansikten. Ansikte är kopplat till 

stolthet, skam och rykte. (jmf 5.1.3) Kinesernas rädsla för att förlora ansiktet kan försvåra ett 

svenskt-kinesiskt samarbete. Det är viktigt att svenskar, som har affärsmässiga relationer till 

kineser, har förståelse för ansikte. Detta bland annat vid förhandlingar, då det kan vara 

fördelaktigt att ha förmåga att undvika att trampa kinesiska affärsmän på tårna. Vid bruk av 

tolk under en förhandling är det viktigt att tolken har förståelse för de kulturella skillnaderna 

mellan parterna. (jmf 6.1)  

6.3.13 Kommunikation 

Det kan även vara av betydelse att tolken är pålitlig och lojal. Det är viktigt att man kan lita på 

att tolken verkligen tolkar det som sägs och inte är rädd för att någon ska förlora ansiktet i 

interaktionen. Viktigt att tänka på vid interaktion mellan kineser och svenskar är att svensk 

kommunikation ofta är betydligt mer rak än den kinesiska. Vad som betraktas som sanning 
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kan även det vara olika mellan parterna, ett ja i svensk kontext behöver inte ha samma 

betydelse för en kines, utan kan vara ett instämmande eller rent av ett nej. (jmf 5.1.8) I 

Fanerdunprojektet i Kalmar var skillnaderna i kommunikation, enligt föreliggande studie, en 

bidragande orsak till långa, fattiga och torra möten fyllda med missförstånd. På Dragon Gate i 

Älvkarleby har endast kinesiska byggnadsarbetare anställts, på grund av att byggnadsledaren 

endast kan kommunicera på kinesiska. (Bilaga 1)   

Enligt Hofstede kan kineser anses vara anpassningsbara och företagsamma (K13: Geert-

Hofstede, Internet). Författarna menar att detta kan vara en aspekt som bidrar till att kineserna 

har goda chanser att lyckas i Sverige. Dessa egenskaper kan också bidra till att kineser har 

goda förutsättningar att ta till sig kunskap om, och efterleva de områden som i denna studie 

identifieras som viktiga att känna till.   
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7 Slutsats av studien i sin helhet 

Nedan presenteras slutsatsen av studien i sin helhet. Därefter 

presenteras bidraget till uppdragsgivaren samt förslag till vidare 

forskning.  

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka kunskaper kinesiska affärsmän 

främst kan behöva för att lyckas med etableringar i Sverige. Författarna har undersökt vilka 

skillnader som kan påverka ett svensk-kinesiskt affärssamarbete, med fokus på kinesiska 

etableringar i Sverige. Kapitel 3, Kunskapsöversikt, ger i sig en ökad förståelse för de 

skillnader författarna identifierat. Skillnaderna utreds vidare i studiens deduktiva del som 

grundar sig på det empiriska materialet, vilket återfinns i bilaga två, analyserat mot 

kunskapsöversikten. Primärt var att identifiera nyckelområden gällande vilka kunskaper 

kinesiska affärsmän främst behöver känna till för att lyckas med sina etableringar i Sverige, 

vilket utreds i GT 1-studien. De områden författarna identifierat både, genom den deduktiva 

studien, som skillnader vilka kan påverka kinesiska etableringar i Sverige, och i GT 1-studien, 

som viktiga att ha kunskaper inom för kinesiska affärsmän som etablerar sig i eller investerar i 

Sverige är (jmf 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7 – 6.3.11, 6.3.13): svensk kultur och mentalitet, lagar och 

regler i Sverige, hierarki och svenskt ledarskap, kommunikation samt facklig 

verksamhet/kollektivavtal. Utöver dessa områden identifieras explorativt i den induktiva GT 

1-studien ytterligare nyckelområden som viktiga att ha kunskaper inom (jmf 6.3.2, 6.3.6, 

6.3.10, 6.3.11): svenska myndigheter och byråkrati, marknadskännedom, bank och 

försäkringssystem. I GT 1-studien indikeras även att Kinesiska affärsmän som etablerar 

verksamhet eller investerar i Sverige även kan behöva rådgivning och svensk kompetens som 

hjälpmedel (jmf 6.3.10). 

Författarna ämnade även söka svar på vad som lockar kineser till Sverige och hur kinesiska 

etableringar i Sverige skulle kunna te sig i framtiden. Detta utreds i studiens explorativa del, 

då specifikt genom Delphistudien, men även i GT 2-studien. De områden, GT 2-studien visar, 

vilka lockar kineser till Sverige har författarna identifierat som (jmf 6.3.2, 6.3.3, 6.3., 6.3.11): 

Innovation och teknik, samhälle och individ, marknad, kompetens, sociala och politiska 

aspekter samt miljö och hälsa. Delphistudien indikerar att de mest troliga anledningarna till 

kinesiska investeringar/etableringar i Sverige den kommande treårsperioden är (jmf 6.3.3): 

RnD-sammarbeten, tillgång till högteknologi, tillgång till teknisk kompetens samt att den 

kinesiska regeringen uppmanar till utlandsinvesteringar. 
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Delphistudien indikerar vidare att de mest troliga investerings-/etableringsområdena i Sverige 

för kinesiska affärsmän den kommande treårsperioden är (jmf 6.3.3): 

Naturtillgångar/gruvindustrin, Miljöteknik/Cleantech, Engergiteknik, 

Automotive/Bilutveckling samt Telecom. Delphistudien indikerar också att de kinesiska 

investeringarna/etableringarna i Sverige kommer att ske genom (jmf 6.3.3): Joint Ventures, 

förvärv, RnD, M&A-drivna direktinvesteringar samt Greenfield investeringar.  

7.1 Bidrag till uppdragsgivaren 

Studien har genererat nyckelområden vilka kinesiska affärsmän har nytta av att känna till när 

de etablerar sig i Sverige, som Myrtall AB efterfrågade. Dessa nyckelområden kan Myrtall 

AB ha som underlag till utbildningspaket. Utifrån dessa nyckelområden har författarna skapat 

ett förslag till utbildningspaket: 

Svensk kultur och mentalitet 

 Information om svensk kultur samt svensk företags- affärskultur.   

 Information om svensk mentalitet och det faktum att svenskar lägger mycket tid på 

planering. Samt att svenskar i stor utsträckning värderar uppriktighet och rak 

kommunikation. 

 Det svenska sättet att nätverka samt förhållningssätt i affärsrelationer. 

 Värdegrunder, moral, synen på människans värde, mänskliga rättigheter samt 

diskriminering. 

 Svenskars inställning till korruption. Lagar och regler står över de fördelar goda 

kontakter kan ge. 

 Svenskar uppskattar balans mellan arbete och fritid samt att företag tar sitt sociala 

ansvar. Dessa aspekter är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare, vilket i 

sin tur kan vara en förutsättning för att attrahera, rekrytera och behålla personal. 

 Förhållningssätt till media och dess grundläggande och ifrågasättande sätt att arbeta. 

Rådgivning och kompetens om Sverige 

 Information om vikten av allmän rådgivning vid företagsetablering som kan ske 

genom en svensk partner och/eller medarbetare. 

Svenska lagar och regler 

 Svenska lagar och regler är strikta och det faktum att de måste efterföljas är mycket 

viktigt att känna till.  

 Svensk lagstiftning, då främst:  

Arbetsrätt, Arbetstidslagstiftning, Skattelagstiftning. Arbetsmiljölagstiftning och 

Arbetsmiljöverikets funktion. 

 Regelverk kring företagsetablering, Byggnadslagstiftning och Miljölagstiftning.  

 Procedurer kring diverse tillstånd knutna till företagsetableringar, markköpt och 

planprocesser i det offentliga. Regler och tillvägagångssätt för att skapa ett aktiebolag. 

 Avtalets betydelse och praktiska funktion samt innebörden av offentlighetsprincipen. 

 Regler kring lönesättning samt det faktum att personalkostnader är höga i Sverige. 
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Hierarki och svenskt ledarskap 

 Svensk organisationsstruktur och hierarki. Demokratiska processer och beslutsordning 

i organisation och samhälle. 

 Svensk ledarskap präglat av konsensuskultur där medarbetaren förväntas vara 

delaktig.  

Kommunikation 

 Svensk kommunikation är rak. 

 Vikten av en tolk med rätt kunskaper och passande kompetens. 

Svenska myndigheter och byråkrati 

 Svenska myndigheter, vilka de är och hur de arbetar. 

 Byråkratiska system och det faktum att svenska processer lämnar litet utrymme för 

förhandling. 

Marknadskännedom 

 Det som karaktäriserar den svenska marknaden i form av kundunderlag och dylikt. 

 Vikten av en god affärsplan. 

Facklig verksamhet/kollektivavtal 

 Den svenska modellen, föreningsrätten samt facklig verksamhet och dess centrala roll 

i arbetslivet. 

 Kollektivavtalets betydelse samt fördelar av att se facket som en resurs. 

Bank och försäkringssystem 

 Hur svenskt bank- och försäkringssystem fungerar. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning  

 Författarna har genom studiens intervjuer identifierat behovet av mer forskning som 

pekar ut fördelarna för kineser att etablera sig i Sverige. Under tiden författarna arbetat 

med studien har meningen stärkts och det framkommer tydligt att konkurrensen om de 

kinesiska investerarnas gunst är hård, inte minst mellan de europeiska länderna. 

Förslag på vidare forskning är, med bakgrund av detta, att finna svar på frågan varför 

kinesiska affärsman ska välja att etablera sig i Sverige, framför andra europeiska 

länder.  

 Den kunskap som studien har genererat kretsar kring vad kinesiska affärsmän, som har 

eller planerar att etablera sig i Sverige, har mest nytta av att känna till. Författarna 

menar att föreliggande studie, förutom de målgrupper som preciseras i kapitel ett, även 

kan ha ett mervärde för kinesiska affärsmän, utan nationell erfarenhet som ska etablera 

eller har etablerat verksamhet i andra Nord- och Västeuropeiska länder än Sverige. 

Detta då författarna, utifrån Edwards och Rees (2011), anser att andra Nord- och 
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Västeuropeiska nationer, så som Tyskland, Nederländerna, Finland och Österrike, har 

relativt stora likheter med Sverige, detta då dessa länder har så kallad samordnad 

marknadsekonomi. Karaktäristiskt för denna typ av ekonomi är ett strategiskt 

samarbete. Vidare präglas denna typ av ekonomi bland annat av kooperativa 

relationer, långsiktig industriell ekonomi samt höga utbildningsnivåer. (ibid. sid. 41-

42) 

För att stärka denna tes är ett andra förslag till vidare forskning att genomföra en 

undersökning som visar i vilken utsträckning föreliggande studie kan appliceras på 

kinesiska affärsetableringar i ett annat europeiskt land med liknande socioekonomisk 

bakgrund. 

 Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att, med utgångspunkt i förliggande 

studies resultat, undersöka möjligheter att underlätta för affärsmän i annat land med 

hög ekonomisk tillväxt att etablera sig i Sverige. Samt att skapa vetenskapligt underlag 

för marknadsföring även för dessa länder. 

 I föreliggande studie indikeras att det är mest troligt att det är de stora kinesiska 

bolagen som kommer att etablera sig i Sverige den kommande treårsperioden (jmf 

Syntes:159) Ett förslag på vidare forskning är därmed att undersöka vilka kunskaper 

och skillnader som ändå är relevanta. 
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IP26 - Anders Granbom. International Trade Advisor, Exportrådet. Personlig intervju: 2012-

03-12 kl. 09:00-10:00  

IP27 - Doris Jinwen Li. Projektledare, Sweden China Sustainable Coordination and 

Consulting. Telefonintervju 2012-03-12 kl. 15:00-16:00  

IP28 -Chen Ba Ren. Byggledare, Dragon Gate. Personlig intervju med tolk:2012-03-14 

kl.9:45-10:45 

IP29 - Jan Bendrik. Före detta näringslivschef, Älvkarleby Kommun. Personlig intervju: 

2012-03-14 kl. 12:00-14:30  

IP30 –Jiaman Tang. International Project Assistant, FPX.se. Personlig intervju:2012-03-14 kl. 

15:00-16:00 

IP31 - Eddie Chen. Executive Director China, Invest Sweden. Telefonintervju: 2012-03-19 kl. 

09:30-10 

IP32 - Anonym med kinesisk bakgrund. Assistent, anonymt kinesisk företag tidigare verksamt 

i Sverige. Telefonintervju: 2012-03-19 kl. 10:00-10:45  

IP33 - Kenny Li. Driftsansvarig, Dragon Gate. Personlig intervju: 2012-03-19 kl. 13:00-14:00  

IP34 - Anonym med kinesisk bakgrund. Medarbetare, anonymt kinesiskt företag verksamt i 

Sverige. Personlig intervju. 2012-03-19 kl. 10:00-10:45 

IP35 - Ola Wong. Frilansande journalist. Personlig intervju: 2012-03-20 kl. 10:45-11:30  

IP36 - Birgitta Ed. Grundare, Springtime. Personlig intervju: 2012-02-20 kl. 12:30-13:30  

IP37 - Jens Söderblom. Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet. Personlig intervju: 2012-

02-20 kl. 14:00-15:00  

IP38 - Anonym med kinesisk bakgrund. Medarbetare, mindre resebyrå i mellansverige. 

Personlig intervju, 2012-03-09 kl. 12:30-13:30  

IP39 - Anonym med kinesisk bakgrund. Företagsledare, anonymt före detta kinesiskt företag 

verksamt i Sverige. Mailintervju: 2012-03-28 

IP43 - Björn Kjellgren. Sinolog med fokus på den kinesiska moderniseringsprocessens 

konsekvenser, Stockholms Universitet. Personlig intervju: 2012-03-30 kl. 10:00-11:00 

IP44 – Anonym med kinesisk bakgrund. Kinesisk entreprenör i Sverige. Personlig intervju: 

2012-03-30 kl.12.00-13:00 

IP45 - Thomas Lagerqvist. Senior Counsel, Mannheimer Swartling. Personlig intervju 2012-

03-30  kl. 11.00 30/3.  

IP46 - Anonym med kinesisk bakgrund. Jurist, svensk anonym advokatbyrå. Telefonintervju: 

2012-04-11 kl. 10:00-11:00 

IP47 -Youjia Shi. Student och entreprenör, KTH. Telefonintervju: 2012-04-12 kl. 10:00-11:00 
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Deltagare i expertutredning 

EX 1 - Anders Törnvall. Professor Emeritus i interkulturell kommunikation, med inriktning 

asiatisk kultur samt affärskultur. Telefonintervju: 2012-02-21 kl. 11:40-12:20 (se IP 19) 

EX 2 - Jesper Ericson. Journalist, Barometern. Personligintervju: 2012-02-01 kl. 09:00-09:50 

(se IP 13) 

Deltagare i Delphistudiens expertpanel 

Birgitta Ed. Grundare, Springtime. 

Carl Fredrik Hedenström. Advokat, Magnussons Advokatbyrå. 

Magnus Gustafsson. Investeringsfrämjare område näringsliv och tillväxt, Regionförbundet i 

Kalmar län. 

Marie Ericson. Verksamhetsledare, Enterprise Europé Network Dalarna. 

Ronny Nilsson. Näringslivsprofil/ CEO, Lofthuset. 

Sören Petterson. Senior Investment Advisor, Invest Sweden. 

Ulf Ohrling. Senior Counsil, Mannheimer Swartling. 

Wang Zhi. Handläggare, Näringslivs- och affärsutveckling vindkraft, Regionförbundet i 

Kalmar. 

Bilagor 

Bilaga 1 – Fallbeskrivningar 

Bilaga 2 – Behandlad empirisk data 
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1 Fanerdunpröjektet i Kalmar 

Under år 2006 spreds nyheten att ett kinesiskt företag påbörjat en etablering av ett 

grossistcenter i Kalmar (E1: Kalmar, Internet). Företaget som hette Fanerdun, utlovade att 

etableringen skulle skapa minst 800 nya arbetstillfällen (E2: SVT, Internet). Etableringen 

ställde hårda krav på Kalmar kommun som tvingades vidta omfattande åtgärder för att möta 

företagets krav (E1: Kalmar, Internet).  Etableringen av Fanerdun gick sedermera i stöpet och 

två år efter att projektet påbörjades tvingades företaget att lämna sina lokaler (E2: SVT, 

Internet).  

Enligt J Ericson, journalist på lokaltidningen Barometern i Kalmar, hade den kinesiske 

affärsmannen Luo stora planer för Kalmar. Luo sa att 1 000 företag skulle komma till Kalmar 

och att man skulle börja flyga jumbojet till orten. J Ericson berättar att många skrattade åt de 

kinesiska ambitionerna att göra Kalmar till Europas nav. (IP 13, 12-02-01) Enligt Dahl, 

utvecklingschef i Kalmar kommun, ligger Kalmar i skuggan av affärsstråken i Sverige. Detta 

var anledningen till att kommunen satsade stort på Fanerdunprojektet. Man såg möjlighet till 

stora investeringar som på sikt kunde göra Kalmar mer attraktivt. När Fanerdunprojektet gick 

i lås hölls stora informationsmöten för att informera lokalbefolkningen. Etableringen fick ett 

enormt intresse och projektet hade stor dignitet. (IP 10, 12-02-01) J Ericson menar att 

Fanerdunprojektet var svårt att granska. Tidningen åkte till Kina för att se hur stora mässor, 

likt den man planerade i Kalmar, fungerar. J Ericson berättar vidare att det var svårt att 

journalistiskt kritiskt granska Fanerdunprojektet. I en granskning, som tidningen Barometern 

gjorde tillsammans med Sydsvenskan, vände sig J Ericson och Ola Wong till ett 

kreditupplysningsbolag i Hongkong. Det visade sig att det endast gick att få uppgifter från 

Fanerduns moderbolag. Kreditupplysningen innehöll uppgifter som gjorde att J Ericson och 

Wong tvivelade på Fanerduns påstådda omsättning och antal anställda. Ericson och Wong 

förstod inte att kommunen inte tycktes hysa några tvivel angående Fanerdunprojektet. Att Luo 

hade pengar var tydligt eftersom det kom material skeppat till kalmarbygget från Lou i Kina. 

Ingen visste dock hur mycket pengar som fanns. Lou måste dock själv ha trott på sin affärsidé 

eftersom han inledningsvis satsade stora summor menar J Ericson. (IP 13, 12-02-01)  

R Nilsson , näringslivsprofil, blev engagerad i Fanerdunprojektet som rådgivare och bollplank 

åt kommunchefen, Johan Persson. Detta då R Nilsson har gedigen erfarenhet av att samarbeta 

med Kina. Kommunchefen bad R Nilsson om hjälp eftersom det var ett potentiellt stort och 

komplicerat projekt, som kineserna ville starta i Kalmar. Man var från kommunens sida 
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osäker på vad Fanerdun var för något och vad Luo egentligen ville.  Under en privat resa till 

Kina passade R Nilsson samtidigt på att besöka Hangzhou, som är Luos hemstad. R Nilsson 

var på företaget ett par timmar och det han såg var att kineserna hade en otrolig vilja och 

ambition. Han rapporterade vad han hade upplevt och fungerade sedan som rådgivare i den 

kommunala projektgruppen. (IP 12, 12-01-31)  

Det som präglade Fanerdunprojektet var att kineserna sa att de var förberedda och att de gjort 

research om Sverige i nästan ett år innan de kom hit. Det hade de inte, enligt Davidsson 

näringslivschef i Kalmar kommun. Utan de kom i princip oförberedda. Detta tror Davidsson 

bidrog till den stora kulturkrock som uppstod. Han tror att kineserna hade klarat sig mycket 

bättre i Fanerdunetableringen om de hade varit så förberedda som de påstod sig vara. (IP 14, 

12-02-01) I Fanerdunprojektet flögs kinesiska medarbetare till Sverige, utan att något var 

klart, inte ens deras bostäder, säger Dahl. Kineserna bröt mot alla regler som går att bryta i 

Sverige. (IP 10, 12-01-31) Under Fanerdunprojektet bistods Kalmar kommun av ISA, Invest 

in Sweden Agency
16

 det var de som förmedlade kontakten. Malmborg, före detta 

utvecklingschef på Kalmar kommun, berättar att ISA var en stor besvikelse för alla parter. Det 

visade sig att de inte gjort några som helst kontroller innan de rekommenderade Fanerdun till 

Kalmar kommun.  Malmborg menar att man i kommunen var naiv och kanske fick skylla sig 

själv som bara förutsatte att ISA kontrollerat Fanerduns ekonomiska status. Han menar dock 

att vetskapen om att ISA är en statlig myndighet, som bland annat exportrådet anlitar, gjorde 

det lätt att ta för givet att de visste vad de pratade om. (IP 9, 12-01-31) Dahl berättar att Luo 

sålde in det svenska sociala systemen i Kina som en del av paketet för att få kineser att bli 

kunder till Fanerdun. Detta reagerade svenska UD starkt negativt på och ansåg att detta var 

falsk marknadsföring. (IP 10, 12-01-31) Den kinesiska ambassaden rapporterade hem till Kina 

om vad som hände i Fanerdunprojektet. J Ericson berättar att Wong skrev, i tidningen 

Sydsvenskan, att Luo utlovat svenska uppehållstillstånd till de som satsade på hans projekt 

och att han dessutom marknadsfört projektet med gratis skola och barnbidrag. Genom Wongs 

artikel kom detta, via den kinesiska ambassaden, till det kinesiska styrets kännedom. Detta 

såg de kinesiska myndigheterna allvarligt på. J Ericson tror dock att de kinesiska 

myndigheterna nödvändigtvis inte reagerade på det som hänt, utan kanske snarare för att 

Sverige reagerade. Det faktum att Luo lovade sina kinesiska intressenter svenskt 

medborgarskap gjorde att även många kineser blev missnöjda med honom. (IP 13, 12-02-01) 

                                                 
16

 Under senare år har ISA gått under benämningen Invest Sweden (IS). I skrivandets stund 

avvecklas IS, deras åtagande kommer i framtiden att ligga direkt under exportrådet. 
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1.1 Generella skillnader 

Enligt Nylander, näringslivsutvecklare Regionförbundet Kalmar, var det viktigt för Luo att 

allt gick otroligt snabbt. Hans inställning var att allt gick att lösa med ett femminuters möte. 

Luos tidsuppfattning var bristfällig. Nylander menar att kineser i allmänhet har en annan 

tidsuppfattning. Allt ska gå fort för dem och de tar tag i svårigheter vartefter de dyker upp. (IP 

11, 12-01-31). Malmborg menar att vi i Sverige lägger mycket tid på planeringsfasen. När den 

väl är klar och alla tillstånd finns kör vi stenhårt. I Kina kör man stenhårt från början och löser 

problemen efter vägen, vilket inte fungerar i Sverige eftersom vi är så extremt planerande. (IP 

9, 12-01-31) R Nilsson tror att kineserna upplever Sverige som ett svårt, krångligt och 

långsamt land. Kineser är, som R Nilsson ser det, vana att kunna köpa sig fram. Kineserna i 

Fanerdunprojektet var inte lika noggranna med att följa regler och lagar som vi är här i 

Sverige.  De är inte vana med fackklubbar och de har svårt att förstå vårt reglemente. De 

kunde inte alls förstå varför det måste krånglas med bygglov, exemplifierar R Nilsson. (IP 12, 

12-01-31) Malmborg menar att det i Sverige är eviga processer med bygglov och information 

från och till kommunen. Detta är främmande och svårt för kineserna att förstå. I 

Fanerdunprojektet lämnade kineserna gång på gång ofullständig information till 

byggnadsnämnden varför de flera gånger fick tillbaka dokumentationen för komplettering, 

något som ytterligare försenade processen. (IP 9, 12-01-31) Davidsson berättar att Kalmar 

kommun vid ett tillfälle ville dela ut gåvor till kineserna. Det var vid en stor tillställning där 

halva näringsdepartementet inklusive näringslivsministern och många internationella gäster 

skulle delta. Man beslöt sig för att ge bort en vacker klocka med europeisk tid och med den 

svenska och den kinesiska flaggan som dekoration. Efter det att klockorna delats ut fick man 

veta att man i den kinesiska kulturen inte ger bort klockor, då det symboliserar att ”tiden är 

ute”. (IP 14, 12-02-01)  

1.1.1 Hierarki 

Enligt Malmborg är korruption ett stort gissel i Kina, har man pratat med borgmästaren och 

slutit något slags avtal med denne är allt klart. Borgmästaren pekar med hela handen och då 

finns det ingenting som kan stoppa en. Att en kines tror att det fungerar lika dant i Sverige 

innebär stora problem, menar Malmborg. Trots att man har träffat borgmästaren så gäller 

samtliga lagar på det aktuella området. De kinesiska affärsmän som Malmborg träffade i 

Kalmar ville sköta sina kontakter med svenska tjänstemän på en hög nivå och sedan slippa 

kontakter. (IP 9, 12-01-31) Kineser är i regel vana att någon bestämmer till skillnad från den 

konsensuskultur, teamwork och lyhördhet som vi svenskar präglas av menar R Nilsson. 
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Kineserna tror att bara för att de träffat exempelvis näringsministern så är affären klar. Känner 

man borgmästaren i regionen så är gatan fri. Så fungerar det i Kina. (IP 12, 12-01-31) J 

Ericson berättar att Luo trodde affären var i hamn eftersom han pratat med Kalmars 

motsvarighet till borgmästare, det vill säga kommunalrådet. I Kina går allt fort, man startar ett 

projekt på stört, problemen löser man sedan allteftersom de dyker upp. I Sverige har vi en 

lång förloppsprocess, allt ska vara förberett och klart innan man påbörjar själva arbetet. Detta 

gör oftast att projektet flyter på smidigt när det väl kommit igång. I Sverige finns, till skillnad 

från i Kina, instanser som kan sätta stopp för pågående projekt, exempelvis fackliga rörelser, 

menar J Ericson. Tyvärr föll Luo i många fallgropar och han hade hela tiden svårt att förstå att 

något kunde hindra honom då ”borgmästaren” sagt ja och varit överens med honom. (IP 13, 

12-02-01) Malmborg ger ett exempel på en situation som tydligt beskriver hur hierarkiskt 

Kina är. En kollega till Malmborg var i Kina och fick efter ett möte några timmar över innan 

flyget skulle gå. Kineserna arrangerade då en rundtur för att visa sin stad. Det var en väldigt 

varm dag och efter en timme i bilen var kollegan nöjd och bad att få åka tillbaks till hotellet. 

Chauffören skakade bara på huvudet och fortsatte åka runt till dess att han fått tag på ”högsta 

hönset” i företaget och fått dennes godkännande att köra tillbaka till hotellet. (IP 9, 12-01-31) 

1.1.2 Möteskultur 

Svenskar är generellt noga med att boka tid för möten. Vi kliver inte bara in på folks kontor, 

utan vi ringer i princip alltid först och bestämmer en tid som passar båda parter. Detta hade 

kineserna ingen förståelse för, menar Davidsson. När han kom till jobbet på morgonen satt det 

ibland flera kineser i korridoren utanför hans kontor och väntade. Davidsson försökte förklara 

för dem att hans agenda var fullbokad de närmaste dagarna och att de måste boka en tid och 

komma tillbaka för att diskutera sina frågor. Detta förstod inte kineserna utan satte sig ibland 

utanför hans rum och väntade tills hans möte var avklarat. Han fick då återigen säga att hans 

agenda var fulltecknad och be dem boka in ett besök och återkomma på bestämd tid. 

Kineserna fick vänta på att Davidsson hade tid för ett möte. Ofta visade det sig vid mötet att 

kineserna hade haft en jätteviktig fråga att diskutera och att fördröjningen av svaret ibland 

inneburit att arbetet mer eller mindre stått stilla på grund av att de inte fått svar på sin fråga. 

Kineserna kom nästan alltid oförberedda till mötena. Detta utgör en stor kontrast till hur väl 

förberedda vi svenskar i regel är inför ett möte. Ofta har svenskar, via mail, meddelat vad de 

önskar ta upp på mötet långt innan det äger rum. Det försvårade också att de kineser, som 

deltog i ett möte, inte hade befogenhet att ta beslut. Inledningsvis förstod vi inte att läget var 

så, men efterhand gick det upp för oss säger Davidsson. (IP 14, 12-02-01) Språket var även 
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det en bidragande orsak till långa, fattiga, torra möten, fyllda med missförstånd, menar R 

Nilsson. Nästan ingen av kineserna kunde engelska, istället hade de med sig tolkar. (IP 12, 12-

01-31)  

1.1.3 Ledarskapet och nätverk 

I Kina behöver man som chef inte övertyga sina medarbetare och om det fanns en oenighet i 

Luos frånvaro var den som bortblåst när medarbetarna hört hans åsikt. Hans medarbetare 

rättade sig efter vad han sa berättar Nylander. (IP 11, 12-01-31). I Kina är det alltid chefen 

som bestämmer. Davidsson förvånades ofta över att Luo ”glömde” att informera sina egna 

medarbetare om sina planer, vilket gjorde att de satt ovetande vid möten. Det faktum att Luo 

inte delegerade någon beslutsrätt var ett problem i Fanerdunprojektet. Han fattade alla beslut 

både i Kina och i Sverige och där han inte befann sig fattades inga beslut alls, vilket ibland 

medförde att arbetet i princip stod stilla. (IP 14, 12-02-01) 

Dahl menar att det i Kina är vanligt med något som vi i Sverige skulle kalla svågerpolitik. 

Systemet med släktingar ligger parallellt med kinesernas affärssystem. Dahl berättar att 

exempelvis borgmästarens son i Kina har många fördelar i sin affärsverksamhet just för att 

hans pappa är borgmästare. I Kina har borgmästare ett stort inflytande.  Dahl berättar om hur 

han och hans kollegor på kommunen fick poliseskort då de skulle förflytta sig mellan 

Shanghai till Hangzhou för att äta middag med stadens borgmästare. Han menar att kineserna 

kunde använda sina relationsnätverk på politikernivå för att få poliseskort. Det Dahl ovan 

beskriver har stora kontraster till hur det fungerar i Kalmar, med den svenska affärskulturen. I 

Kina har affärsvärlden hela tiden kopplingar till det politiska systemet. (IP 10, 12-01-31) 

Nylander anser att Lou misskötte sina nätverk i Sverige. Han hade en svensk styrelse i 

moderbolaget, men han lyssnade inte på ledamöterna och de tröttnade en efter en. Luo byggde 

nätverk i samband med Fanerdunprojektet, men han insåg inte vikten av att visa och ge 

förtroende, gissar Nylander. (IP 11, 12-01-31)  

Enligt Malmborg ville kineserna gärna ta sina egna landsmän som arbetskraft till Sverige, då 

de visste att de lyder order. Kineserna litar inte helt på svenskar, vilket också är en anledning 

till att de vill ta med sin egen arbetskraft. (IP 9, 12-01-31)  

1.1.4 Lagar, regler och arbetsmiljö 

Kineserna förstod inte och struntade i våra svenska regler, enligt Malmborg. De blev 

frustrerade av svenska tjänstemän, som dök upp för att kontrollerar arbetsmiljön.   Han menar 

att de svenskar, som var inblandade i Fanerdunprojektet, skulle ha varit mer hårda från start, 
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satt ner foten och tydligt deklarerat att ”det här går inte!” Hela projektet kantades, enligt 

Malmborg, av massor med tankemöda och strid. Hade man från början från svensk sida varit 

mer bestämd kanske det hade genererat mer tid och kraft i det långa loppet, gissar Malmborg. 

(IP 9, 12-01-31) Dahl menar att arbetslagstiftningen är relativt lika i Kina och  Sverige. 

Skillnaden är att vi i Sverige i regel efterlever våra arbetsrättsliga lagar, vilket inte är lika 

vanligt i Kina. Dahl menar att detta beror på guanxi och korruption, man använder sitt nätverk 

och kan köpa sig förbi olika lagar. Detta gör att de har svårt att ta till sig svenska lagar och 

regler och därför slår dem ifrån sig. Även det faktum att de kinesiska medarbetarna har 

erfarenheter av en korrupt struktur på samhället gör att de har svårt att ta till sig av svenska 

lagar och regler och istället slår dessa ifrån sig, menar Dahl. Kineser kan uppfatta våra böter 

som en bestraffning eller som ett sätt att kunna köpa sig fria, de förstår inte att de måste rätta 

till orsaken till att de fått en bot. (IP 10, 12-01-31) 

Kineserna i Fanerdunprojektet hade inte en aning om den svenska modellen, gällande 

arbetsrätt och arbetsmiljö.  Davidsson tror att kineserna upplevde den svenska lagstiftningen 

som främmande och jobbig. Man fick kineserna att förstå vikten av att de följde de 

arbetsrättsliga lagarna men den kinesiska härskartekniken gjorde ändå att arbetsmiljöfrågorna 

inte slog igenom, säger Davidsson. I Kina gör man som chefen säger, inte som 

arbetsmiljöverket eller fackliga organisationerna säger. Det är därför väldigt viktigt att få 

chefer, som agerar i Sverige, att förstå vikten av arbetsrättsliga regler och kräva av sina 

medarbetare att de efterlevs. Davidsson poängterar också vikten av att den som etablerar sig 

utomlands har ”rätt” rådgivare. Rådgivaren måste ha stora kunskaper om det han ger råd om 

och han måste vara klok. (IP 14, 12-02-01) 

Vad det gäller kollektivavtal och arbetsmiljö över huvud taget är skillnaden så stor att 

Malmborg inte tror att en kines kan förstå den. Kineserna upplever det ofta som att 

svenskarna hindrar dem från att arbeta. Malmborg har själv varit i Kina och sett hur 

arbetskraft svetsat på 47:e våningen utan skyddsutrustning. Därför förstår han att det blir en 

krock när de i Sverige inte får arbeta på tre meters höjd utan skyddslina. (IP 9, 12-01-31) 

Davidsson menar att kineserna i början inte förstod att de krav som arbetsmiljöverket och den 

fackliga rörelsen ställde angående skyddsutrustning, var av välmening. Kalmar kommun insåg 

vikten av att trycka upp material angående den svenska arbetsrätten på kinesiska för att 

optimera chanserna för förståelse. (IP 14, 12-02-01) 
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1.1.5 Kalmar efter misslyckandet med Fanerdun 

Visst gick det åt helsike, men vilken fantastisk resa! citerar Dahl kommunstyrelsens 

ordförande om Fanerdunprojektet. Vidare säger Dahl att alla som kliver på båten och ingår 

samarbete med Kina i dag känner till vad som hände i Kalmar och kan dra nytta av detta. Det 

samma gäller kineserna. Dahl menar att det är otroligt viktigt att dra nytta av den kompetens 

och erfarenhet som upparbetats i kölvattnet av Fanerdunprojektet. Vi i väst måste uppdatera 

oss för att ha en chans i framtiden, och dra nytta av erfarenheterna från både Kalmar och 

Älvkarleby fortsätter han. Av projektet med Fanerdun har Dahl fått erfara att det inte bör vara 

en kines som styr projektet. Man bör istället ha en svensk projektledare, som har större 

kunskap om arbetsliv i Sverige. (IP 10, 12-01-31) 

Davidsson menar att det vid framtida kinesiska affärer i Kalmar är viktigt att 

samarbetspartnern har en ordentlig presentation av sitt företag. I presentationen måste 

ekonomi och förankring i hemlandet om tillstånd att föra ut pengar ur Kina framgå och vara 

transparent. Vi svenskar måste använda oss av konsulatet i Stockholm, där det nog är viktigt 

att vara välkänd, tror Davidsson. Kalmar är idag välkänt för Fanerdunprojektet. Konsulatet 

hänvisar kinesiska delegationer till Kalmar. De rekommenderar dem att besöka Kalmar på 

grund av dess erfarenheter av samarbete med kinesiska affärsmän. Kalmar kommun tar idag 

betalt för att ta emot dessa delegationer. (IP 14, 12-02-01) Dahl berättar att anledningen till att 

kommunen tar betalt av de kinesiska delegationerna delvis är att delegationsresorna många 

gånger mer eller mindre är nöjesresor, som inte resulterar i fortsatt kontakt. (IP 10, 12-01-31) 

2 Dragön Gate i Ä lvkarleby 

Under 2005 invigdes i Älvkarleby kommun Dragon Gate som planerades bli ett kinesiskt 

kultur- och handelscentra (E3: SVT, Internet). På kommunens hemsida benämns 

anläggningen som en knutpunkt där Kina och Sverige möts (E4: Älvkarleby, Internet). 

Dragon Gates hemsida beskriver hur anläggningen utgör en mötesplats där öst möter väst (E5: 

Dragon Gate, Internet). Man kan konstatera att turerna kring projektet varit många och arbetet 

för att färdigställa projektet har hotats åtskilliga gånger av Arbetsmiljöverket, bland annat på 

grund av bristande säkerhetsrutiner. Också facket har hotat med att sätta företaget i blockad 

som en följd av bristande bristfälliga löner till arbetstagarna (E3: SVT, Internet). 
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B R Chen, som arbetar som byggnadsledare på Dragon Gate, berättar att Dragon Gate är 

Sveriges och kanske Europas största traditionella kinesiska restaurang.  Ägaren har själv 

investerat alla pengar det kostat att skapa Dragon Gate, säger han. B R Chen berättar att det 

finns planer på att expandera, man vill bygga ett affärscentrum bredvid Dragon Gate med 

affärslokaler för många butiker. (IP 28, 12-03-14) Li, som arbetar som driftsansvarig på 

Dragon Gate, berättar att hotellet som är kopplat till Dragon Gate inte har kunnat sättas i drift 

(IP 33, 12-03-19). Bendrik, tidigare näringslivschef i Älvkarleby kommun, berättar att det, 

innan kineserna tog över Dragon Gate, fanns ett privatägt hotell på samma plats. Den svenske 

ägaren fortsatte efter försäljningen att arbeta i det kinesiska företaget som rådgivare. Dagens 

ägare är bosatt i Kina och har ägt företaget i cirka nio år, säger Bendrik. Ägaren driver även 

ett företagshotell utanför Stockholm. (IP 29, 12-03-14)  

På Dragon Gates hemsida finns kontaktinformation, men det är svårt att komma fram på 

telefon. Kommunens turistinformation har fått många frågor om Dragon Gate. Intresset verkar 

vara stort från svenska turister, men när det kommer busslaster med turister går det ibland inte 

att få tag på någon inne på Dragon Gate. Detta är ett problem, inte bara för Dragon Gate utan 

för hela kommunen, menar Bendrik. Han hoppas att Dragon gate en dag ska komma i rullning 

och börja gå bra. För att lyckas med sin satsning måste det skapas någon slags struktur, menar 

han. Idag arbetar kommunen tillsammans med Dragon Gate för att de ska kunna fortsätta sitt 

arbete. Man vill från kommunens sida att de ska komma igång med sin verksamhet.  (IP 29, 

12-03-14) 

Etableringen av Dragon Gate följde ett mönster där arbetet påbörjades mycket snabbt, berättar 

Li. Den kinesiska affärsman, som initierade projektet, började bygga under tiden han 

planerade. Från början viste inte den kinesiska affärsmannen hur hela området skulle se ut, 

men enligt kinesiska normer påbörjades arbetet i alla fall. I och med detta så uppstod 

utmaningar. (IP 33, 12-03-19) B R Chen och de som arbetat med bygget kommer från södra 

Kina, där klimatet är varmare än i Sverige. När man byggde hotellet tänkte man inte på att 

uppvärmning behövdes. Man byggde hotellet i traditionell kinesisk stil och man har nu 

problem att anpassa hotellet efter svensk standard med värmesystem, brandsäkerhet och 

dylikt, berättar han. (IP 28, 12-03-14). Bendrik berättar att Dragon Gate hela tiden satt upp 

datum för när de ska öppna. Men dessa datum har hela tiden passerats. Tidsaspekten är en 

faktor som skapar frustration, menar han. Han har blivit medveten om att man har olika sätt 

att se på planering. Vi svenskar gör en tydlig och noggrann plan och vill sedan, så långt det är 

möjligt, följa planen. Kineserna vid Dragon Gate har ändrat sin plan så många gånger så man 
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vet inte längre vad som ska hända, säger Bendrik. Det har varit tal om ett Dragon Land med 

småprojekt runt om i hela mellansverige.  Det har även varit tal om att bygga ett tempel för 

Shaolinmunkar. De olika sätten att planera medför en kulturkrock. Det kinesiska sättet är inte 

varken sämre eller bättre än det svenska sättet, men det är annorlunda och det är ett sätt som 

vi svenskar har svårt att förstå, säger Bendrik. Bendrik menar att det även måste vara 

problematiskt för de kineser som byggt Dragon Gate - när de spikar och svetsar för att skapa 

en sak och så kommer ett fax om att något annat plötsligt ska byggas. Detta kan Bendrik 

koppla till rädslan kineser har för att ”förlora ansiktet”. Han menar att de hela tiden sätter upp 

nya öppningsdatum för hotellet, utan att hålla dessa datum. Bendrik menar att det ur ett 

svenskt perspektiv hade varit bättre att de satt ett datum längre fram och hållit det. Han menar 

att svenskarna hade uppskattat om man från början varit uppriktiga och sagt, ”Nej, vi kan inte 

öppna förrän sommaren 2013”. Han tror att en sådan uppriktighet hade gynnat samarbetet 

mellan Dragon Gate och kommunen. (IP 29, 12-03-14) Li uppfattar att det finns olika koder i 

Sverige och Kina för hur man ska förhålla sig till varandra för att visa vördnad och respekt. 

Kineser värderar respekt väldigt högt oberoende av hur ett samarbete eller ett projekt 

fortlöper. I Sverige är det lite annorlunda, om man här uppfattar att det finns ett fel så 

deklareras detta direkt, säger Li. Om det är något som en svensk inte förstår så frågar denne 

direkt, men detta är inget en kines gör. Kineser, och kinesiska affärsmän i synnerhet, har bra 

självförtroende. Detta kan vara kopplat till historien tror Li. De tycker inte om att andra 

människor ifrågasätter dem. Li ser det som en fördel att kinesiska affärsmän, som är 

verksamma i Kina, får en förståelse för denna skillnad. (IP 33, 12-03-19) 

2.1 Samarbete, nätverk och kommunikation 

Li menar att samarbetet mellan svenskar och kineser ur ett affärsperspektiv inte är så lätt alla 

gånger. Det finns svårigheter rörande kommunikationen, berättar han. Då svenskar och 

kineser tänker på olika sätt händer det ofta att man missförstår varandra. Svårigheterna vad 

gäller kommunikation är därmed inte bara relaterat till språket, utan är även kulturellt 

betingat. ( IP 33, 12-03-19) Den språkliga biten har skötts dels på svenska, dels på engelska 

och dels med hjälp av tolkar. B R Chen har själv aldrig arbetat tillsammans med en svensk 

och har inga erfarenheter av det. Kineser är i regel dåliga på engelska. Han kan inte själv 

engelska och har därför bara använt sig av kinesiska medarbetare. Han tror att företaget måste 

ta hjälp av svenskar för att komma runt sina problem med svenska myndigheter. (IP 28, 12-

03-14) Bendrik menar att det är avgörande att problem inte orsakas av det faktum att parterna 
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inte har förstått varandra. Det är därför viktigt att använda sig av en tolk som verkligen förstår 

båda språken och båda kulturerna. Tolken får aldrig underskattas, en tolk måste även kunna 

översätta andemeningen i det som sägs, menar han. Bendrik menar vidare att det som skiljer 

Dragon Gate från  andra företag är att Dragon Gate använt sig nästan uteslutande av kinesisk 

arbetskraft och kinesiska byggmaterial, som har kommit med båt till hamnen i Gävle.  Detta 

har orsakat vissa konflikter med arbetsmiljöverket och fackförbunden. (IP 29, 12-03-14)  

Bendrik berättar att Dragon Gate, till skillnad från andra företagare i bygden, valt att inte delta 

i de nätverksträffar som kommunen anordnar. Detta förvånar honom, han tror dock att 

kineserna nätverkar på sitt sätt, ett sätt som inte vi förstår. Det vore dock väldigt kul för 

kommunen och de lokala företagen att få med Dragon Gate på nätverksträffar och att få 

komma till dem och få en presentation av företaget. Den främsta nyttan vore dock att få byta 

erfarenheter med utländska investerare, menar han. (IP 29, 12-03-14) 

Bendrik berättar att man genom åren haft många idéer på Dragon Gate. Bland annat har man 

frågat kommunen om hjälp med att ordna ”paket”. Man har till exempel velat knyta kontakter 

med golfbanor, fiskeklubbar och naturområden för att kunna sälja naturupplevelser till 

kinesiska turister.  Kommunen har hela tiden tyckt att det varit bra och roliga idéer och har 

ställt upp genom att förmedla kontakt. Men det har aldrig blivit något konkret av idéerna, de 

har bara runnit ut i sanden. (IP 29, 12-03-14) 

Li menar att det i Kina, precis som i Sverige, underlättar samarbetet om man känner varandra.  

Han exemplifierar detta genom att berätta om Älvkarleby kommun som en gång bistod 

Dragon Gate med en inbjudan till en delegation från Kina. Li tror att om det varit ett för 

kommunen okänt företag hade kanske inte kommunen ställt upp. Därför tror Li att det 

underlättar att ha goda relationer och personligen känna kommunchefen. Han drar en parallell 

till Kina där det också är av stor betydelse att ha de rätta kontakterna. Det blir helt enkelt 

enklare att driva sin verksamhet med bra kontakter säger Li. (IP 33, 12-03-19) Bendrik 

berättar om ett tillfälle då Dragon Gate tog kontakt med honom i egenskap av kommunal 

tjänsteman. Kineserna trodde att Bendrik själv och på eget bevåg skulle kunna sanktionera att 

hysa in Gert Fylking med ett helt medieuppbåd på hotellet, trots att det var avstängt på grund 

av avsaknad av brandsystem. Han lägger ingen skuld på kineserna för detta. Han lägger 

skulden på den svenska rådgivaren som borde vetat bättre än att en enskild 

kommuntjänsteman skulle kunna sätta sig över lagen. Från kommunens sida vill man att 

Dragon Gate ska sköta saker på rätt sätt, så att de ska kunna öppna och bjuda in såväl 

svenskar som kineser att uppleva den kinesiska kulturen och dela med sig av det vackra de 
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skapat innanför murarna på Dragon Gate. Men att försöka gå förbi lagen är inte rätt väg. 

Bendrik menar, att trots att skilda meningar rått inom kommunen, har Älvkarleby kommun 

från start behandlat det kinesiska företaget som vilket annat företag som helst i bygden. 

Dragon Gate har dock emellanåt trott att de ska få åka någon slags gräddfil, säger han. 

Kommunen har dock samma förhållningssätt till alla företag i kommunen. (IP 29, 12-03-14) 
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2.2 Hierarki och arbetsgång 

Som Bendrik förstår det är det Dragon Gates ägare som fattar beslut. Han tror inte att det 

finns någon koncernledning eller annan demokratisk process som är med och beslutar. (IP 29, 

12-03-14) Li ser inte att ländernas olika syner på hierarki utgör något större problem. Dock 

beskriver Li att man i Kina har förmåga att agera snabbare på grund av att chefer har större 

befogenheter. Han tar upp ett exempel vad gäller fastighetsbyggen. Att man i Kina kan börja 

arbeta direkt efter att man köpt mark. I Sverige måste man planera i förväg, kanske upp till ett 

par år. Exemplet med Dragon Gate följde ett mönster där arbetet påbörjades mycket snart och 

den kinesiska ägaren, som initierade projektet, började bygga under tiden han planerade. Från 

början viste inte den kinesiska affärsmannen hur hela området skulle se ut, men enligt 

kinesiska normer påbörjades arbetet i alla fall. I och med detta så uppstod utmaningar. (IP 33, 

12-03-19) 

2.2.1 Ledarskap och anställdas delaktighet 

Enligt Li är Dragon Gate idag försvenskat och inte längre kinesiskt. Han beskriver att de har 

svensk personal och arbetar på det vis likt alla svenska företag gör.  Dragon Gates 

initiativtagare har ett mycket stort affärsimperium, som han till stor del byggt upp genom eget 

beslutsfattande. Det kan då vara svårt att ställa om och lyssna på sina medarbetare här i 

Sverige menar Li. (IP 33, 12-03-19)  

2.3 Lagstiftning och arbetsmiljö 

Bendrik säger att det finns väsentliga skillnader i arbetsmiljö och arbetsrätt i Sverige och 

Kina. Detta har blivit synligt exempelvis genom att man vid bygget av Dragon Gate använt 

byggnadsställningarna av bambu. Bendrik tror dock att den kinesiska arbetskraften upplevde 

sin situation som dräglig och hade det säkerligen bättre här än vad de hade haft det i Kina. 

Arbetsmiljöverket och byggnads gav företaget backning på flera arbetsmiljöfrågor. Bendrik är 

övertygad om att ägaren till Dragon Gate hade en ärlig avsikt. Det var okunskapen som gjorde 

att det inte fungerade, mätt med svenska mått. (IP 29, 12-03-14) 

B R Chen säger att det svåraste med att arbeta i Sverige är alla de krav som svenska 

myndigheter har på byggande. Ett exempel på detta är att man har byggt hotellet utifrån ett 

kinesiskt sätt att tänka, inte svenskt. Detta har lett till att bygget inte är godkänt och således 

inte har kunnat öppna ännu. Ägaren visste inget om svensk kultur när han kom till Sverige 

och bestämde sig för att etablera här, säger B R Chen. Han viste inte att svenska lagar kring 
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byggande var så komplicerade som de visade sig vara. Det blev en kulturkrock, som 

resulterade i att de har fått bygga om hotellet. Därför har hotellet inte kunnat öppnas ännu. B 

R Chen säger att man nu har förstått att man om man ska bygga på kinesiskt sätt måste man 

anpassa det till det svenska systemet, och bygga lite mer ur ett svenskt perspektiv. (IP 28, 12-

03-14) Bendrik berättar att de kommuntjänstemän, som arbetade med att behandla 

byggnadslov, hade svårt att kommunicera med kineserna. Dessa svårigheter berodde inte 

främst på kineserna, utan snarare på att man från den svenska sidan tidigt borde ha klargjort 

vad som gäller i Sverige runt arbetsmiljö, bygglov, arbetsrätt och svenskt arbetsliv.  Vidare 

berättar Bendrik att de byggnadslov, som utfärdats, inte alltid följts. Man har fortsatt arbeta 

lite som man själv vill. Detta har naturligtvis lett till vissa svårigheter för de kommunala 

tjänstemän som handlägger sådana ärenden. (IP 29, 12-03-14) Enligt Li fungerar det kinesiska 

reglementet som rör exempelvis bygglov på många sätt likadant som i Sverige. Man ska ha 

allt färdigställt innan man ansöker om bygglov även i Kina, berättar han. Skillnaden är att 

man i Kina kan utnyttja sin guanxi, man kan alltså börja bygga och sedan ansöka om bygglov 

i efterhand om man har det rätta nätverket. (IP 33, 12-03-19) 

2.4 Framtiden 

Bendrik säger att man från kommunens sida inte kommer att ta handen från det här projektet. 

Den dagen verksamheten verkligen är igång kommer man att se till att man exponeras 

tillsammans. Kommunen kommer att sätta upp en informationsplats vid Dragon Gate och vill 

gärna tillsammans med Dragon Gate vara en inkörsport till hela kommunen. De kineser som 

Bendrik har träffat från Dragon Gate är trevliga människor. De måste dock ta hjälp av något 

svensk företag för att komma igång och få verksamheten att snurra, säger han. (IP 29, 12-03-

14) B R Chen trivs mycket bra med att arbeta i Sverige. Han tycker även att svenskar är 

trevliga, vilket gör att kineser trivs. Han menar dock att ett samarbete med ett svenskt företag 

skulle innebära svensk kunskap, svenska erfarenheter, insikt i svensk arbetsrätt och svenskt 

synsätt samt professionell hjälp med att göra affärer i Sverige. Företaget har en längre tid letat 

efter en svensk samarbetspartner som kan erbjuda dessa tjänster. Det behövs ett svenskt 

företag som kan hjälpa dem med att scanna den svenska marknaden. De behöver veta vad 

svenska konsumenter vill ha för att kunna ha det ”rätta” utbudet. Vidare menar B R Chen att 

om man fick göra om projektet skulle man tänka på hur svenskar vill ha byggnader. Som B R 

Chen upplever svenskar så vill de ha det bekvämt men enkelt. Om man fick göra om projektet 

menar B R Chen även att man skulle anställa både svensk och kinesisk arbetskraft.  (IP 28, 
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12-03-14) En erfarenhet är att projektet har förlorat mycket pengar på grund av brister i 

kunskap och erfarenhet av det aktuella området, berättar Li. Han menar att man noggrant 

måste studera den nya marknaden för att undvika att kasta pengar i sjön. (IP 33, 12-03-19) 
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1. Samarbetet mellan kineser och svenskar generellt 

Dahl menar att det inte går att generalisera hur samarbetet mellan kineser och svenskar 

fungerar. Detta främst på grund av att Kina är ett stort område med stora geografiska 

skillnader. (IP 10, 12-01-31) H Nilsson, säger att det är svårt att dra alla kinesiska företagare 

över samma kam. Det är säkert stor skillnad på företag som har internationell erfarenhet och 

de små, nyrika, företag som inte har internationell vana, menar hon.  (IP 16, 12-02-01) 

Gustafsson, tydliggör vikten av att förstå att det finns två olika divisioner av kineser som 

etablerar sig i Sverige. Den ena har erfarenheter av internationellet arbete och kommer från 

internationella verksamheter. Den andra divisionen utgör entreprenörer, som de senaste åren 

tjänat pengar, och nu har möjlighet att expandera utanför Kina. Det är den sistnämnda 

divisionen som har svårt att anpassa sig till vårt affärsklimat. (IP 15, 12-02-01) Söderström 

säger att oavsett vilka områden man studerar i Kina kan man aldrig generalisera. Landet är 

alldeles för stort och komplext. Hon menar dock att samarbetet generellt sett fungerar bra. 

Hon tror att det överlag finns en stor förståelse för den andra parten. När man kommer ner på 

detaljnivå kan det uppstå problem och man kan verkligen komma i kontakt med olikheter. (IP 

21, 12-02-27) Lagerqvist utrycker att det är mycket svårt att svara på hur samarbetet ser ut ur 

ett generellt perspektiv. Han beskriver att det ibland, vid en viss typ av möten, går att dra 

vissa slutsatser. Om man ser på de grundläggande kulturella värderingar, som vi svenskar har, 

passar det ganska bra i mötet med kineser. Vi har ett sätt att förhålla oss till frågor som 

överensstämmer med kinesers sätt att förhålla sig. Går det bra i utbytet med Kina är det för att 

vi förstår att det finns skillnader i kultur och att vi förstår vari skillnaderna ligger, säger han. 

Att vi även har förståelse för hur man ska hantera dessa skillnader spelar också in. 

Anledningen till att det ”går åt fanders” ibland kan vara brist på förståelse. Lagerquist tror inte 

att det är svårare än så, men han understryker också det faktum att det rör sig om en grov 

generalisering. (IP 45, 12-03-30) Generellt sett anser IP 46 att samarbetet mellan svenskar och 

kineser fungerar bra. De problem som ibland uppstår kretsar kring svårigheter med 

kommunikationen och synen på att planera. (IP 46, 12-04-11) Tang menar att samarbetet är 

branschberoende (IP 30, 12-03-19) Enligt Hagberg fungerar samarbetet bra mellan svenskar 

och kineser. Det finns dock kulturskillnader, men hon tror att såväl svenskar som kineser i 

stor utsträckning är medvetna om detta. Hon har i sitt arbete inte stött på någon kulturkrock 

som inte går att överbrygga.(IP 25, 12-03-12) Pettersson anser att samarbetet mellan svenskar 

och kineser generellt sett fungerar ganska väl (IP 23, 12-02-27). Nylander menar att kineser är 

”lika varandra, men ändå olika”. (IP 11, 12-01-31) Hedenström menar att samarbetet mellan 
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svenskar och kineser är som både ”vin och vatten”. Ibland fungerar det bra, men ibland är det 

extremt frustrerande. Att det fungerar så pass bra, som det ofta gör, beror på att svenska 

affärsmän är ganska flexibla i sättet att hantera saker. Svenskar har i regel lättare än kineserna 

för att anpassa sig. Vi är ju ett litet land som är vana att anpassa oss. Kinesernas läge är helt 

annorlunda, Kina är ett stort land med många invånare, säger Hedenström. (IP 22, 12-02-27) 

IP 44 menar att när kineser kommer till Sverige för att göra affärer vill de att allt ska gå 

väldigt fort. I Sverige måste allt vara transparent och alla kort måste ligga på bordet. Kineser 

är mer flexibla än svenskar och de kan även acceptera att inte alla kort lagts på bordet. IP 44 

säger också att kineser är mer relationsorienterade än svenskar. (IP 44, 12-03-30) 

Enligt Wong har Sverige haft verksamma bolag i Kina sedan början av 80-talet. Han menar 

att samarbetet ser olika ut beroende på erfarenhet. Ländernas olika regelverk och politiska 

system påverkar även det svensk-kinesiska samarbetet.(IP 35, 12-02-20) Zhi säger att 

samarbetet skiljer sig åt mellan svenskar och kineser, beroende på om det gäller svenska 

företag i Kina eller kinesiska företag i Sverige. Svenska företag i Kina klarar sig betydligt 

bättre än kinesiska företag i Sverige. Detta förklarar han med att svenskar har gjort affärer i 

Kina i cirka 300 år och därigenom byggt upp en kunskap om och förståelse för Kina. Att 

kineser gör affärer i Sverige är relativt nytt och därför finns inte alltid kunskap och förståelse. 

En kinesisk affärsman i Sverige måste lära sig allt själv. För svenska affärsmän i Kina finns 

mer hjälp att tillgå. Samarbetet mellan Sverige och Kina fungerar bra jämfört med samarbetet 

mellan Kina och flera andra länder.  (IP 18, 12-02-20) Törnvall menar att Kina är en nation 

som öppnat sig långsamt vad det gäller internationella affärer. Anpassningsprocessen har varit 

relativt lång, men idag har Kina en hel del internationella kontakter. Denna 

anpassningsprocess har varit likadan för oss svenskar. Vi har inte varit vana att handskas med 

kineser. Törnvall anser att anpassningsen har gått bättre och bättre, men att det fortfarande 

återstår många hinder. (IP 19, 12-02-21) Ed menar att samarbetet mellan kineser och svenskar 

på ytan är ganska enkelt. Det är när man granskar samarbetet närmare som man ser 

problemen. Hon tror att många problem bottnar i att vi svenskar inte har någon riktig vilja att 

förstå kineser. Vidare menar hon att detta faktum lett till att kineser idag har mindre vilja att 

anpassa sig till västvärlden än vad de hade för tio år sedan. (IP 36, 12-02-20) Jinwen menar att 

när man talar om skillnader mellan svenskar och kineser är det viktigt att tänka på att många 

skillnader kan vara individuella. I Kina är den yngre generationen medveten om hur det ser ut 

i västvärlden och de lever därefter. Kina kan inte generaliseras, i synnerhet inte idag när 

skillnaderna kineser emellan blivit så stora, menar hon. Enligt Jinwen fungerar samarbetet 
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mellan svenskar och kineser bra på den lägre nivån. För att få till stånd ett djupare samarbete 

krävs även högre nivåer av samarbete. Ju högre nivån är desto mer engagemang krävs av båda 

parter. Parterna måste förstå svenska respektive kinesiska regler och affärskulturen i 

respektive land. (IP 27, 12-03-12) Enligt Nylander är goda relationer en viktig förutsättning 

för ett gott samarbete mellan svenskar och kineser (IP 11, 12-01-31)  

J Ericson tror att tolken är A och O i samarbetet med kineser, såväl i affärssammanhang som i 

medial mening.(IP 13, 12-02-01) Davidsson tycker att det är spännande att arbeta med 

kineser. De vill väldigt mycket, säger han (IP 14, 12-02-01) Malmborg säger att kineser 

passar honom bra att samarbeta med. De är inte ”på” och de håller distans, menar han. Ibland 

kan de dock hålla för mycket distans, fortsätter han, vilket resulterar i att det tar tid att göra 

affärer. Malmborg ger ett exempel genom att berätta om ett företag han besökte ett flertal 

gånger. Vid det tredje besöket räckte kinesen fram handen och såg Malmborg i ögonen och sa 

att ”nu när du är här för tredje gången vet vi att du menar allvar med detta. Nu kan vi göra 

affärer”. Kineserna vill se att vi menar allvar innan de vill träffa några överenskommelser 

eller avtal. Vi svenskar är rättframma, har mer bråttom än kineser och vill komma till avslut 

snabbt- men det går inte i Kina, menar Malmborg. Han berättar vidare om sin upplevelse att 

ju mer man äter och dricker tillsammans ju bättre blir relationen. Just måltider är viktiga för 

kineser, menar han. I övrigt måste man hitta ett bra sätt att vara som passar kineserna. Kineser 

är inte alls lika lyhörda som svenskar, de är stolta och det gäller att hitta en form för 

kommunikation och samarbete, fortsätter Malmborg. (IP 9, 12-01-31) M Ericson menar att det 

tydligt märks hur kineser blir mer och mer avslappnade ju fler gånger man träffas. Hon säger 

vidare att kineserna säkerligen lär sig av oss på samma sätt som vi lär av dem, att det är en 

ömsesidig läroprocess. (IP 20, 12-02-20) Tang anser att det finns skillnader i sättet att tänka 

och arbeta mellan kineser och svenskar. Vi har olika sätt att strukturera arbete. (IP 30, 12-03-

19) 

IP 7 tycker att det generellt fungerar bra att samarbeta med kineser. Han menar dock att 

problem i samarbetet är att man inte kan ta något förgivet. Han berättar att kineser lovar för 

mycket, de tänker inte långsiktigt. Detta tror han beror på att kineserna inte vill riskera att 

förlora en potentiell samarbetspartner. (IP 7, 12-01-20) Spontant säger R Nilsson att det är 

svårt att ”landa” en affär i Kina. Det är både svårt och spännande att göra affärer med Kina 

och många underskattar svårigheterna, säger han. Det finns flera svårigheter i att göra affärer 

med kineser; kulturella- och hierarkiska svårigheter, att förstå hur ledarskapet ser ut och vem 

som bestämmer. Det är även komplicerat vad det gäller konsensus och vad som är genvägar 
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och icke genvägar, forsätter R Nilsson. Kommunikationsproblemen är större när man gör 

affärer med Kina jämfört med många andra nationer, menar R Nilsson. Det är komplext och 

mycket svårare än att göra affärer i exempelvis Indien som, vilar på en engelsk lagstiftning. 

Det är lätt att trampa fel i Kina. (IP 12, 12-01-31)  

Dahl berättar att när man träffar kineser underlättar det om man är van att arbeta 

internationellt. Kineser är svåra att läsa av, de ser dig inte i ögonen, det uppfattas som oartigt i 

Kina och de känner sig hotade och utmanade när man ser dem i ögonen. De visar inte med sitt 

ansikte vad de tycker och man förstår inte deras kroppsspråk. Det är en otrolig utmaning 

eftersom man måste lära sig ett nytt kroppsspråk. Ett ”ja” från en kines är inte ett svenskt ”ja”, 

som faktiskt betyder” ja”, utan det är ett ja som snarare betyder ”jag ska ta det vidare till den 

som beslutar”. Om man nu kan generalisera 1,3 miljarder kineser skulle Dahl säga att kineser 

vill bli tillsagda om vad de ska göra och detta är även en förutsättning för att det ska bli gjort. 

Detta blir svårt för kineser när de kommer till Sverige eftersom de förväntar sig att de ska bli 

tillsagda om vad de ska göra. Kineserna förstår inte vår konsensusmodell som är unik i 

världen. Detta bryter totalt mot nordeuropeisk och framförallt svensk affärskultur. Här 

förväntar vi oss att parterna säger vad som är viktigt för dem och så försöker parterna få ihop 

det på ett eller annat sätt. Dahl säger att detta dock har förändrats så sakteliga, framförallt i 

storstäderna, under de år han har varit aktiv i samarbete med kineser. (IP 10, 12-01-31) H 

Nilsson säger att kineser är sympatiska och gästvänliga, men kan vara mycket svåra att läsa 

av. Kineser har ibland dålig eller begränsad erfarenhet av internationellt arbete. Deras 

politiska system är helt olikt vårt svenska. I Sverige hjälper det inte att ha mycket pengar, här 

kan man inte köpa sig fri eller förbi i kön. Skillnader i internationell vana och skillnaden i 

våra politiska system upplever H Nilsson som de största bakomliggande faktorerna för 

problem i kommunikationen. (IP 16, 12-02-01) 

Den kinesiska anonyma kvinnan, IP 32, säger att allt som kan påverka ett svensk-kinesiskt 

samarbete bottnar i kulturen (IP 32, 12-03-19) Söderblom menar att det uppenbarligen finns 

en grundförmåga att samarbeta eftersom det har funnits ett utbyte sedan ett antal hundra år 

tillbaka. Han talar om Ostindienfararen och LM Ericsson. Han frågar sig om det har att göra 

med att svenskar har en förmåga att anpassa sig till olika kulturer eller om det har med andra 

faktorer att göra. Det är dock tydligt att det även finns en viss form av kulturellt avstånd, 

menar han. (IP 37, 12-02-20) IP 38 säger att det finns en svårighet att smälta in i den svenska 

sociala kontexten med en kinesisk bakgrund. Detta är inget man enkelt kan ändra på, menar 

hon. (IP 38, 12-03-09) 



Bilaga 2 

6 

Tao tror att kineserna generellt anser att svenskarna lägger ner för mycket tid på planering. 

Hon menar att kinesiska affärsmän vill starta sina projekt på en gång och att de justerar vart 

efter problemen dyker upp. Hon tror att kineserna uppfattar det svenska sättet som ineffektivt. 

(IP 24, 12-02-28) 

2. Kulturens betydelse 

Kjellgren säger att han, som antropolog, är skeptisk till användningen av ordet kultur. Detta 

då det han menar att kultur är ett begrepp som tolkas på många olika sätt. (IP43, 12-03-30) 

Granbom anser att de kulturella skillnaderna är det stora fältet att arbeta med när man ska 

etablera sig i ett annat land (IP 26, 12-03-12). Tao anser att kineser och svenskar har olika sätt 

att arbeta, vilket hon anser vara kulturellt betingat (IP 24, 12-02-28) Den anonyma kinesiska 

kvinnan, IP 32, säger att den kulturella skillnaden mellan Kina och Sverige är stor. Hon menar 

att Sverige inte har en lika präglad kultur som Kina. Hon vill dock inte säga att någon skillnad 

är större än någon annan eller påverkar svensk-kinesiskt samarbete mer än någon annan. (IP 

32, 12-03-19) Tang anser att de största skillnaderna mellan Kina och Sverige då det handlar 

om att göra affärer är kultur och språk (IP 30, 12-03-19) Zhi menar att nästan alla skillnader i 

det svensk-kinesiska samarbetet är kulturellt betingade. Han nämner hierarki, guanxi, mianzi 

och arbetsrätt som exempel. Han menar att problemet för kineser och svenskar är bristande 

kunskap inom alla dessa områden. I många fall handlar det också om viljan/oviljan att 

kompromissa snarare än kunskap. (IP 18, 12-02-20) Wong menar att man inte ska stirra sig 

blind på kulturella skillnader. Han säger att de går att överbygga.(IP 35, 12-02-20). IP 7 

menar att det handlar mest om vett och etikett. Hur betraktas man som artig i Kina? Han 

berättar att man tillexempel alltid tar emot och ger visitkort och kreditkort med båda 

händerna, annars anses man som oartig. Hur man pratar är också viktigt. 

Representationsmiddagar är mycket viktigt i Kina och att tacka nej till sådana anses mycket 

oartigt. Han menar att första gången man besöker Kina bör man ha någon med sig som känner 

till skillnader gällande vett etikett, detta för att undvika att göra ”fel”.  (IP 7, 12-01-20) 

Hagberg berättar att det för kineser är väldigt viktigt med presenter, vilket hon menar hör till 

den kinesiska kulturen (IP 25, 120312). Söderblom menar att det som är spännande med 

handeln, men som också utgör en ordentlig utmaning, är skillnader i affärsmässiga preferenser 

och beteenden. Detta gäller inte bara i affärslivet utan också andra kulturella skillnader. (IP 

37, 12-02-20) En anonym kinesisk kvinna tror att den största kulturella skillnaden är att kines 

och svenskar tänker olika (IP 39, 12-03-28). R Nilsson menar att vi i våra kulturer har olika 



Bilaga 2 

7 

värderingar, som underskattas från båda håll (IP 12, 12-01-31). Jinwen menar att kultur är ett 

väldigt brett ämne med stora skillnader mellan Kina och Sverige. Hon menar att svenskar ofta 

är rakt på sak, och att det därför kan vara svårt att förstå vad en kines verkligen behöver/vill, 

då de inte talar klarspråk. (IP 27, 12-03-12) Malmborg säger att det är bra att läsa på om 

respektive lands kultur. Han menar att det ökar förutsättningarna för ett lyckat samarbete. Han 

tror att kineser tycker att de flesta utlänningar är inte har någon koll på kinesisk kultur och det 

de anser att man bör kunna om den. Han tror dock att kineserna har en hög bild av oss 

svenskar. De uppskattar oss och väljer att etablera sig i Sverige (IP 9, 12-01-31). Törnvall 

menar att okunskap om kulturen utgör ett stort problem för kineser, när de ska närma sig 

svenskar och vice versa (IP 19, 12-02-21).  R Nilsson upplever att kineser inte har lika lätt att 

anpassa sig till en ny kultur som exempelvis vi svenskar har. Det är något i svenskars 

värdegrund som gör att vi har lättare att vara lyhörda och förstå andra kulturer, tror han (IP 

12, 12- 01-31) Ed menar att det sägs om svenskar att vi är bra på att möta andra kulturer och 

är duktiga på att samarbeta över kulturgränserna, men hon undrar om detta verkligen 

stämmer. Ed anser att vi svenskar inte beter oss annorlunda än människor från andra länder 

när  vi träffar utlänningar. Vi håller oss på vår kant, håller ihop och håller på våra traditioner 

var vi än är i världen.(IP 36, 12-03-20) Ju äldre vi svenskar blir ju stoltare blir vi i regel över 

vårt land, menar Davidsson. Kineser är stolta över sin kultur redan från födseln, fortsätter han. 

Det kulturella arvet sitter mycket djupare i de kinesiska medborgarna än hos oss svenskar. 

Davidsson menar dock att detta, som så mycket annat i Kina, håller på att förändras. (IP 14, 

12-02-01) Nordin menar att det finns kulturella skillnader mellan Kina och Sverige, men 

poängterar att detta inte alltid innebär problem (IP 17, 12-02-17). M Ericson menar att det är 

viktigt att läsa på om kinesisk affärskultur då man som svensk ska samarbeta med kineser. 

Kinesisk kultur innefattar att det krävs goda relationer till den man väljer att göra affärer med, 

vilket är viktigt att tänka på som svensk. (IP 20, 12-02-20) Li säger att han idag, efter tio år i 

Sverige, börjar få en förståelse för de kulturella skillnaderna. Han säger att man ständigt 

måste iaktta och studera hur det fungerar i Sverige för att kunna få en verksamhet att fungera 

här. (IP 33, 12-03-19) Ed tror att det i grunden är lättare att arbeta tillsammans med 

människor som har samma referensramar. Det är ganska bekvämt att kunna diskutera samma 

tv-program, tidningar och att man kanske gått i samma sorts skola när man var liten etcetera. 

Detta gör samarbetet mycket lättare. Det blir färre konflikter och man har gemensamma 

nämnare man kan skratta åt, säger Ed. Ju längre bort man kommer från sin egen trygga kärna, 

desto svårare blir det, menar hon. (IP 36, 12-03-20) 
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Ed menar att det tidigare varit så att svenskar etablerat verksamheter i Kina och att vi kunnat 

komma dit och arbeta på det sätt vi är vana. Nu ser hon en annan trend – att kineser etablerar 

sig i Sverige och tar med sig sina värderingar. Svenskarna kan inte längre bestämma hur 

arbetet ska bedrivas, menar hon. (IP 36, 12-03-20) 

Hedenström menar att det på grund av att kulturer är så olika kan bli enorma kulturkrockar. 

Detta för att parterna inte förstår varandra. Den ena parten tycker att läget är uppenbart och 

självklart medan den andra parten inte alls förstår, säger han. (IP 22, 12-02-27) Nylander 

betonar problematiken kring att kinesiska affärsmän vill att allt ska gå väldigt fort (IP 11, 12-

01-31).  Söderström har intrycket att kineser anser att vi svenskar är ganska långsamma vad 

gäller affärer och hur vi agerar i samband med att sådana genomförs. Vi tänker igenom 

eventuella problem, som kan uppstå i framtiden och vi vill gärna hitta lösningar på problemen 

innan de ens har uppkommit. I Kina däremot förekommer det i större utsträckning att man 

”kör på” när möjligheter uppkommer. Eventuella problem tar kineserna allt efter som, 

beskriver Söderström.  Det är detta som skiljer oss åt vid en första anblick. Söderström 

understryker att vi som svenskar, i kinesiska ögon, kan ses som otroligt långsamma. (IP 21, 

12-02-27) Bendrik berättar att tidsaspekten är en faktor som skapar frustration i det svensk-

kinesiska samarbetet. Han menar att svenskar vill planera noggrant, medan det för kineser 

återkommande ändrar sin plan.(IP 29, 12-03-19) Malmborg menar att svenskar inledningsvis 

lägger mycket tid på planering. När man planerat klart och skaffat sig diverse tillstånd kör 

man stenhårt. I Kina kör man i stället stenhårt från början och löser problemen efter vägen, 

vilket inte fungerar i Sverige eftersom vi är så extremt planerande. (IP 9, 12-01-31) Tao 

menar att svenskar vill planera varje detalj. Han säger att svenskar har detaljerade planer och 

att de försöker tänka på alla aspekter som kan orsaka problem. Kinesiska affärsmän har 

istället mer övergripande planer. De startar arbetet direkt och justerar planen under arbetets 

gång. Tao tror att kineser, som kommer till Sverige, tycker att svenskar lägger ner för mycket 

tid på planering. Han menar att det är för mycket ”steg för steg”, vilket inte kineser gillar. De 

vill istället att allting ska fort, säger han. (IP 24, 12-02-28) Den anonyma kinesiska kvinnan, 

IP 32, lyfter bland annat skillnaden i sättet att se på planering. Svenskar planerar långsiktigt 

och noggrant medan kineser mer går på magkänslan. Känns det rätt så investerar de och sätter 

igång direkt. Denna skillnad tror hon är betydelsefull att känna till för att få samarbetet att 

fungera. (IP 32, 12-03-19) Wong säger att en kulturell krock som kan uppstå och som är bra 

att känna till är att svenskar inte är så flexibla i sina beslutsstrukturer och affärsplaner som 

kineser är. En kines kan slänga upp bollen och rusa efter den medan vi i Sverige ska planera 
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bollens färdriktning innan vi kan kasta den, exemplifierar han. (IP 35, 12-02-20) H Nilsson 

upplever att kineser generellt tycker att tempot i Sverige är långsamt. Kineser är snabbare än 

svenskar och arbetar hårdare, menar hon. Om man ska vara krass så är det en av fördelarna 

med en diktatur, om man nu kan säga så, säger hon. (IP 16, 12-02-01) IP 38 berättar vad 

gäller kinesisk kultur att förhållandet till tid är något mer oprecists i Kina än vad det är i 

Sverige. Kineserna är sällan punktliga, vilket skiljer sig från svensk kultur där man oftast 

håller uppsatta tider.  (IP 38, 12-03-09) Pettersson menar att vi svenskar företagsmässigt 

under en etableringsprocess gärna diskuterar djupt och ingåendet tills det att vi nått 

konsensus. Sedan skapar vi en tidsplan, som visar hur vi ska nå målet. Så gör inte kineserna, 

menar Pettersson. De kan förvisso fundera länge över hur de ska göra, men när de väl bestämt 

sig sätter de fart direkt. Det ska gå otroligt fort, menar han. Vidare menar Pettersson att 

kineser inte alltid ser till behov vid investeringar. Han exemplifierar detta genom att berätta 

att vid en konversation med konsulatet fick kännedom om att den kinesiska staten satt av 500 

miljarder för att bygga ut infrastrukturen i landet. För dessa pengar skulle man bland annat 

bygga ungefär 150 flygplatser. Detta för att man ansåg sig behöva dessa i framtiden. 

Pettersson menade då att det var bättre att vänta med att bygga till behovet fanns. Kineserna 

menar i regel att det är lika bra att bygga när man har pengar. Överlag har kineser inga gränser 

när det gäller pengar, vilket vi svenskar har. Vi har budgetar som styr våra projekt. (IP 23, 12-

02-27) Nordin berättar om de olika sätten att umgås.  Hon menar att det är ovanligt att kineser 

umgås med sina arbetskollegor utanför arbetstid. Något som istället är vanligt förekommande 

i Sverige. (IP 17, 12-02-17) Malmborg menar att måltider är viktiga i den kinesiska kulturen. 

Ju mer man äter och dricker tillsammans, ju bättre blir relationen.  (IP 9, 12-01-31) B R Chen 

säger att han uppfattar den svenska matkulturen som en svårighet. Han berättar att han och 

hans kollegor har väldigt svårt för svensk mat och för att kunna äta det de är vana med odlar 

de sina egna grönsaker. (IP 28, 12-03-14) Jinwen säger att kineser har svårt för Sveriges 

matkultur, att de helt enkelt inte klararav svensk mat och att de därför tar med sig egen mat 

hit. (IP 27, 12-03-12) Hagberg menar att matkulturen är viktig. När kineser kommer till 

Sverige är det viktigt att tänka på att de inte tycker om svensk mat. Affärer med kineser görs 

ofta i samband med att man äter och dricker tillsammans. Det är jätteviktigt att dricka sprit 

ihop för kineser. Att man ska dricka ihop tror Hagberg beror på att när man är berusad 

förlorar man sin kontroll lite. De man har i sitt sällskap när man blir berusad litar man således 

på. Att kunna dricka tillsammans menar Hagberg därför att är ett bevis på tillit och det skapar 

också tillit och förtroende. Man har förtroende för de man vågar bli onykter tillsammans med, 

så säger kinesisk sed, berättar hon. (IP 25, 12-03-12) IP 38 beskriver att kontrakt tecknas vid 
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restaurangbordet inte sällan under påverkan av alkohol. Hon berättar att om man vill ha ett 

kontrakt så måste man kunna bjuda på fin mat och alkohol och socialisera. IP 38 berättar 

vidare att man måste bli vän med sina kunder och samarbetspartners innan man kan teckna ett 

avtal.  Hon beskriver även att svensk och kinesisk matkultur skiljer sig kraftigt åt. Det gäller 

även bordsskicket. (IP 38, 12-03-09) Dahl menar att vi svenskar många gånger uppfattar 

kinesers beteende som opassande. Han exemplifierar detta genom att beskriva deras 

bordsskick, att de spottar på duken och så vidare. (IP 10, 12-01-31)  

Wong menar att en sak som kineser inte kan förstå är att vi svenskar tar för givet att vi får 

utrymme att exempelvis ”vabba” eller gå hem tidigare för att hämta på dagis. Kineser är vana 

vid hur det fungerar i hemlandet.  Där det är den äldre generationen som tar hand om barnen 

så att de yrkesverksamma ska kunna arbeta. (IP 35, 12-03-20) 

Enligt Davidsson är det för kineser viktigt med en vacker fasad han (IP 14, 120201). BR Chen 

menar att Kineser i allmänhet fokuserar mer på en vacker utsida för att locka till sig kunder. 

Han upplever det som att svenskar i regel vill ha det bekvämt, men enkelt.  Han menar att 

svenskar fokuserar på insidan och kineser på utsidan. (IP 28, 120314) 

3. Hierarki 

IP 46 säger att en kinesisk chef har all makt över beslut i företaget, vilket gör att det är en 

person som tar besluten. Det är därför ofta så att den kinesiska person man träffar inte har 

befogenheter att fatta beslut, vilket gör att det kan ta tid, exempelvis vid förhandlingar. (IP 46, 

12-04-11) En anonym kinesisk kvinna, IP 39, berättar att kineser säger att det inte finns 

hierarki i Kina. Trots detta är hierarki vanligt i den kinesiska vardagen. Den existerar överallt. 

Människor som kommer från rika familjer eller från familjer med hög officiell status är 

överlägsna och har fördelar då det gäller att åstadkomma något. (IP 39, 12-03-28). Lagerqvist 

anser att det rörande hierarki finns stora skillnader mellan Sverige och Kina. Hierarkier 

förekommer även i Sverige, men här har vi ett annat sätt att förhålla oss till dessa. I Kina lever 

den konfucianistiska synen på hierarki kvar.  Lagerqvist beskriver förhållandet mellan 

härskare och undersåte, äldre broder och yngre broder, far och son, man och hustru och så 

vidare. Dessa hierarkiska förhållanden präglar livet i Kina, menar han. (IP 45, 12-03-30) 

Pettersson säger att man i Sverige inte kan ringa till någon i ledande politisk ställning och tro 

att det samtalet ska förändra något. Något han flera gånger sett ske i Kina. Där det fungerar 

som så att om man har den rätta kontakten, som trycker på rätt knapp så går saken i lås, 

berättar han. (IP 23, 12-02-27) R Nilsson menar att kineser tror att bara för att de träffat till 
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exempel näringslivsministern så är affären klar. Det är så det fungerar i Kina – känner man 

borgmästaren så är gatan fri. (IP 12, 12-01-31)  

Dahl menar att hierarkin är den mest markanta skillnaden mellan Kina och Sverige (IP 10, 12-

01-31) Enligt Davidsson är härskartekniken den största kulturella skillnaden. Han menar att 

detta bidrar till stora kulturkrockar i det svensk-kinesiska samarbetet. (IP 14, 12-02-01) 

Malmborg säger att Kina är mycket hierarkiskt och att hierarkin har stor betydelse i Kina (IP 

9, 12-01-31) Enligt M Ericson är det mycket hierarkiskt i Kina. Vikten av den hierarkiska 

ordningen i Kina är svårt att förklara för svenska företagare, eftersom de är vana vid platta 

organisationer. (IP 20, 12-02-20) Pettersson säger att hierarkins betydelse är väldigt påtaglig i 

Kina (IP 23, 12-02-27).  Jinwen menar att hierarkin präglar hela Kina och att det kinesiska 

samhället är byggt på hierarki. Det finns hierarki överallt, hemma och i arbetslivet, medan det 

i Sverige inte finns någon tydlig hierarki, menar hon. För kineser och svenskar i Kina är det 

viktigt att visa respekt för den som är högre i hierarkin. I Sverige är organisationskulturen 

väldigt platt. (IP 27, 12-03-13) Li ser inte att ländernas olika syn på hierarki utgör något större 

problem (IP 33, 12-02-19). Nordin säger att den kinesiska hierarkin ofta är väldigt tydlig och 

att man vet var i rangordningen man befinner sig (IP 17, 12-02-17) Wong säger att kineser är 

väldigt hierarkiska. Politisk hänsyn är viktig i Kina, vilket kan vara förvirrande för oss 

svenskar/västerlänningar. Det är viktigt för svensken att känna till att Partiet alltid har något 

att säga till om i Kina. (IP 35, 12-03-20) Zhi säger att man i Kina är vana vid att någon 

bestämmer. Det är där ”självklart” att någon måste bestämma. Genom att det varit så sedan 

långt tillbaka i den kinesiska historien är kineserna trygga med och vana vid att de har någon 

som bestämmer över sig. I princip alla kineser har ”behovet” av att ha någon som bestämmer. 

Så fungerar det inte i Sverige. I Sverige finns en väldigt bred demokrati, vilket kineserna inte 

är vana med när de kommer hit. (IP 18, 12-02-20) Tao säger att det i kinesiska företag i regel 

bara finns en ledare. Detta tror han beror på att de kinesiska företagen till stor del är 

familjeägda och att de växer mycket snabbt. Tao ser fördelar med detta. Han menar att om ett 

företag ska lyckas är det positivt att det är odemokratiskt och att det inte är flera röster som 

ska höras och påverka beslut. Företag måste kunna förändras mycket snabbt och möta de 

förändringar som sker i omvärlden. Han tror inte att det faktum att svenska bolag har en hög 

grad av demokrati kommer att skrämma bort kinesiska affärsmän från Sverige. Samtidigt 

menar han att det faktum att det i Sverige tas hänsyn till alltför mångas åsikter gör att 

processer tar längre tid. Något han inte tror att kinesiska affärsmän är så glada åt, åtminstone 

inte i början. (IP 24, 12-02-28)   
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Gustafsson anser att företagskulturen, med de hierarkiska frågorna i spetsen, är den viktigaste 

aspekten i samarbetet mellan kineser och svenskar. Han menar att det är inom detta område de 

största skillnaderna finns. Är inte den beslutsfattande personen med i Kina stannar hela 

processen. I Sverige har vi förhållandevis platta strukturer där individer relativt långt ute i 

organisationerna har befogenheter att fatta vissa beslut utan att förankra dem uppåt. Han tror 

att det är tufft att som utländsk företagare vara ny på den svenska arenan. Han tror att 

partnerskap med svenskar underlättar för kineser, som väljer att etablera sig i Sverige. Då är 

kineserna ”bara” delägare i ett företag, som redan finns och fungerar. Förvärv, där den gamla 

ledningen kliver av, är mer problematiska. (IP 15, 12-02-01) Wong berättar att kinesiska 

chefer sitter på information utan att delge den till berörda. Beslut kan dröja frustrerande länge 

och vara väldigt plötsliga och spontana när de väl kommer. Att svenska organisationer är 

platta betyder för kineserna att det tar lång tid att fatta beslut. Alla ska få säga sitt, vilket kan 

upplevas som trögt för utomstående, däribland av kineser.(IP 35, 12-03-20) Li beskriver att 

man i Kina har förmåga att agera snabbare på grund av att chefer har större befogenheter(IP 

33, 12-02-19). Enligt Pettersson är det i Kina allt som oftast chefen som bestämmer. Det är 

svårt att få ett definitivt besked vid ett möte på samma sätt som i Sverige, menar han. Om den 

högsta chefen är med kan det istället bli precis tvärtom. Besluten kan då komma otroligt 

snabbt och personen i ledande ställning dikterar. I dessa situationer, när Pettersson är 

närvarande, får han mana till lugn och eftertanke i de fall det rör sig om projekt i Sverige. (IP 

23, 12-02-27)Wong berättar att man i Kina gör som chefen säger (IP 35, 12-03-20). En 

anonym kinesisk kvinna, IP 32 berättar att en ledare i Kina har mycket högre status i företaget 

än en ledare har i Sverige. En svensk chef är inte så mycket högre i hierarkin än de anställda. I 

Kina är chefen den högsta i hierarkin och de anställda har respekt för denne. Detta tror hon 

bottnar i den kinesiska kulturen som i sig är mycket hierarkisk. (IP 32, 12-03-19) Ed menar att 

svenska chefer inte har samma status i sitt företag som en kinesisk chef har. Hon tror inte 

heller att kinesiska chefer kan förstå varför vi svenska chefer inte beter oss som ”riktiga 

chefer”. För svenska chefer finns ingen anledning att ha mörk svart kostym eller att ha svarta 

bilar som väntar utanför kontoret för att det är kineser på besök. Vi jobbar inte så i Sverige 

helt enkelt, säger hon. Däremot är det viktigt att förstå vad man signalerar. Det viktiga är att 

prata om det med kineserna, säger Ed. Hon tror inte på att man ska bete sig som kineser bara 

för att det kommer kineser hit. Man måste vara trogen sina egna rötter, men man måste kunna 

förklara varför man beter sig på ett visst vis och låta förklarandet ta sin tid. (IP 36, 12-03-20)  
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Enligt Ed har kinesiska företag i Sverige dubbla organisationsstrukturer, en kinesisk och en 

lokal, svensk struktur. Detta är inget unikt för kinesiska företag i Sverige, så ser det ut i 

kinesiska företag i hela världen. Ed tror inte att det i längden är hållbart att ha dubbla 

organisationsstrukturer. Den kinesiska strukturen som är närmast huvudkontoret och de som 

styr företaget, kommer aldrig att kunna styra över svenska högutbildade medarbetare och inte 

heller över den svenska organisationsstrukturen. De olika nivåerna i hierarkin förstår inte 

varandra, man är segregerade, äter aldrig lunch ihop och lever i olika världar. (IP 36, 12-03-

20) Journalisten J Ericson berättar att kineser har en högre formell nivå än svenskar. Han 

berättar vidare att det, på grund av den hierarkiska prägeln, kan vara svårt att få prata med den 

eller de personer saken berör. Man hänvisas ofta till att prata med chefen. (IP 13, 12-02-01) 

Ed menar att det vid förhandlingssituationer är viktigt att känna sin motpart och förstå vad 

som är viktigt för denne. Kineser lägger ofta stor vikt vid ålder, erfarenhet och titel. Det är 

därför ofta meningslöst att skicka in en ung och oerfaren person till förhandlingar. Det skulle 

troligen leda till att man måste börja om dagen efter. (IP 36, 12-03-20) Malmborg berättar att 

man i Kina har stor respekt för äldre människor. Han berättar att de äldre, som han själv, får 

frågan om ålder på ett tidigt stadium i en konversation. (IP 9, 12-01-31) Wong berättar att de 

kineser, som sitter med vid en förhandling, många gånger inte har något att säga till om. De 

måste lyfta frågan högre upp i hierarkin och återkomma med svar. Detta kan förvirra 

svenskar, menar han. I sista sekunden kan en kontraorder komma, så man är inte säker för att 

man har skrivit ett avtal. Ett avtal kan även ses mer som en utgångspunkt för vidare 

förhandlingar för kineser. (IP 35, 12-03-20) När man kommer in på ett möte i Kina är det 

viktigt att man går in i hierarkisk ordning, berättar M Ericson. Den som är högst i den 

hierarkiska rangen går in först. (IP 20, 12-02-20) Petterson betonar vikten av att träffa rätt 

person i affärssammanhang, det vill säga den som bestämmer. Annars kommer det inte att 

fungera, då det är svårt att nå beslut utan närvaro av rätt personer. Man måste träffa chefen, 

eller gå till den nivå där beslutanderätten finns, säger han. (IP23, 12-02-27) 

Söderström tror att bakgrunden till skillnaden i synen på hierarki är att vi i Sverige är fostrade 

att vara en individuell del i ett sammanhang, med rätt att uttrycka vår egen vilja, våra egna 

funderingar och frågor samt så småningom utmana den befintliga kunskap som finns idag. 

Detta förhållningssätt existerar inte i den kinesiska kulturen. Där förhåller man sig på ett helt 

annat sätt till överordnade och detta förhållningssätt följer med människorna från ett mycket 

tidigt stadium. I Kina har man lärt in saker på ett helt annat sätt gentemot hur det går till i 
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Sverige och Europa och man förväntar sig inte över huvud taget att uttrycka en egen åsikt 

eller att sticka ut. (IP 21, 12-02-27) 

Ed tror inte att kinesiska företagare inledningsvis har någon förståelse för att man i svenska 

företag har en konsensuskultur. Det beror på vad medarbetarskaran ska göra, säger hon. I den 

kinesiska industrin där det gäller att producera en vara på snabbast möjliga tid och billigast 

möjliga sätt, kan det möjligen gå att arbeta under de förhållanden som krävs en begränsad 

period, tror Ed. Så fort man kommer upp i mer kreativa näringar, när man rör sig från 

löpandeband-principen så fungerar det inte att begränsa människor, säger Ed. Då får man inte 

ut det bästa av dem. Ser man det på det ur ett långsiktigt perspektiv vet vi idag även att 

löpandeband-arbeten görs mycket smartare och bättre i fabriker där medarbetarna får vara 

med och tycka och tänka och komma med bidrag som utvecklar verksamheten. De flesta 

kineser som kommer till Sverige för att starta ett företag tänker inte att ”wow, vilken 

intressant grej med medarbetares delaktighet”, utan man gör som man alltid har gjort. Så 

fungerar vi svenskar när vi kommer till Kina för att etablera oss också, säger Ed. Är man klok 

kan man efterhand inse att man kan få ut mycket mer av mäniskor om de får ta ansvar och 

hjälpa till och inte bara leverera det de ska. (IP 36, 120220) 

4. Ledarskap 

Tang säger att i Sverige har alla företag en mer eller mindre platt organisation, där man kan 

kommunicera direkt med sin chef. Just den platta organisationsstrukturen är en av de saker 

Tang uppskattar mest här i Sverige. Samtidigt menar hon att det kan utgöra en nackdel att vi 

bryr oss om varandras känslor, idéer och åsikter. Det faktum att vi i Sverige verkar ha så 

många möten kan även det var negativt. I Kina är den hierarkiska pyramiden strukturerad. 

Chefen ger order och medarbetarna arbetar efter dessa. (IP 30, 12-03-19) R Nilsson säger att 

kineser är vana vid att ha någon som bestämmer, vilket utgör en skillnad mot den svenska 

konsensuskulturen och den feedback och lyhördhet som svenskarna präglas av (IP 12, 12-02-

31). IP 44 säger att något han uppskattar med det svenska ledarskapet är att de anställda blir 

mer aktiva då de relativt fritt kan kommunicera med sina chefer och ledare. Det svenska 

ledarskapet präglas av en avslappnad atmosfär, vilket han tror kan motivera till arbete. Den 

negativa sidan av det svenska ledarskapet tror han kan vara att chefer och medarbetare 

kommer varandra för nära och att det kan göra det svårt för svenska chefer att ta obekväma, 

beslut eller att beordra medarbetarna att göra saker. Han berättar att kinesiska chefer kan 

beordra sina anställda att göra många saker, som exempelvis att arbeta övertid utan betalning. 
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Han menar att det kinesiska ledarskapet resulterar i att de anställda följer order, vilket kan 

vara fördelaktigt när det gäller att få saker gjorda. (IP 44, 12-03-30) 

Hagberg menar att en medarbetare i Sverige kan säga precis vad den tycker. Vi svenskar kan 

tala om för vår chef om vi tycker att något fungerar mindre bra och vi kan komma med 

förslag på lösningar till ett problem. Så fungerar det inte i Kina. Där gör medarbetarna vad de 

är tillsagda av sin chef. Kineser har betydligt större respekt för sin chef än vad svenskar har. 

Hagberg hoppas att vårt svenska ledarskap kan influera kineser och hon tror säkert att det 

finns de kinesiska chefer som förstår att ett ledarskap i svensk stil kan skapa förutsättningar 

för organisationen att utvecklas. Det kan göra att organisationen kan bli mer effektiv och 

innovativ. (IP 25, 12-03-12) Dahl säger att skillnaden mellan det kinesiska och det svenska 

ledarskapet är stor. Han tror inte att det bara är just kineser, som har svårt att förstå den 

svenska ledarskapskulturen med svag hierarki. I Kina tar man order av sin chef. När man 

verkställt ordern sätter man sig och vilar och inväntar en ny. Kineser tar generellt sett inget 

eget ansvar för sitt arbete på det sätt svenskar gör. Här i Sverige har medarbetarna en ram, 

inom vilken det är fritt att arbeta. Den svenske chefen utgör ett slags bollplank för sina 

medarbetare. (IP 10, 12-01-31) Enligt Gustafson har kinesiska medarbetare ingen möjlighet 

till delaktighet eller inflytande. I Kina satsar man inte långsiktigt på sina medarbetare utan 

byter ut dessa vid behov, berättar Gustafson. Som anställd är man utbytbar i Kina. Det är bara 

den lilla klicken i ledningen, som består av familjen som sitter säkert. (IP 15, 12-02-01) H 

Nilsson tror inte att kinesiska medarbetare har någon typ av inflytande alls i de kinesiska 

organisationerna (IP 16, 12-02-01). M Ericson menar att ledarskapet helt klart skiljer sig helt 

åt mellan Sverige och Kina. Hon berättar att kinesiska medarbetare sällan har någon 

befogenhet att fatta beslut, även om de befinner sig högt upp i hierarkin. (IP 20, 12-02-

20)Malmborg berättar att de kinesiska medarbetarna inte fattar några som helst egna beslut. 

Är det uppenbart att de använder fel skruv byter de ändå inte skruv på eget initiativ utan 

väntar på chefens order, exemplifierar han. Att påpeka för chefen att fel skruv används skulle 

innebära en risk för att chefen förlorade ansiktet. Han berättar också om en kollega till honom 

som var ute på biltur för att se sig omkring i Kina. När han ville åka tillbaka fick han inte det 

för chauffören som måste invänta order från sin chef. (IP 9, 12-01-31) Den kinesiska kvinnan, 

IP 38, berättar att man i Kina måste arbeta hårt och visa respekt för cheferna. Hon säger att 

om man som medarbetare har en idé som man vill driva igenom, måste man genom list få det 

att framstå som att chefen själv har kläckt idén. Som kinesisk medarbetare får man inte 

utmärka sig som duktigare än sin chef. En kinesisk chef kan då känna sig hotad eller obekväm 
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berättar IP 38. Chefen styr det dagliga arbetet betydligt mer detaljerat i Kina än vad vi är vana 

vid i Sverige. (IP 38, 12-03-09) Shi berättar att ledarens ord är mycket starkt i Kina. Cheferna 

ger order till sina anställda och det mycket svårt för en kinesisk medarbetare att bygga upp en 

bra relation till sin chef. I Sverige upplever hon att alla behandlas mer eller mindre lika och att 

chefen respekterar sina anställda på ett annat sätt. Därför tror Shi att de anställda i Sverige har 

en trevlig arbetsmiljö. (IP 47, 12-04-14) När chefen sagt sitt i Kina rättar sig medarbetarna 

efter vad som sagts, berättar Nylander. Det blir inga hard feelings som konsekvens (IP 11, 12-

01-31) Wong berättar att man i Kina gör som chefen säger (IP 35, 12-03-20) En anonym 

kinesisk kvinna, IP 39, berättar att man i Kina gör som chefen säger oavsett om man tror att 

han har rätt eller fel (IP 39, 12-03-28) Enligt Nordin skiljer sig ledarskapet åt mellan Sverige 

och Kina. I Kina finns det en ”man gör som man blir tillsagd-kultur”. I Sverige är det mer 

integrerat att det ska finnas en öppen dialog bland chefer och anställda, menar hon.(IP 17, 12-

02-17) Jinwen berättar att det en ledare säger i Kina kan man inte säga emot hur som helst. 

Man ska följa chefens beslut även om man inte gillar det, säger hon. I Sverige är det tvärt om, 

man ska säga vad man tycker och säga ifrån. Kineser i Sverige kan ha problem med detta, 

bland annat på grund av att de kinesiska ledarna i regel vill behålla sin status och makten den 

innebär. (IP 27, 12-03-12) Pettersson berättar att en kinesisk medarbetare gör allt för att 

försöka utföra sitt uppdrag. Om det är uppenbart att de inte klarar av detta så blir de tokiga 

och likaså kan chefen blir missnöjd. (IP 23, 12-02-27) Davidsson berättar att det i Kina alltid 

är chefen som bestämmer. Han tror inte att kineser uppskattar det breda deltagande en svensk 

medarbetare ofta har. Det är så långt ifrån den kinesiska ledarkskapskulturen att det uppfattas 

som alltför främmande, menar han. (IP 14, 12-02-01) Zhi säger att han själv oftast uppskattar 

den svenska ledarskapskulturen. I Sverige har varje individ möjlighet att komma med idéer 

och alla har rätt att säga vad man tycker etcetera. Detta tror han att kinesiska arbetstagare 

många gånger är avundsjuka på. En brist i det svenska ledarskapet, som han kan uppleva som 

irriterande, är att det många gånger är svårt att fatta ett beslut i tid. Detta då den svenske 

ledaren ogärna fattar ett beslut utan att först förankra det i sin arbetsgrupp. Ibland fattas inte 

något beslut alls på grund av man inte är överens inom den svenska arbetsgruppen, detta trots 

att ledaren själv har klart för sig vilket beslut som borde ha fattats. Vidare berättar han att man 

i Sverige kan prata med sin chef i princip när och hur som helst. I Kina måste man visa stor 

respekt för sin chef. Alternativa åsikter måste framföras på ett mycket försiktigt sätt. (IP 18, 

12-02-20) M Ericson tror att kineserna ser en poäng i det svenska ledarskapet och dess prägel 

av allas delaktighet (IP 20, 12-02-20).  Hedenström berättar om en undersökning, som visar 

att svenska företag i Kina är populära att arbeta hos, eftersom svenska chefer delegerar både 
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arbetsuppgifter och ansvar för dessa. På ett vanligt kinesiskt företag, som är otroligt toppstyrt, 

är det fortfarande så att kinesiska medarbetare som inte vet vad de ska göra, bokstavligt talat, 

sitter och stirrar in i ”burken” tills någon säger till dem vad de ska göra. (IP 22, 12-02-27) 

Pettersson tror att kinesiska affärsmän kan tycka att det svenska ledarskapet och allas 

delaktighet kan vara lite konstigt (IP 23, 12-02-27) Ed berättar att det finns många kineser, 

som värdesätter att arbeta i nordiska bolag, för att de uppskattar våra värderingar som 

exempelvis transparens, det faktum att vi har högt i tak och att lika värde präglar de svenska 

organisationerna. Ett svenskt ledarskap kan dock också skapa frustration hos kinesiska 

medarbetare eftersom de inte vet vad som förväntas av dem. Ed menar att det svenska sättet 

att leda och vara i organisationer bidrar till att vi är ett av världens mest innovativa länder. Vi 

är bra på jämställdhet och en massa andra saker för att vi vågar tänka annorlunda och nytt. 

Vilket hon anser vara vår styrka. Ska vi följa kinesernas hierarkiska system kommer vi att 

förlora vår styrka och det försprång vi har, säger hon. (IP 36, 12-03-20) Enligt M Ericson kan 

det vara bra om kineserna har insikt i den svenska jämställdheten och hur vi ser på exempelvis 

rasism HBT-frågor och annan diskriminering (IP 20, 12-02-20) Tang anser det vara viktigt att 

kineser är medvetna om jämställdheten som råder i det svenska samhället (IP 30, 120314). 

Lagerqvist menar att de svenska företag, som drivs av kineser, anpassar sin personalpolitik 

efter kinesiska normer. Detta kan man tydligt se på exempelvis Huawei, där Lagerqvist har 

bekanta som har arbetat. (IP 45, 12-03-30) Den kinesiska kvinnan, IP 38, berättar att hon har 

ett mycket bra förhållande till sin chef i Sverige och att läget var helt annorlunda i Kina. Där 

kunde man exempelvis inte skoja med sin chef, atmosfären var istället ansträngt i Kina. Som 

medarbetare kunde man till och med vara rädd, säger hon. (IP 38, 12-03-09) Den kinesiska 

kvinnan, IP 32, tror inte att skillnaden i ledarskap utgör något stort problem för kinesiska 

affärsmän som etablerar sig i Sverige. (IP 32, 12-03-19)   

5. Fackliga föreningar 

Tao menar att kinesiska företagare många gånger upplever fackliga organisationer som ett 

problem. Han menar att de svenska fackförbunden anser att varje individuell arbetstagare ska 

ha det mycket bra på sitt arbete och att allas röster ska få höras. Han säger att det i kinesiska 

företag fungerar annorlunda än i svenska och att det kan vara svårt för kinesiska företag att 

samverka med fackliga föreningar på ett svenskt sätt. Detta förklarar han bland annat genom 

att Kinas befolkning är så otroligt mycket större än Sveriges. Därmed är arbetstagarna lätt 

utbytbara. I Sverige finns inte samma konkurrens om arbetstillfällena, menar han. Det faktum 
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att Kinas befolkning är så stor gör också att det blir omöjligt att organisera alla medarbetare. 

För en kinesisk medarbetare är det viktigt att inte sticka ut och göra sig omöjlig. Då hotas 

genast dennes position i företaget. Han menar att det är en kulturell skillnad att de kinesiska 

medarbetarna är tystare och har ett mindre inflytande än de svenska medarbetarna. (IP 24, 12-

02-24)Törnvall menar att det i Sverige för det mesta är kompetensen som avgör vilken 

medarbetare som får ett arbete. I Kina sätter man större värde på lojalitet mot företaget och 

kompetensen blir därför inte lika viktig som Sverige. (IP 19, 120221) Gustafson menar att 

kineser behöver en grundlig förklaring angående de fackliga verksamheterna i Sverige och 

engagemanget kring dessa (IP 15, 12-02-01). Pettersson menar att det är viktigt att förklara 

fackets betydelse för kineserna. Själv brukar han förklara det som att facket kan användas som 

en mellanhand som kan gynna både arbetstagare och arbetsgivare samt att det hjälper till att 

lösa uppkomna problem i samförstånd. (IP 23, 12-02-27) Hedenströms uppfattning är att 

kineser inte har något emot den svenska fackliga verksamheten. Flera av de företag 

Hedenström hjälpt att etablera i Sverige har gått med i en arbetsgivarorganisation relativt 

omgående. Det som är svårt för dem är att förstå hur facket fungerar. De tycker att det är 

krångligt att sätta sig in i detta. Det är ingen klient som satt sig emot facket utan många tycker 

att det är bättre att ha kollektivavtal. Då slipper man själv tänka på vilka villkor de anställda 

ska ha, säger han. (IP 22, 12-03-20) Ed berättar att vi i Sverige arbetar efter den svenska 

modellen, vi sluter avtal med fackförbunden och vi har starka fackföreningar. Ed uppfattar det 

som att kinesiska företag i Sverige lägger ganska mycket tid på att försöka gå runt detta, vilket 

hon inte förstår att man lägger energi på. Bakgrunden till detta är att det inte är tillåtet att 

organisera sig och skapa fackföreningar i Kina. (IP 36, 120220) Lagerqvist säger att alla 

fackföreningar som finns i Kina är underställda kommunistpartiet, fria fackföreningar ses som 

ett hot då de kan utöva en viss makt genom de anslutna arbetstagarna och agera genom 

strejker och liknande. Han tror inte att kinesiska myndigheter kommer att acceptera fria 

fackföreningar inom den närmsta tiden. (IP 45, 120330) Gustafsson tror att kineser förstår att 

vi i Sverige har fackliga verksamheter samt vad dessa syftar till och har för funktion. Dock 

glömmer kineserna rätt som det är bort att de fackliga verksamheterna existerar. Detta bidrar 

till att det uppstår stora problem med arbetstid, arbetsmiljö och säkerhet. (IP 15, 12-02-01) 

Törnvall säger att det inte finns några fackföreningar, i svensk mening, i Kina. Han säger att 

kineserna för med sig detta ut ur Kina då de tar med sig egen arbetskraft. (IP 19, 12-02-21) 

Wong berättar att kineser ofta tar med sig sina egna landsmän som arbetskraft Sverige och 

behandlar dem som man gör i Kina. Vilket leder till konflikter med fackliga rörelser. (IP 35, 

12-03-20) Davidsson menar att kinesiska medarbetare gör som chefen säger – inte som facket 
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eller arbetsmiljöverket säger. Utmaningen är därmed att få de kinesiska ledarna att förstå 

fördelarna med och betydelsen av svensk fackföreningsrörelse. (IP 14, 12-02-01) Den 

kinesiska kvinnan, IP 38, berättar att hennes egen erfarenhet av fackföreningar i Kina främst 

är att hon fick betala medlemsavgift. Det huvudsakliga syftet med att vara med i facket i Kina 

är att de hjälper till med ersättning vid arbetslöshet. I Kina finns inget fokus på att hjälpa till 

med de rättigheter som arbetstagare har. Där finns enbart en fackorganisation, vilket skiljer 

sig från hur det är i Sverige med många såväl stora som små fackliga föreningar. Hon menar 

att man kan lita på att facket i Kina betalar ut ersättning vid arbetslöshet. Att lösa konflikter är 

en mycket komplicerad process och något som gärna undviks. (IP 38, 12-03-09) 

6. Ansikte/Mianzi 

Zhi berättar att Face, ansikte, kan betyda mycket i Kina. Face kan liknas vid någon typ av 

status. Att ha ett face är viktigt i Kina, man vill alltid vara störst. Antingen i landet, i regionen 

eller i den lilla byn. Att kineser värnar om sitt face kan också vara en förklaring till att man i 

Kina satsar mer på kvantitet än kvalitet. Det är väldigt viktigt för kineser att åstadkomma 

synliga resultat och kvalitet är ofta inte direkt synligt. (IP 18, 12-02-20) Kjellgren menar att 

ansikte handlar om vad som ingår i förväntningarna i den roll man tilldelats (IP 43, 12-03-30). 

Enligt IP 44 är ansikte förknippat med makt. Människor som har mycket ansikte brukar också 

ha någon form av maktposition i det kinesiska samhället. Människor med mycket ansikte 

möts väldigt respektfullt av kineser.  Ingen kines vågar kritiserar en person med mycket 

ansikte. Vidare berättar han att om man fått en tjänst av någon och sedan inte kan återgällda 

den har man förlorat sitt ansikte. Han menar att ansikte inte är så viktigt i Sverige, men att det 

är situationsberoende. (IP 44, 12-03-30) Lagerqvist menar att ansikte tar sig olika uttryck. Det 

ena är lianzi, förlorar du detta kan du som kines i princip gå och hänga dig. Lianzi är en typ av 

självrespekt, medan mianzi är det något mer ytliga ansiktet som mer kan liknas vid vad andra 

anser om dig. Detta är något man förvärvar genom sättet att vara. Utgår man från mianzi, det 

ytliga ansiktet, så anser Lagerqvist att vi har en typ av övertro av betydelsen av begreppet. Det 

är många, såväl kineser som västerlänningar, som inte drar sig en sekund för att rycka ansiktet 

från någon i en förhandling. Då gäller det att vi som svenskar kan hantera detta på rätt sätt. (IP 

45, 12-03-30) Jinwen berättar att det är väldigt, väldigt viktigt att inte tappa ansiktet i den 

kinesiska kulturen. Kinesers gästfrihet hänger ihop med deras ansikte och heder. Kinesiska 

företag bjuder alltid på den bästa maten för att visa att man är generös och trevlig. Kineser 

lagar ofta mat i överskott medan svenskar i regel är mer praktiskt lagda och anpassar sig efter 
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behovet. (IP 27, 12-03-12) R Nilsson upplever att kineser är rädda för att förlora ansiktet och 

att detta kan påverka affärsrelationer (IP 12, 12-01-31).  Ed berättar att man ofta stöter på 

fenomenet ”loosing face” då man arbetar med kineser. Har man förstått vad ansiktet betyder 

för kineser är det inte så svårt att hantera detta, så att det inte blir ett problem. Det handlar om 

att låta personen framstå i god dager och att inte göra så att denne ”gör bort ” sig inför andra. 

(IP 36, 12-03-20)M Ericson säger att det är viktigt att aldrig låta en kines tappa ansiktet. Hon 

säger också att kineser har svårt att vara uppriktiga, men ju fler gånger man träffar samma 

människa desto mer lättar de på detta. Vidare menar hon att vi i Sverige är väldigt uppriktiga. 

Vi säger vad vi tänker och känner och står för våra ord. Därmed, menar hon, finns det en stor 

kontrast i det svenska respektive kinesiska beteendet. (IP 20, 12-02-20) Hedenström berättar 

att det är väldigt viktigt för kinesiska medarbetare att stämma av uppåt och inte sticka ut 

näsan. Går de förbi sin chef tappar chefen ansiktet. (IP 22, 12-02-27) Nylander berättar att 

kineser även agerar för att en svensk inte ska förlora sitt ansikte. Något de gör helt i onödan, 

menar han, vi svenskar är inte lika rädda för att tappa ansiktet.(IP 11, 12-01-31) Kontrasten 

mellan kinesernas betydelse av ansikte och betydelsen av uppriktighet för svenskar kan vara 

ett problem, säger Jinwen. Det tar lång tid för svenskar att förstå och tolka vad kineser klarar 

på grund av deras ansikte. Det handlar för kineserna inte bara om att dölja svagheter, utan är 

djupt rotat i kulturen och därmed en stark vana hos kineser. Hon tror inte att det är lika svårt 

att förstå svenskars önskemål om uppriktighet, då det är mer konsekvent.(IP 27, 12-03-12) 

Hagberg menar att man helt enkelt inte kan säga vissa saker till en kines på grund av att man 

utsätter dem för att förlora ansiktet. (IP 25, 12-03-12) 

Li menar att man i Sverige står för att ens företag går i konkurs, att det är sådant som händer. I 

Kina vill man inte uppleva detta, det är där vanligt att företagsägare går in med sina privata 

pengar för att inte behöva försätta sitt företag i konkurs. Detta på grund av rädslan att förlora 

sitt ansikte. (IP 33, 12-03-19) 

Malmborg menar att det i Kina är ett problem att få svaret nej. Man får nästan alltid svaret ja. 

Detta på grund av att kineserna riskerar att förlora ansiktet, om de erkänner sina 

begränsningar. (IP 9, 12-01-31) Nylander tror att kinesers rädsla för att förlora ansiktet ibland 

bidrar till att de inte är uppriktiga (IP 11, 12-01-31). Hagberg menar att de flesta, som har haft 

med kineser att göra, säger att kineser aldrig säger nej. De kan säga att de har gjort saker utan 

att de har gjort det, de kan ljuga dig rätt i ansiktet för att undvika att förlora sitt eget ansikte. 

(IP 25, 12-03-12). Zhi berättar att många utlänningar säger att kineser låtsas att de förstår fast 

de inte gör det, på grund av att de är rädda för att tappa sitt ansikte. Fenomenet ”losing face” 
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gör i affärsvärlden att kineser till exempel kan ha svårt att ge ett sista realistiskt datum för 

leverans. Frågar man säger de ofta att de kan leverera på önskat datum. Denna typ av problem 

kan lösas genom att man frågar när de kan leverera utan att ange några önskemål på 

leveransdatum, föreslår Zhi. (IP 18, 12-02-20) I de fall man upplever att kineser säger ”yes, 

yes” men sedan håller vad de lovar ska man frågor som kan besvaras med ”yes”, menar Ed. 

Man kommer ingen vart med sådana frågor. Istället kan man exempelvis fråga när varan kan 

levereras och hur mycket som kan levereras till det datumet. Säger då kinesen att till detta 

datum kan jag leverera 100 stycken och man vet att man behöver 500 stycken får man helt 

enkelt fråga någon annan. (IP 36, 12-03-20) M Ericson tror att det är på grund av kinesernas 

rädsla för att tappa ansiktet som man aldrig får ett nej av en kines. Man lär sig med tiden vilka 

fraser kineserna använder i stället för att säga nej, fortsätter hon. (IP 20, 12-02-20) Nordin tror 

att det ligger en viss sanning i att kineser säger ja för att de är rädda för att tappa sitt ansikte. 

Hon tror dock inte att fenomenet” losing face” är så betydande, som det många gånger sägs. 

Hon tror att betydelsen av ett ja språkligt kan ha en annan betydelse, som till exempel ja, jag 

ska tänka på det, ja, jag hör vad du säger, ja, kanske eller till och med nej. Detta innebär 

problem och missförstånd. Svensken tror att man är mer överens om saker än vad man 

egentligen är. I Kina handlar det mycket om att bygga upp en relation av förståelse för 

varandra genom att man umgås och dricker te tillsammans. Detta kan te sig konstigt för 

svenskar som inte ser svårigheten i att ”bara” ta ett beslut. (IP 17, 12-02-17) 

Davidsson säger att man måste tänka på fenomenet ”losing face” även då man anlitar en tolk. 

Det finns en viss risk att tolken inte gör direkta översättningar av rädsla för att förlora sitt eget 

ansikte eller av rädsla att få någon av parterna i kommunikationen att förlora sitt ansikte. (IP 

14, 12-02-01) Pettersson menar att” loosing face” inte alltid bara är kulturellt betingat, utan att 

det också kan vara ett spel. Han menar att det är viktigt att vara medveten om detta. (IP 23, 

12-02-27) Nordin tror att loosing face ibland kan vara en taktik  för att få mer betänketid, att 

inte ge raka puckar som svenskar är vana med (IP 17, 12-02-17).  

7. Relationer och nätverk/ Guanxi 

Lagerqvist menar att den kinesiska hierarkin tvingar fram ett arbete med relationer. Att veta 

vem som har en relation med vem i hierarkin är centralt. Där kommer guanxikonceptet in. 

Han beskriver att guanxi inte enbart är ett system som går ut på att man skrubbar varandras 

ryggar utan att en persons position i hierarkin avgör hur mycket guanxi denne har. En person 

som har mycket guanxi kan begära väldigt mycket av sin omvärld, medan en person med lite 
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guanxi varken kan eller får, enligt de rådande sociala normerna, begära mer än vad denne 

själv kan leverera. (IP 45, 12-03-30) Enligt IP 46 behövs bra kontakter för att göra affärer i 

Kina. Affärer bygger ofta på personkemi i Kina. Relationen styr om man kan gå vidare, och 

hur långt man kan gå exempelvis, i en förhandling. När en kinesisk affärsman har etablerat en 

kontakt med en svensk affärspartner så vill kinesen alltid försöka bygga upp en 

vänskapsrelation. Svenskarna har inte samma intresse. När kinesiska affärsmän har kontakt 

med utländska affärsmän vill de vara vänliga och snälla. De vill visa engagemang och att de 

är generösa, men de vill också att motparten visar dem samma vilja. (IP 46, 12-04-11) Shi 

berättar att guanxi översätts till nätverk. Guanxi är viktigast med personer på regeringsnivå 

och för de lokala företagen i Kina. För att driva ett framgångsrikt företag i Kina måste man 

känna till vikten av guanxi och hur man behandlar den. Guanxi ger fördelar, har man 

tillexempel en god relation till regeringen kan man få en mycket bra skattenivå. (IP 47, 12-04-

12) Enligt Gustafsson är personliga relationer något som sitter i ryggraden hos kineser. Den 

kinesiska affärskulturen bygger mycket på personliga relationer. De har med sig samma tänk 

när de kommer hit till Sverige, menar han. (IP 15, 120201) R Nilsson berättar att relationer är 

viktiga i Kina, men att de dock inte är lika viktiga som de en gång varit. Han berättar också att 

mutor är oavhängiga. Det spelar ingen roll om man känner någon, som känner någon, som 

känner högsta hönset om man inte kan betala sig dit. Vidare berättar han att man inte kan ingå 

ett avtal med en kines innan dess att man etablerat en relation. (IP 12, 120131) Nylander 

berättar att det för kinesen är viktigt att träffas några gånger, äta middag och etablera en 

relation. Endast med de kineser man har en etablerad relation med och känner sedan tidigare 

kan man vara rakt på sak. Han menar att detta med att det tar så lång tid att nå resultat kan 

vara ett problem. (IP 11, 12-01-31) IP 44 säger att innebörden av relationer är olika mellan 

Kina och Sverige. Han menar att relationer förvisso har betydelse i båda länderna, men att 

relationer inte hjälper vad gäller att gå förbi lagar i Sverige, vilket de kan göra i Kina. Ett bra 

nätverk i Kina skapar stora möjligheter, säger han. Därför betyder relationer allt i Kina. Om 

någon i Kina har stor tidspress och behöver dispens eller tillåtelse från borgmästaren är det 

långt ifrån omöjligt med de rätta kontakterna. I Sverige följer alltid ”borgmästaren” sina 

förfaranden. (IP 44, 12-03-30) Hagberg berättar att det utifrån hennes erfarenheter är otroligt 

viktigt med personliga kontakter och relationer i Kina. Allting går mycket snabbare med de 

rätta kontakterna. Det är tjänster och gentjänster som gäller. Däremot tror Hagberg inte att 

kineser har något större behov av att skapa kontakter i Sverige. Affärsmän har det helt klart, 

men de som Hagberg stöter på i sitt arbete är kommunala tjänstemän och beslutsfattare. De 

har inga behov av att etablera nätverk i Sverige. Vad skulle de få ut av att lära sig hur vi 
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tänker? funderar Hagberg. Visst skulle de ha nytta av det, för att kunna förbättra sina 

organisationer så är det ju viktigt att ta in ”nytt”, men de känns inte så förändringsbenägna. 

(IP 25, 120212) Söderström skiljer på professionella och privata nätverk i Sverige. I Kina 

smälter dessa två nätverk samman och därför är det ibland svårt att veta om det är väntjänster 

som gör att man lyckas eller om det är professionella tjänster mellan olika aktörer.  (IP 21, 12-

02-27) Guanxi är mycket vanligt och viktigt i Kina, menar den kinesiska kvinnan IP 39.  

Guanxi krävs för att hitta arbete, komma in på skola eller för att gå före i köerna till sjukvård 

samt att få bättre vård. Att komma från en rik familj med hög officiell status ger en kines 

överlägsenhet och fördelar.(IP 39, 12-03-28) Lagerqvist menar att svenskar vill göra allt i en 

speciell ordning. Kineserna har inte samma behov av struktur. Detta beror på att kinesen inte 

är lika informationsorienterad utan mer relationsorienterad. I en förhandling gäller det att 

bygga upp ett förtroende. Vi svenskar ser bläck på papperet som en färdig affär, medan 

kineserna ser det mer som att det har etablerats en så pass stark relation att kinesen vågar sätta 

sitt namn på papperet. Det är dock relationen som räknas inte namnet på papperet.  Detta 

utgör en stor skillnad och utrymme för stora misstag och svårigheter i samarbete med kineser. 

(IP 45, 12-03-30) Hedenström tror att kineser upplever oss svenskar som ointresserade av 

personen. Vi gör skillnad mellan affärer och person. I Sverige kan vi förhandla i en månad 

och inte ha en aning om motparten är gift, skild, har barn eller inte, säger Hedenström. I Kina 

måste du känna personen för att kunna göra affärer. Hedenström säger att det är väldigt 

mycket ”wineing and dining” innan man kan börja göra affärer med ett kinesiskt bolag. För 

att göra affärer med kineser måste man ha kontakter. Ju större internationella erfarenheter ett 

kinesiskt företag har, desto mindre viktigt är det dock med relationer och guanxi. (IP 22, 12-

02-27) Davidsson upplever det som omöjligt att tala affärer med en kines innan man blivit 

vänner. Man måste exempelvis dricka något tillsammans och prata om annat än affärer och 

det under lång tid. Det tar tid för kineser att släppa nya människor in på livet. (IP 14, 12-02-

01). Enligt Tao gör kinesiska affärsmän bara affärer med vänner. Om man är vänner har man 

guanxi – relationer och förtroende- då kan man lita på den man gör affär med. Innan man kan 

göra en affär är det viktigt att skapa guanxi – att bli god vän med den man senare ska 

förhandla med. Guanxi skapas bäst med att man äter och dricker tillsammans. Speciellt att 

dricka alkohol tillsammans är en bra väg till guanxi. Den person man törs supa sig riktigt full 

tillsammans med visar man också sitt fulla förtroende för, förklarar Tao. Han berättar vidare 

om att det i Kina är väldigt viktigt att ha en god relation till myndigheter för att komma 

någonstans i affärsvärlden. (IP 24, 12-02-28) Enligt Petterson måste man i Kina ha ett 

utvecklat kontaktnät för att göra affärer. Detta oavsett om man har planer och kapital.  Det är 
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så systemet fungerar. (IP 23, 12-02-27) Nordins intryck är att det för en kines är viktigt att 

etablera en relation med och ett förtroende för den man ska göra affär med. Man spenderar tid 

och etablerar en känsla för den person man eventuellt ska göra affären med. Detta görs genom 

tedrickande och annan form av socialt umgänge. Det är därför vanligt att det i Kina tar tid 

innan en affär görs. (IP 17, 12-02-17) Zhi berättar att guanxi är en typ av nätverk med stark 

personlig karaktär. Kinesiskt Guangxi-nätverkande kräver ofta lång erfarenhet. Man måste 

under resans gång lära sig att behålla och utveckla relationen. Man måste vara flexibel eller 

”lurig” och ta till vara på kontakten så att båda parter tjänar på förhållandet. För att kunna 

göra affärer i Kina måste man ha ett Guangxi-nätverk. Det gäller i alla fall mellan kineserna 

och i viss mån även med utlänningar i Kina. Detta är inte en förutsättning för att göra affärer i 

Sverige, även om det många gånger underlättar. I Sverige utnyttjas nätverk men det får inte 

bli tal om korruption. I Kina ligger man ofta på gränsen eller till och med över gränsen för 

orättvisa och även korruption. (IP 18, 12-02-20)Dahl menar att man i Kina med hjälp av 

guanxi och nätverk kan köpa sig förbi olika lagar. Detta gör att kineserna har svårt att ta till 

sig av olika lagar och regler när de kommer till Sverige och istället slår dessa ifrån sig. (IP 10, 

120131) Enligt Malmborg är korruption ett stort gissel i Kina, har man pratat med 

borgmästaren och slutit någon slags avtal med denne är allt klart. Borgmästaren pekar med 

hela handen och då finns det ingenting som kan stoppa en. Att en kines tror att det fungerar på 

samma sätt i Sverige är ett problem, trots att man här har träffat motsvarigheten till 

borgmästaren gäller samma lagar på det aktuella området. (IP 9, 120131) R Nilsson menar att 

det är viktigt för kineser som kommer till Sverige att känna till att mutor och korruption inte 

är accepterat här (IP 12, 120131) H Nilsson menar att det är viktigt att kineser som etablerar 

sig i Sverige känner till det faktum att Sverige inte är korrupt i någon större utsträckning. Det 

går inte att i Sverige betala sig förbi regler, lagar och förordningar. (IP 16, 120201)Den 

anonyma kinesiska kvinnan, IP 32, menar att en påtaglig skillnad mellan Sverige och Kina är 

att i Kina har politiker och regeringsanställda större makt än vad politiker i Sverige har. 

Genom att ha dessa människor i sina nätverk kan man påskynda processer i Kina. Detta går 

inte i Sverige. Här är det lagarna som styr och makthavarna kan inte påverka dem. (IP 32, 12-

03-19) Enligt Li finns i Kina regler, som justerar näringslivet, men om politikerna känner till 

företaget och dess ledning och har förtroende för dessa går de betydligt smidigare och man 

ifrågasätts inte i samma utsträckning. Detta är guanxi för Li. (IP 33, 12-02-19) Enligt 

Granbom är relationer av största vikt för kineser såväl i nationella som i internationella affärer 

(IP 26, 12-03-12) Jinwen säger att kontaktnät har mycket stor betydelse för att lyckas i Kina. 

Samtidigt menar hon att relationer har betydelse även i Sverige. Hon tror att kontaktnätets 
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betydelse för att lyckas i Kina motsvarar 90 %, medan samma siffra för Sverige är cirka 40-50 

%. Har du inga kontakter alls i Kina tar ingen dig på allvar och det är nästan omöjligt att 

utvecklas, fortsätter hon. (IP 27, 12-02-13) Tang berättar att det i Kina är viktigt att ha 

relationer för att komma någonstans med sitt företag. Detta tar kinesiska affärsmän med sig 

till Sverige och tror att det även här underlättar att ha en god relation med myndigheter och 

borgmästare för att få tillstånd, intyg eller hjälp med marknadsföring för export. Hon menar 

att kinesiska affärsmän måste vara medvetna om skillnaderna i svenskt och kinesiskt nätverk 

och att guanxi inte fungerar i Sverige. (IP 30, 12-03-19) Ed säger att det är viktigt för oss 

svenskar att måna om att bygga relationer med kineser. Hon menar att vi svenskar är vana vid 

att det är produkten man är intresserad av, för kineserna är det annorlunda, de lägger stor vikt 

på relationen. För att få samarbetet att fungera med kineser bör man lägga mycket tid på 

relationen, säger hon. För att skapa en god relation är det viktigt för oss svenskar att försöka 

överbrygga de problem vi ofta ser hos kineser, såsom att de har dåligt bordskick eller att de 

inte kan föra sig. Svenskar och kineser har i regel inte heller gemensamma referenspunkter att 

samtala utifrån. Relationsbyggandet underlättas om vi svenskar kan lite om den kinesiska 

kulturen och historien samt att vi kan några ord på kinesiska. (IP 36, 12-03-20)  

8. Kommunikation 

IP 46 säger att kommunikationssvårigheterna kan skapa problem, förstår parterna inte 

varandra kan exempelvis förhandlingar påverkas negativt. (IP 46, 12-04-11) Tang anser att 

språk representerar kulturer. När människor säger "nej" eller "ja" har ordens innebörd ofta 

olika betydelser beroende på kulturella aspekter. Detta beskriver hon som ett problem som gör 

det viktigt att ha en infödd tolk, någon som vuxit upp i Kina och känner till den kinesiska 

affärskulturen.(IP 30, 12-03-14) Tao säger att det ofta förekommer missförstånd i 

kommunikationen mellan svenskar och kineser. De flesta kinesiska investerare har bristande 

kunskaper i engelska. (IP 24, 12-02-28) Törnvall ser en trend i att kinesiskan blir mer och 

mer aktuellt att lära sig och är på frammarsch på skolor och på universitetsnivå. Även 

kineserna lär sig mer och mer engelska, men även svenska. Törnvall menar att det är viktigt 

att sätta in språket i ett kultursammanhang som uttrycker värderingar, kultur, tradition, 

beteenden, attityder och känslomässiga stämningar. Han anser att kommunikation med 

kineser är en komplex process. Han berättar att man i Kina kommunicerar på ett sätt uppåt 

och på ett annat sätt nedåt i hierarkin. Typen av kommunikation och hur man utrycker sig 

beror på vem man talar med. Man måste tänka på vem man tilltalar. (IP 19, 12-02-21) 
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Hedenström säger att kineser ofta är dåliga på engelska, ibland tror vi svenskar att de förstår 

vad som sägs, vilket de inte alltid gör. Vi kanske använder oss av för svåra termer, säger han. 

De nickar och säger ”yes, yes, yes” och vi tror att de förstår. Men när de ställer samma frågor 

om och om igen förstår vi att de inte vet vad vi pratar om. Det svåra är, enligt Hedenström, att 

förstå vad det är de inte förstår. (IP 22, 12-02-27) H Nilsson berättar att man många gånger 

tror att man är överens, men att det senare visar sig att man uppfattat saken helt olika. Detta 

tror hon kan härledas till både kulturella, hierarkiska och språkliga aspekter, helt enkelt de 

referensramar man har och vad man därigenom lägger i olika begrepp. Hon menar dock att 

kommunikationen är A och O. (IP 16, 12-02-01) 

Kineser är välkända för att ha svårt att säga nej, men det har även vi svenskar, menar 

Granbom.  Kineserna är kanske snäppet värre. Kan man inte språket eller är man oerfaren av 

en ny kultur är det lättare att säga ja än att säga ”nej jag förstår inte”. Så är det för alla, säger 

Granbom, inget som är specifikt för kineser. För att vara jämställda i exempelvis en 

förhandling kan man förhandla på engelska. Att repetera, vara övertydlig och gå igenom vad 

som sagts flera gånger är ett sätt att undvika missförstånd. (IP 26, 12-03-12) Enligt Hagberg 

är kinesisk kommunikation inte rak, som den oftast är här i Sverige. Kineser går många 

gånger runt kärnan och förskönar berättelsen längs vägen medan vi svenskar till exempel kan 

säga att, jag kommer inte att hinna färdigt till deadline, jag behöver mer tid. (IP 25, 12-03-12) 

Enligt Davidsson säger vi svenskar till när vi inte förstår. Ibland får man repetera flera gånger 

för att alla ska förstå. Kineser är ett helt annat folk, de tänker inte så. När man är i Kina måste 

man vara totalt orädd och fråga vad som menas tills man förstår. Det bästa är att man får tala 

på ett språk som båda förstår utan tolk.  Det är svårt att ha ett tredje språk som exempelvis 

engelskan. Tolken kanske inte förstår eller inte vågar säga det som ska sägas. En annan följd 

av att använda tolk är att kommunikationen inte blir direkt, eftersom allt som sägs ska gå 

genom en mellanhand. Detta kan enligt Davidsson göra att man har svårare att ta till sig av det 

som sägs. Hans rekommendation är därför att kommunicera på ett språk som båda parter 

behärskar och förstår. (IP 14, 12-02-01) M Ericson säger att det är viktigt som företagare att 

hitta rätt i hierarkin för att lyckas med kommunikationen och i förlängningen kunna få en bra 

affärskontakt i Kina. Man måste hela tiden arbeta med förtroende. Är man som företagare inte 

tillräckligt snabb med att svara på mail tröttnar kineserna. Kineserna är otroligt snabba och 

effektiva.  Det är också viktigt att känna till att högt uppsatta personer inom kinesiska 

organisationer ofta inte kan engelska. Det är därför viktigt att man har en engelsktalande tolk 

vid möten med dessa. Man talar sällan med VD eller motsvarande. Man hälsar på denne när 
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man besöker en fabrik, ofta dricker man te tillsammans. När man förhandlar så gör man det 

med den som kan engelska på företaget. Det är viktigt att som svensk i förhållandet till en 

kines vara snabb på att svara. (IP 20, 12-02-20) Petterson menar att språket är det största 

dilemmat vid samarbetet mellan svenskar och kineser.  Han beskriver att språkförbistringar 

ligger till grund för många missförstånd. Petterson konstaterar krasst att vi svenskar överlag 

inte kan hantera kinesiska. Kineser kan i vissa fall lite engelska och ger ofta sken av att de kan 

betydligt mer. När det gäller investerare så hör Pettersson ofta ”yes, yes, no problem”. Detta 

brukar enligt honom tyda på att personen i fråga inte har förstått. Pettersson berättar att då 

måste man ha en tolk för att kunna kommunicera och han understryker betydelsen av att man 

då har en egen tolk, som man vet översätter vad man själv säger. Pettersson beskriver det 

andra alternativet, att man får hyra in en tolk från det ena eller det andra hållet, vilket bidrar 

till att man sällan vet om det tolken säger är hundra procent korrekt. Därmed saknar man 

möjlighet att kontrollera och korrigera eventuella snedvridningar i kommunikationen. (IP 23, 

12-02-27) Gustafsson anser det vara viktigt att ha en egen tolk som man kan lita på. Man vet 

inte vad tolken översätter mellan parterna, många gånger kan det vara så att inte tolken vågar 

översätta det som sägs. (IP 15, 12-02-01) Jinwen säger att de största svårigheterna i 

kommunikation är språket. En annan svårighet är kulturella skillnader. Känner man inte till 

dessa kan missförstånd uppstå. Även tidsskillnad och geografiskt läge kan innebära 

kommunikationsproblem. Det tar många timmar att resa mellan Sverige och Kina, man 

försöker därför ofta minimera det fysiska resandet och använder sig istället av exempelvis 

Skype för att kommunicera. Tidsskillnaden gör att den ena parten kan få sitta i 

möte/förhandling på övertid på en obekväm arbetstid medan den andra parten sitter mitt på 

dagen och därmed har bättre förutsättningar. Är det tekniska problem med internet tappar man 

ofta tålamodet för kommunikationen. Talar man ett andra språk, exempelvis engelska 

uppkommer det lätt missförstånd. Ibland är det viktigt att ha en tolk som 

kommunikationshjälpmedel. I vissa situationer är det även viktigt att tolken har förståelse för 

respektive kultur. Exempel på en sådan situation är när man försöker lösa ett problem. (IP 27, 

12-03-12) Den kinesiska kvinnan, IP 32, berättar att det idag finns många unga kineser som 

behärskar engelska väldigt bra. I organisationer finns dock väldigt många ledare som inte har 

några engelskakunskaper alls eller har bristfälliga kunskaper. Då det är få svenskar som kan 

kinesiska behövs nästan alltid en tolk. Det vanligaste är att man tolkar via engelskan vilket 

kan skapa problem, eftersom parterna talar på ett andrahandsspråk. Men kommunikationen är 

inte bara språket. En tolk måste behärska kulturen i de två språk den tolkar mellan. Historia, 

värderingar och normer har en stor betydelse vid tolkning. (IP 32, 12-03-19) Söderström 
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menar att när en svensk och en kines kommunicerar på engelska, ett andra språk för båda 

parter, är det mycket som går förlorat. Även ur ett hierarkiskt perspektiv kan det uppstå 

problem med kommunikationen. Det är exempelvis viktigt att man tänker på att hitta en 

balans i fråga om vilken person, som man skickar till ett affärsmöte. Det är viktigt att veta 

vem man ska träffa och därefter anpassa vem man skickar för att träffa motsvarande på den 

kinesiska sidan. Annars riskerar man att dialogen kan komma att halta. I de fall man anlitar 

tolk är det väldigt noga att veta vem man anlitar för att försäkra sig om kvalitén. Detta för att 

kunna förlita sig på att tolken verkligen ställer de frågor som man önskar. (IP 21, 12-02-27)  

Den kinesiska kvinnan, IP 38, säger att det finns olika bakgrundsfaktorer som komplicerar 

kommunikationen. Bland annat att svenskar är mer öppna och kineser har mer personlig 

integritet. Detta tror hon kan leda till ömsesidiga påfrestningar. Det kan vara så att man ibland 

förstår orden men inte sammanhanget. (IP 38, 12-03-09) Li säger att det faktum att svenskar 

och kineser tänker på olika sätt många gånger föranleder missförstånd. Han menar att 

svårigheter vad gäller kommunikation inte enbart är relaterade till språket utan att de även är 

kulturellt betingade. (IP 33, 12-03-19) Bendrik menar att det är avgörande att problem inte 

orsakas av att man inte har förstått varandra. Det är därför viktigt att använda sig av en tolk, 

som verkligen förstår båda språken och båda kulturerna. Tolken får aldrig underskattas, en 

tolk måste kunna översätta andemeningen i det som sägs. Vidare menar Bendrik att en del av 

kommunikationsproblemen bottnar i att vi svenskar inte är tillräckligt tydliga när vi beskriver 

vad som gäller här. Detta kan göra det omöjligt för kineser att förstå vad som menas. (IP 29, 

12-03-19) Hagberg säger att en bra tolk har förståelse för kulturen. Det kan ofta dyka upp en 

kulturell skillnad som man som svensk inte ser och därmed inte förstår kan utgöra ett 

problem. En bra tolk, som har insikt i de kulturella skillnaderna och som man litar på, kan 

underlätta och göra att man kommer vidare i sitt samarbete. (IP 25, 12-03-12) Nordin menar 

att det språkligt uppkommer en del missförstånd, även när man talar på samma språk på grund 

av att man associerar orden olika. För Nordin har detta ibland tett sig som ett problem. Ord 

har också olika betydelse beroende på vilket språk man använder. Om man inte är talar båda 

språken flytande kan det lätt bli missförstånd. (IP 17, 12-02-17) Förväntningarna på ur en 

överenskommelse är nog den största svårigheten vad gäller kommunikation med kineser, 

menar Nylander (IP 11, 12-01-31) 
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9.  Arbetsrätt och arbetsmiljö 

M Ericson menar att det förekommer arbetsrätt i Kina och att den växer och förändras varje 

år, vartefter de kinesiska medborgarna blir medvetna om sina rättigheter. Hon säger att den 

kinesiska arbetsrätten är ganska likt den svenska. Vidare berättar hon att arbetsrätten i Kina 

skiljer sig mellan provinserna och att den på vissa håll i Kina efterlevs mer än på andra håll. 

Angående arbetsmiljö berättar M Ericson att den på en del arbetsplatser är väldigt bra, medan 

andra arebetsplatser har stora brister. Kina har inga regler gällande arbetsmiljö ännu och har i 

regel inte samma skyddsutrustning på arbetsplatserna, som arbetsmiljölagarna i Sverige 

kräver.  Sett ur ett kinesiskt perspektiv tror hon dock inte att den kinesiska arbetsmiljön ser så 

illa ut. (IP 20, 12-02-20) Lagerqvist säger att om man studerar och läser kinesisk arbetsrätt 

känner man ofta igen sig från den svenska arbetsrätten.  Det förekommer till och med 

medbestämmande i olika utföranden och reglering rörande arbetstid avhandlas. Även 

specialregler för havande kvinnor finns. När det väl kommer till implementeringen av dessa 

regler och hur det ser ut i verkligheten skiljer det däremot sig från i Sverige. Lagstiftningen är 

det inget fel på. Inte heller sättet att se på saken hos de ledande. Problemet är vad som händer 

i vardagen, när företagarna i praktiken möts av en verklighet som inte har råd att tillämpa de 

regler och förordningar som beskrivs. Inspektörer som borde vara där och till exempel 

bötfälla när det bryts mot reglerna saknas vilket leder till att regleringarna inte efterlevs. (IP 

45, 12-03-30) Kjellgren anser inte att Kinas arbetsmiljölagstiftning är dålig. Problemet är att 

man inte lever upp till den. (IP 43, 12-03-30) Även Shi beskriver den kinesiska arbetsrätten 

som bra. Problemet, som hon ser det, är att den inte efterlevs och därmed inte fungerar. (IP 

47, 12-04-12) Hedenström tror att alla våra svenska rigida system upplevs som svåra av 

kineser. Allt är förhandlingsbart för kineser, vilket blir en krock när de kommer till Sverige. 

Han upplever att kinesiska affärsmän i allmänhet nog inte kan förstå hur svenska system 

fungerar. Man kan inte köpa sig runt lagar och problem här. I Kina kan man alltid komma 

överrens och komma förbi lagar. Det behöver inte handla om mutor utan om att man blir 

vänner, äter middag ihop och löser varandras problem, säger Hedenström. (IP 22, 12-02-27) 

IP 44 menar att man vid svenska företagsetableringar bör fokusera på att följa lagar och 

regler, om man inte gör det i kan man inte lyckas med sina affärsplaner. I Kina har lagar och 

regler relativt liten betydelse, där är det störst fokus på kontakter. Har man inte de rätta 

kontakterna lyckas man inte och då har licenser och tillstånd ingen betydelse. (IP 44, 12-03-

30) R Nilsson menar att den arbetsrättsliga biten i Kina är fullständigt negligerad. Det är 

beklämmande hur det ser ut, säger han, inte bara de rent fysiska arbetsmiljöproblemen utan 
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även arbetstider och övriga förhållanden för de anställda. Kineser, eller asiater i allmänhet, 

har en otroligt dåligt utvecklad syn på människan i arbetsmiljöperspektivet. Ju längre ut på 

landsbygden man kommer ju värre är det, säger R Nilsson. En medarbetare som på grund av 

dålig arbetsmiljö inte kan arbeta längre är förbrukad och byts ut.(IP 12, 12-01-31) Petterson 

tror att anledning till att den kinesiska arbetsrätten fungerar så pass dåligt som den gör är att 

det i Kina är att finns så otroligt många potentiella medarbetare. Respekten för människan är 

liten när det kommer till arbetsrättsliga frågor. En arbetare är lätt att ersätta, då gör man det 

helt enkelt. Petterson menar att kineser respekterar den svenska arbetsrätten. Han tror att de 

flesta internationella företag vet vad den svenska modellen är. Vad det gäller arbetsmiljö tror 

Pettersson att de flesta kineser, som etablerar sig i Sverige, tenderar att tycka att det är lite 

jobbigt med våra lagar och regler. Är en anställd inte nöjd i Kina kan företaget mycket väl 

säga åt denne att gå hem och så tar man in en ny. I Sverige kan man inte göra så. (IP 23, 12-

02-27) Jinwen menar att alla vet att kinesisk arbetsrätt inte är lika bra som svensk arbetsrätt. 

Den största orsaken till detta tror hon är att Kinas befolkning är betydligt större och att 

utgångsläget därmed är annorlunda. I Sverige är medarbetarna attraktiva och viktiga och de 

kan därmed även förhandla. Den kinesiska arbetskraften är inte oersättlig och där handlar det 

mycket mer om att acceptera. Kineser kan tycka att Sveriges arbetsrätt är positiv, men när de 

väl är här och inne i systemet blir det ofta ett problem, säger hon. Kineser har inte samma 

erfarenhet av arbetsrätt. Det som ses som bra arbetsmiljö i Kina motsvara inte alltid de 

svenska kraven, vilket upplevs som både konstigt och löjligt av kineser. (IP 27, 12-03-12) 

Den kinesiska kvinnan, IP38, tror att det kan vara en belastning att hamna i konflikt med en 

kinesisk arbetsgivare. Detta kan påverka en senare i arbetslivet. Hon tror att även i de fall man 

säger upp sig själv på grund av att man är missnöjd med arbetsförhållandena kan chefen med 

sitt nätverk påverka ens möjligheter att få arbete på annat håll. Om chefen lämnar dåliga 

referenser så kan det leda till problem. En medarbetare i Kina kämpar inte för sina rättigheter 

på samma vis som svenskar gör eftersom man är rädd för repressalier. Arbetsgivaren är 

medveten om att det finns ett stort utbud av arbetskraft som står på kö och om någon 

medarbetare är missnöjd kan denne enkelt bytas ut. (IP 38,12-03-09)I Kina är det vanligt att 

man arbetar övertid och inte får något betalt, säger IP 46. Detta tror denne bero på att 

konkurrensen om arbetstillfällen är så hård att den anställde riskerar sin anställning om man 

inte arbetar övertid. (IP 46, 12-04-11) IP 39 menar att svensk arbetsrätt är strikt. I Kina kan 

man lösa de flesta problem med pengar, så även arbetsrättsliga problem. Vad gäller 

arbetsmiljön fungerar vare sig den psykiska eller fysiska arbetsmiljön särskilt väl i Kina, 

fortsätter hon. Västerlänningar brukar säga att vi kineser inte har några mänskliga rättigheter 
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och ibland stämmer detta, säger IP 39. I vissa fabriker är miljön väldigt påfrestande och ingen 

bryr sig egentligen om de anställda. De anställda själva vågar inte heller ställa några krav på 

sina rättigheter, forsätter hon. (IP 39, 12-03-28) Kina håller på att bli en allt starkare 

konsumentmarknad och investerare och handeln är en faktor som påverkar mänskliga 

rättigheter, säger Söderblom (IP 37, 120220) Enligt Nordin är mänskliga rättigheter ett starkt 

laddat ord i Kina, att tala med en kines om mänskliga rättigheter är svårt. De drar sig ofta 

undan och undviker detta samtalsämne. (IP 17, 120217) H Nilsson menar att det finns en 

större medvetenhet om mänskliga rättigheter ju högre upp i hierarkin man kommer och på 

nationell nivå. På regional nivå ligger dock fortfarande fokus på ekonomi och lönsamhet. (IP 

16,120201) IP 5 menar att det hänt mycket inom områden som CSR och ledarskap i Kina (IP 

5, 120110) Revisioner, CSR, att arbeta med handlingsplaner och andra sätt att kontrollera är 

bra sätt att få ett kinesiskt företag att förstå att frågor som arbetsmiljö, arbetsrätt och miljö är 

viktigt för svenska företag, säger Granbom. Det är bara att se på alla stora företag svenska och 

västerländska internationella företag, de arbetar alla efter code of conducts, menar han. (IP 26, 

120312). Tang säger att den kinesiska regeringen genom att reducera företagens skattenivå 

kan få de att utvecklas i vissa riktningar. Exempelvis kan regeringen genom detta få företag 

att fördjupa sig inom CSR-området. Ett annat sätt att kontrollera företagen är att tilldela 

utmärkelser när de når goda nivåer inom exempelvis CSR. (IP 30, 120314) 

Den kinesiska kvinnan, IP 38, säger att arbetstagarnas rättigheter accepteras i Sverige. Hon 

exemplifierar detta genom att det noteras om man arbetar övertid och man kan ta ut 

kompensationsledighet. Om man vill ta mammaledigt eller semester är inte heller det något 

problem så länge man informerar chefen. Detta skiljer sig radikalt mot hur det är i Kina. 

Arbetsmiljön är väldigt pressad i Kina och tiden räcker knappast till. Den svenska 

arbetsmiljön är väldigt trygg i jämförelse. (IP 38, 12-03-09)I Sverige skiljer man mellan 

privatliv och arbetsliv tydligt, i Kina finns ingen klar gräns mellan arbetliv och privatliv enligt 

IP 46 (IP 46 12-04-11). Ed tror att kineser i mångt och mycket tycker att vi svenskar är lata. 

Kineser arbetar mer än dubbelt så mycket som vi. De kan inte förstå att vi har utrymme för 

fem veckors semester om sommaren, sportlov, jullov och kanske till och med höstlov med 

barnen. Man går tidigare på fredagar och anpassar sina arbetstider efter lämningar och 

hämtningar på dagis. En av Eds kinesiska kontakter sa en gång att vi svenskar verkar ha ett 

jobb för att kunna vara lediga. En kines har fått ett jobb för att göra det, om det så krävs att 

man arbetar 20 timmar om dagen, säger Ed. Detta beror till stor del på olika värderingar. Vi i 

Sverige har en annan syn på arbete och vi vill att det ska finnas utrymme för fritid. Kineser ser 
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på arbete annorlunda och har sina värderingar med sig när de kommer till Sverige för att driva 

företag. (IP 36, 12-02-20) IP 8 säger att det är viktigt att klargöra för kineser att det som anses 

som primärt för dem, lön, titel och visitkort, inte är det viktigaste för svenskar. I Sverige 

värdesätts istället företagets värdegrunder, ledarskap, balans mellan arbete och fritid, utrymme 

för personlig utveckling och arbetsuppgifter. (IP 8, 120127) Tao tror att svensk arbetsrätt 

många gånger utgör en frustration för de kineser som väljer att göra affärer eller etablera sig i 

Sverige. Han säger att den svenska arbetsrätten är bättre än den kinesiska, men att kineserna 

ser de kostnader som en god arbetsätt för med sig. Trots detta, menar Tao, att de flesta kineser 

accepterar den svenska arbetsrätten. Genom att minska kostnaderna för exempelvis arbetskraft 

är det vanligt förekommande att de kinesiska företagen i Sverige tar med sig kineser som 

arbetskraft. Vilket många gånger innebär en besvikelse för berörd kommun i Sverige. (24, 12-

02-28) Tang menar att kinesiska affärsmän hanterar den svenska arbetsrätten den hårda vägen 

och att de inte är beredda att ge mer än vad de absolut måste, vilket är ett problem. Vidare 

säger hon att i de fall kinesiska affärsmän kan anställa billigare arbetskraft så gör de det. (IP 

30, 12-03-14) Nordins intryck är att det finns väldigt stora skillnader mellan Sverige och Kina 

vad gäller arbetsrätt (IP 17, 12-02-17). Zhi menar att Kina är ett odemokratiskt land, i alla fall 

ur ett västländskt perspektiv. I Kina finns inga politiska förutsättningar för att skydda 

arbetstagares rättigheter på det sätt man gör i Sverige. Han säger att de kinesiska 

medarbetarna ibland har en annan syn på goda arbetsförhållanden än vad vi svenskar har, 

därav kan det uppstå vissa onödiga problem. Svenska myndigheter eller fackföreningar ställer 

ibland krav som faktiskt går emot medarbetarnas egna vilja.(IP 18, 12-02-20) 

För att få en kines att ta till sig vår arbetsrättsliga lagstiftning i Sverige krävs det att man noga 

förklarar varför lagstiftningen finns, tror R Nilsson. (IP 12, 12-01-31) 

 

 

 

 

 

 


