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SAMMANFATTNING 
 
Den här uppsatsen berör ämnet handel mellan Sverige och Kina, och belyser de 
erfarenheter och upplevelser som svenska affärsmän har haft i sina möten med kinesiska 
affärsmän och därigenom den kinesiska kulturen. Uppsatsen bygger på teorier som 
berör ämnet samt en empirisk undersökning i form av fem semistrukturerade 
djupintervjuer med svenska affärsmän som bedriver eller har bedrivit handel med Kina.  
 
Då Kina öppnar upp sig mot omvärlden och blir tillgängligt för lukrativa 
affärsmöjligheter har flera svenska företag sett sina chanser och inlett ett samarbete med 
kinesiska aktörer. Den kinesiska kulturen har präglats av dynastier, filosofier och såväl 
blomstrande som motiga tider, avskilt från omvärlden under tusentals år. Det kinesiska 
folket har därmed formats av värderingar och normer som skiljer sig mycket från de 
svenska. Bland annat har konfucianismen spelat en stor roll i det kinesiska samhället 
vilket än idag lyser igenom på alla plan, även i affärslivet. Att bedriva handel med 
kinesiska affärsmän kan därmed te sig problematiskt i och med de kulturella 
skillnaderna. Frågeställningen lyder således ”Upplever svenska affärsmän de kulturella 
skillnaderna som ett problem i handeln mellan Sverige och Kina?”  
 
Respondenterna i undersökningen har mött kulturella skillnader som bland annat berör 
synen på tid, relationer, hierarki och avtalsskrivande. Detta är aspekter som flertalet 
forskare även uppmärksammat. Ett mycket centralt begrepp är guanxi vilket många 
forskare anser vara en förutsättning för att bedriva handel i Kina. Begreppet innebär 
relationsbyggande med fokus på vänskap och har upplevts av merparten av 
respondenterna i undersökningen. Däremot visar det sig att svenska affärsmäns 
upplevelser av guanxi skiljer sig från den bild forskarna har av betydelsen av begreppet, 
med avsikt på guanxi som förutsättning för handel med kinesiska aktörer.  
 
Då det gäller länder som Kina, vilka skiljer sig mycket från Sverige, är det näst intill 
nödvändigt att ta med den historiska och kulturella aspekten i en omvärldsanalys. Detta 
utmynnar i en vidareutvecklad PEST-modell. Vidare diskuteras de bieffekter som kan 
bli i globaliseringens kölvatten, då mycket produktion försätts i Kina samtidigt som 
landet satsar på forskning och utveckling.   
 
 

 2



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 

FÖRORD 
 
Arbetet med denna uppsats har varit mycket intressant och roligt. Ämnet har väckt ett 
intresse hos oss, vilket inneburit en hel del reflektioner och intressanta samtalsämnen 
under arbetets gång. Vi har även förstått komplexiteten med kultur och dess koppling 
till affärslivet. Med detta har vi förhoppningen om att uppsatsen kan komma att fungera 
som beslutsunderlag när företag skall fördela resurser som rör satsningar mot och i 
Kina. Vidare vore det självfallet roligt om uppsatsen kan komma att ligga till grund för 
vidare forskning.  
 
Vi vill tacka ett antal personer som varit till stor hjälp för uppsatsens fortlöpande. Först 
och främst vill vi rikta tacksamhet till vår handledare och rektor Birgitta Olsson för stöd 
och uppmuntran under arbetets gång. Tack, för dina råd och vägledning rörande upplägg 
och teoretisk utgångspunkt. Därefter vill vi säga stort tack till de fem respondenter som 
medverkat i vår undersökning och givit oss ovärderlig insikt och kunskap om sina 
erfarenheter och tankar kring dessa. Tack, Sven-Åke Bodin, Lars Engström, Henrik 
Erasmie, Pernilla Nordin samt Rolf Wackborg, för er tid och ert engagemang! 
 
Slutligen vill vi, ömsesidigt, tacka varandra inom gruppen för ett mycket trevligt 
samarbete och intressanta diskussioner. Tack för uppmuntran, motivation och skratt i 
stunder av motgång och när tiden varit knapp.    
 
 
Stockholm, januari 2006 
 
 
 
 
Anna Erasmie Adela Molano Michaela Säterfält 
annaerasmie@hotmail.com adela101@gmail.com michaela_8@hotmail.com  
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1 INLEDNING 
 
Detta är en kandidatuppsats skriven av tre studenter på Nordiska Detaljhandelshögskolan, en 
filial till Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms universitet. Uppsatsen berör ämnet 
handel med Kina och de erfarenheter och upplevelser svenska affärsmän har av mötet med den 
kinesiska kulturen. Intresset för vårt ämnesval grundar sig i förförståelse och egna 
erfarenheter. Problembeskrivningen utgår därmed från vår förförståelse som vi bland annat 
utvecklat vid ett seminarium rörande handel med Kina anordnat av Exportrådet. Samtliga fakta 
är därmed hämtad från föreläsningar från seminariet. Vidare är Kina en mycket aktuell och 
omtalad marknad. Vi vill rekommendera läsaren att ta del av de begreppsdefinitioner som finns 
med som bilaga 1 då de beskriver vissa centrala begrepp som är nödvändiga för förståelsen för 
ämnet, och därmed uppsatsen.  

 

1.1 Problembeskrivning 
Många företag upplever idag att konkurrensen ökat och att företagsklimatet blivit allt 
hårdare. Företag har idag inte klara marknader som begränsas av landsgränser och det 
egna företagets etableringspositioner. Allt fler arbetar i nätverk med flertalet andra 
aktörer, exempelvis via outsoursing och offshoring, vilket resulterat i att den tidigare 
”säkra och trygga” verkligheten inte längre är självklar för alla företag. Samtidigt som 
företag i stor utsträckning söker nya affärspartners på nya marknader ser vi att 
konsumenternas efterfrågan utvidgas och blir mer komplex. Människor reser allt mer till 
”exotiska” platser utanför Europa, vilket ger en bredare referensram och ett medvetande 
om nya produkter.   
 
Den ökade globaliseringen har bland annat inneburit nya möjligheter för svenska 
företag att handla med länder på utländska marknader. Den ökade kostnadsfokuseringen 
som företag står inför har gjort att företag blickar österut för att minska kostnader för 
produktion och inköp. Ett av de länder som övertagit stor andel produktion, och blivit 
en betydelsefull handelspartner, är Kina. I Kina finns det gott om arbetskraft till mycket 
konkurrenskraftiga löner. Utvecklingen går mot en allt högre utbildningsnivå, vilken 
stiger för varje år som går. Detta är ett av de resultat som avregleringarna i Kina lett till. 
Idag anses det inte längre vara fult och dåligt att ha ambitionen att bli rik och tjäna 
pengar, vilket var den allmänna uppfattningen då det diktatoriska kommuniststyret var 
starkare.  Ett av de mest citerade uttrycken, ”Att bli rik är ärofullt,” uttalades av Deng 
Xiaoping, 1978 och anses vara en milstolpe för Kinas steg mot framväxten av ”Den nya 
folkrepubliken Kina”.  
 
Kina besitter stora möjligheter för de företag som vill etablera sig på den kinesiska 
marknaden, men även för de företag som vill starta produktion i ett led att minska 
kostnader och bli mer konkurrenskraftiga. Det anses vara problematiskt att starta handel 
med Kina och företag uppmanas ofta att vara uppmärksamma på vad det innebär i 
realiteten. Kina är ett land där kultur, tradition och filosofi speglar vardagen, och även 
företagsvärlden. Det kinesiska samhället är starkt präglat av filosofen Konfucius, 
hierarki, harmoni och nätverksbyggande. Utländska företag måste inse att eventuella 
affärer med Kina innebär ett engagemang som inte enbart rör det faktiska 
avtalsskrivandet och att komma till ett avslut vid förhandlingsbordet. Kulturen och 
traditionerna som speglar det kinesiska samhället speglar också företagen, och 
framförallt människorna inom organisationerna.   
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Kina betyder ”Mittens Rike” vilket symboliserar landets syn på sig självt och sin 
position gentemot omvärlden. Landet var tidigare stängt för handel, med undantag för 
ett begränsat antal varor under vissa perioder. Kina ansåg sig inte tidigare behöva 
omvärlden på något sätt. Kinas politiska situation har de senaste decennierna förändrats 
stort.  
 
Från att ha varit en diktatur med en stängd marknad har nu landet öppnats upp mot 
omvärlden och idag får utländska företag etablera sig i olika företagsformer. 1979 
infördes Joint-venturelagstiftningen som innebar att utländska aktörer fick tillåtelse att 
etablera sig på den kinesiska marknaden i samarbete med kinesiska företag, vilket inte 
längre är ett krav. Kina rör sig nu stegvis mot en marknadsekonomi och utformar 
incitament i alla dess former för att locka utländska bolag och investerare till landet. I 
flertalet provinser, främst i östra delen, byggs ekonomiska frizoner där utländska företag 
får stora fördelar av att etablera sin verksamhet.  
 
Symboliken mellan Kina, som betyder ”Mittens Rike”, och landets position inom 
handeln är idag mycket påtaglig och Kina är en stor handelspartner för många länder. 
Nu blickar världens ögon mot landet som under historien varit avskilt från omvärlden 
under tusentals år.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att belysa de upplevelser och erfarenheter som svenska 
affärsmän har haft i sina affärssammanhang med kinesiska företag, samt ta reda på om 
de kulturella skillnaderna utgör ett problem. Vi vill också kunna ge rekommendationer 
till organisationer som överväger eller redan inlett ett samarbete med kinesiska aktörer.  
 
Vår frågeställning lyder ”Upplever svenska affärsmän de kulturella skillnaderna som ett 
problem i handeln mellan Sverige och Kina?”  
 

1.3 Avgränsning 
Vi har avgränsat undersökningen till ett fåtal intervjuer, på grund av begränsad tid och 
utrymme. Vi har fokuserat på respondenter som flertalet gånger varit i Kina i 
affärssammanhang. Detta för att de själva har upplevt den kinesiska kulturen på plats. 
Respondenterna i undersökningen har svarat utefter sin egen referensram som är präglad 
av den svenska kulturen och dess normer och värderingar. Vi har ett medvetet 
västerländskt perspektiv med svensk utgångspunkt och har därför valt att inte beskriva 
eller redogöra för den svenska kulturen som sådan.  
 
Vi är väl medvetna om att Kinas befolkning består av flertalet minoritetsfolk med olika 
subkulturer. Nationalkultur är ett allmänt erkänt begrepp som i vårt fall är en nödvändig 
utgångspunkt för att kunna göra ämnet greppbart. Med det har vi valt att inte gå in på 
olika subkulturer som finns inom landet. Gällande begreppet kultur har vi i vår analys 
därför valt att avgränsa oss till Kinas nationalkultur. Vi har även valt bort att beröra 
företagskultur och hur denna kan påverka individen och agerandet vid 
förhandlingssituationer. Vi använder oss av begreppet affärsmän genomgående i 
uppsatsen, med detta avses inte att göra något könsskillnad utan vi syftar till 
yrkesutövande personer. 
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De teorier vi valt att använda är inom ramen för vårt ämnesval, det vill säga både ur ett 
företagsekonomiskt- samt socialantropologiskt perspektiv. Vi är medvetna om att vi 
utelämnat teorier, som skulle kunna vara relevanta.  
 

1.4 Disposition 
För att ge läsaren en bättre förståelse för de förhållanden som råder i Kina, har vi valt att 
ge en sammanfattad introduktion till Kinas historia och dess filosofier, som genomsyrar 
det moderna kinesiska samhället. Därefter ges en relativt utförlig beskrivning av Kina 
utifrån PEST-modellens parametrar. Även en kort beskrivning av modellen redogörs. 
Efter bakgrundsinformationen följer ett avsnitt där vi förklarar hur vi har gått tillväga, 
det vill säga vilken metod vi använt oss av och vilket vetenskapligt synsätt vi haft 
genomgående. Därpå beskriver vi de teorier och forskningsområden som vi ansett vara 
relevanta för vår undersökning och som ligger till för fyra antaganden. Därefter följer 
avsnittet som behandlar den empiri som utgör underlaget för undersökningen, som 
sedan åtföljs av en analys. Uppsatsen avslutas med våra slutsatser, diskussion och 
rekommendationer samt förslag till vidare forskning. 
 
 

2 KINAS HISTORIA OCH FILOSOFIER 
 
För att ge läsaren en förståelse för detta mytomspunna land och därigenom tydliggöra de 
problem som kan uppstå när handel bedrivs med Kina, krävs en redogörelse för landet och dess 
kultur. I detta avsnitt beskrivs Kinas tusenåriga historia fylld av dynastier och filosofier som 
präglat den kinesiska kulturen. 

 

2.1 Historia 
Kina som länge varit ett kejsardöme har en lång och komplicerad historia som utgörs av 
många olika dynastier som alla haft en stormaktstid till dess försvinnande. (Kjellgren, 
2000, s. 49) Spår av brukssamhällen har påträffats längs med Gula floden från ca 6000 år 
f. Kr. (Kjellgren, 2000, s. 31). Befolkningen har upplevt periodvis goda tider som däremot 
alltid slutat med inbördeskrig och svält, tills nästa kejsare tagit makten (Kjellgren, 2000, s. 
49). Kina enades första gången 221 f. Kr. under makten av den förste kejsaren, Ying 
Zheng, kejsaren av Qin (därav namnet Kina). Den här tiden (Qindynastin) var en 
blomstringsperiod för filosofer och strateger, bland annat filosofier som taoismen, 
konfucianismen och legalismen fick stor betydelse och har senare kommit att även bli 
statsideologier. (exportradet.se) 
 
Kina, som betyder ”Mittens rike”, har under årens lopp inte haft något intresse av vad 
som sker i världen runt omkring. Från 1760 var Guangzhou den enda hamnstaden i Kina 
som var öppen för handel med västerlänningar. (Kjellgren, 2000, s. 58, 63) Utrikeshandel 
med de ”västliga barbarerna” innebar att Kina fick silver som betalning men då 
Storbritannien blev den största handelspartnern byttes silvret ut mot opium. Opium som 
handelsvaluta hade förbjudits redan 1729, men detta negligerades av engelsmännen 
vilket slutligen ledde till det så kallade Opiumkriget (1839-1842). Det moderna Kina 
var nu fött. (Kjellgren, 2000, s. 63)  
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Inom riket startade en revolution som ledde till att kejsardömet rasade 1912. Detta 
innebar slutet för såväl Qingdynastin som kejsarstyret i sin helhet. De följande åren var 
mycket oroliga, Kina genomled ett inbördeskrig mellan nationalisterna och 
kommunistpartiet samtidigt som landet blev ockuperat av Japan. (Björk & Björk, 1998 s. 
217) Den första oktober 1949 utropades Folkrepubliken Kina av Mao Zedong på 
Himmelska fridens torg, kort därefter tog kommunisterna kontrollen över riket inklusive 
Tibet. Med detta följde att ägarstrukturen av t.ex. mark förändrades stort och vid slutet 
av 50-talet var Kina ett nästan helt igenom kollektiviserat och förstatligat land, enligt 
Sovjetisk modell. Sovjetunionen var under den här perioden Kinas närmaste 
bundsförvant. 1958 genomfördes ”Det stora Språnget”, som innebar en fokusering på 
stålproduktion. Den extrema satsningen ledde till misär för det kinesiska folket, 
omkring 20-30 miljoner människor svalt ihjäl under denna period. (exportradet.se) 
 
Kina bröt med Sovjetunionen 1960och var nu helt politiskt och ekonomiskt isolerat. 
Mao Zedong initierade ”Den stora kulturrevolutionen” (1966-1976) vilken innebar att 
yttrandefriheten inskränktes, böcker brändes, minst 17 miljoner människor förvisades 
till landsbygden och hundratusentals människor mördades eller drevs till självmord. 
(Kjellgren, 2000, s. 78) Deng Xiaoping, som kort därefter blev den nye ledaren, ändrade 
den nya regimens strategi vilket innebar att genom fyra moderniseringar; industri, 
jordbruk, vetenskap samt teknologi och försvar, skulle Kina komma tillrätta med sin 
ekonomi (Kjellgren, 2000, s. 81). Från 1978 började Kina öppna upp sig för omvärlden och 
det krävde en femte modernisering - demokratisering av politiken. Däremot var inte det 
politiska styret villigt att i realiteten besvara det kravet. Massakern på Himmelska 
fridens torg 1989, påminner och illustrerar just detta då protesterande studenter som 
krävde ökad demokratisering och hårdare tag mot korruption, dödades av den 
motsättande regimen. (Kjellgren, 2000, s. 81ff) 
 

2.2 Konfucianismen 
Den förste store kinesiske tänkaren var Kong Fuzi, för oss västerlänningar mer känd 
som Konfucius. Han tros ha levt mellan åren 551-479 f. Kr. (Björk & Björk, 1998, s. 41) 
men hans tankar och idéer fick genomslagskraft långt efter hans död (Kjellgren, 2000, s. 
169). Konfucianismens grundidé är att handlingen inte kan separeras från människan 
(Kjellgren, 2000, s. 170). Mildhet, vördnad, lojalitet, moral etc. är centrala dygder som 
översätts i konkret beteende i form av ritualer (Knutsson, 1986, s.41ff). Dessa dygder som 
utgörs av etiken står över landets lagar (Guopei et al., 1995, s. 30). Varje socialt 
sammanhang har sitt korrekta uppförande, som skall följas för att kunna uppnå harmoni 
i samhället (Kjellgren, 2000, s. 170; Guopei et al., 1995, s. 30). Vidare går konfucianismen in på 
relationerna mellan olika människor och präglas starkt av ett hierarkiskt tänkande 
(Guopei et al., 1995, s. 29f). De överordnade skall bestämma, men de skall ha de 
underlydandes bästa i tankarna (Kjellgren, 2000, s. 170). Vidare bygger konfucianismen på 
ett meritokratiskt tänkande. En människa får inte ärva sin plats i samhället utan ska göra 
sig förtjänt av den genom exempelvis examination för att bevisa sin förmåga. (Kjellgren, 
2000, s.170) Viktiga hörnstenar inom konfucianismen är begreppen ”tappa ansiktet” och 
”guanxi” (se begreppsdefinitioner bilaga 1). 
 

2.3 Taoismen och Legalismen 
Inom taoismen ordnas tillvaron utifrån att det finns en universell väg - dao, som sköter 
sig själv och fungerar som allra bäst när människan låter bli att hitta på dumheter 
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(Kjellgren, 2000, s. 174). Människan skall lära sig att leva i harmoni med naturen och dess 
ordning samt disciplinerat i enkelhet och ödmjukhet (Knutsson, 1985, s. 43f). 
 
Legalismen bygger på att människan i grund och botten är ond och måste därmed 
kontrolleras för samhällets bästa. Enligt legalismen ska en härskare styra och skapa 
lagar som sedan alla är jämlika inför.  Legalismen har officiellt inte varit statsfilosofi, 
dock har flera kejsare brukat legalistiska metoder bakom en konfuciansk fasad. 
Legalismen har även legitimerat ett diktatoriskt styre i Kina. (Kjellgren, 2000, s. 176) 
 
 

3 KINA UR ETT SAMTIDA PERSPEKTIV 
 
I följande text beskrivs Kinas nutida situation genom fyra betydande faktorer. Dessa är politik, 
ekonomi, sociokulturella förhållanden och teknik, efter inspiration av PEST-modellen som vi 
också redogör för nedan. 

 

3.1 PEST-modellen 
PEST-modellen är ett hjälpmedel för att göra en omvärldsanalys. PEST är en 
förkortning av fyra sammansatta begrepp; politik, ekonomi, sociokulturella förhållanden 
och teknologi. Denna modell kan vara ett bra hjälpmedel för att inte tänka för kortsiktigt 
i omvärldsanalysen. (Roos et. al., 1994, s. 69f) 
  
 Tabell 3.1: PEST-modellen 

Politik: 
Monopol, miljö, 
skattepolitik, handels-
regleringar, arbets-
regleringar, stabilitet hos 
myndigheter 

Ekonomi: 
Trender i BNP, räntenivå, 
inflation, disponibel 
inkomst, energitillgång/ 
kostnad 

Sociokulturella  
förhållanden: 
Demografi, inkomst-
fördelning, social mobilitet, 
utbildningsnivå 

Teknologi: 
Offentlig forskning, fokus 
på forskning, nya rön, 
teknologiöverföring, 
misslyckade projekt 

 Källa: Roos et al., 1994, s. 70 
 

3.2 Politik 
Kina är en kommunistisk enpartistat som har förutsatt sig att bli en global stormakt. För 
detta krävs god ekonomisk tillväxt och därmed genomsyras politiken av ett ekonomiskt 
fokus. Alla beslut hanteras genom partibeslut utan folklig förankring. (Petersen, 2005) Det 
finns många paradoxer i den kinesiska politiken. Regeringen försöker eliminera 
korruption samtidigt som den försöker bibehålla partiets maktmonopol, öppen kritik 
straffas hårt. (exportradet.se,) 
 
För Kina är relationerna till omvärlden idag mycket viktiga. Framförallt för att attrahera 
utländska direktinvesteringar och teknik. Kina har ingått avtal med både ASEAN1 och 
                                                 
1 Association of Southeast Asian Nations är sydöstasiatiska länders samarbetsorganisation 
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SCO2 och samarbetar med Ryssland och de centralasiatiska länderna, för att bilda 
frihandelsområde. (di.se) Detta samarbete är främst viktigt för Kinas energiförsörjning. 
Landets relation till USA har förbättrats avsevärt och kan ses som det viktigaste 
bilaterala förhållandet i världen. Kinas viktigaste handelspartners är idag USA, Japan 
och Sydkorea. Kina har en permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Under de senaste åren 
har även en nedrustning påbörjats. (exportradet.se,) 
 
Klasskillnaderna mellan kuststäderna och det fattiga inlandet har ökat. Det är idag ett 
problem att den fortsatta tillväxten sker på bekostnad av den inre stabiliteten. Viktiga 
frågor är löner och skattereformer för att minska gapet mellan det rika och fattiga Kina. 
En annan viktig politisk fråga är energiförsörjningen, som är ett av de största hindren 
för industriell tillväxt. (exportradet.se, 2005) Kinas mest kritiska problem är 
miljöförstöringen. Landet betalar ett högt ekologiskt pris för sin snabba ekonomiska 
tillväxt. (Stensson, 2005) 
 

3.3 Ekonomi 
Kina har genom inträdet i WTO3 2001, fått en viktigare roll internationellt sett. Kina är 
idag världens tredje största ekonomi, men ser man till köpkraft ligger landet på andra 
plats. (uscc.gov) Denna köpkraft kan delvis förklaras av att den årliga genomsnittliga 
tillväxttakten ligger på drygt nio procent, samtidigt som inflationstakten är knappt fyra 
procent (eia.doe.gov). De viktigaste näringarna i Kina är järn och stål, kol, kemi, 
verkstadsprodukter, textil, hemelektronik, bygg, transport samt detaljhandel. Siffror från 
år 2004 visar att Kina har en bytesbalans på närmare 550 miljarder SEK. Av BNP står 
import för 34 procent och export för 36 procent. Sverige exporterade för 18,6 miljarder 
SEK till Kina, medan importen från landet uppgick till 22,8 miljarder. (exportradet.se,) 
Utländskt ägande i företagen ökade med nästan 270 procent, i förhållande till samma 
period föregående år, 2003 (china.com.cn).  
 
Kina har blandekonomi trots sitt styre, med både privata och statliga företag. 
Regeringen har till viss del uppmuntrat utländska investeringar i form av speciella 
ekonomiska frizoner, där investerare exempelvis får olika former av skattelättnader.  
Kinas bankväsende är en relativt opålitlig del av den kinesiska finansvärlden, andelen 
av så kallade problematiska lån är stor. (eia.doe.gov)  
 

3.4 Sociokulturella förhållanden 
Kina är ett enormt land som skall betraktas mer som en kontinent med etnisk mångfald. 
Även om inte minoritetsfolken uppgår till mer än sju procent av Kinas totala 
befolkning, bebor de mer än halva landets yta. Dessa minoritetsgrupper, cirka 55 till 
antalet, har egna utvecklade kulturer. Majoriteten av Kinas befolkning utgörs av Han-
kineser. (Kjellgren, 2000, s. 119) Det finns idag i Kina sju huvudsakliga språkgrupper, där 
mandarin är den största. I dessa språkgrupper finns dessutom hundratals dialekter. (Krott 
& Williamsson, 1999, s. 80) Sedan slutet av 1970-talet tillåter barnbegränsningspolitiken 
endast ett barn per familj (Lindstedt, 2005).  
 

 
2 Shanghai Cooperation Organization 
3 World Trade Organization 
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Sedan 1980-talet har levnadsstandarden för det kinesiska folket höjts (eia.doe.gov). Dock 
är skillnaderna fortfarande påtagliga mellan olika delar i landet där de sydöstra delarna 
har varit de mest gynnsamma i denna utveckling. Av Kinas 1,3 miljarder invånare lever 
90 miljoner på mindre än åtta kr per dag. Samtidigt finns det ungefär 100 miljoner 
kineser med samma levnadsstandard som västerlänningar. (Petersen, 2005) 
 
Utbildningsnivån har varit mycket låg i Kina fram till för ett par år sedan då de 
kommunala universiteten expanderade enormt. Tidigare gick endast fyra procent av 
landets studenter vidare till högre studier jämfört med dagens 17 procent. Under 2005 
beräknas 3,4 miljoner studenter ha examinerats från universiteten vilket är en markant 
ökning från 2002 då 1,5 miljoner examinerades. (Einhorn & Roberts, 2004) Innebörden av 
detta är att dagens Kina kan erbjuda en utbildad arbetsstyrka i kombination med relativt 
låga löner, i europeiska mått mätt. 
 

3.5 Teknologi  
Kina har länge betraktats som ett land med arbetsintensiv produktion med lågt 
teknikinnehåll. Detta är nu under förändring, Larsson skriver ”Sverige och resten av 
den industrialiserade världen kan inte längre räkna med att ha ensamrätt när det gäller 
att tillverka de avancerade produkterna med högt förädlingsvärde.” (Larsson, 2005, s. 3) 
Kina har sedan flera år tillbaka inlett olika samarbeten inom fälten teknologi och 
vetenskap. 2004 inleddes ett samarbete mellan europeiska och kinesiska vetenskapsmän 
i projektet “Drakprogrammet”. Syftet är att arbeta för en ökad exploatering av ESA4:s 
rymdresurser i Kina och att stimulera ett ökat vetenskapligt samarbete inom 
jordobservationsforskning och teknologi mellan Kina och Europa. (esa.int) Kina har även 
ett nära samarbete med Europa i satellitprogrammet Galileo (Brightman, 2004, s. 7). 
 
Det är allmänt känt att Kina är världens ledande lågkostnadsland vad gäller produktion. 
Idag har Kina en nyckelfunktion i teknologisk standardutveckling, genom den enorma 
inhemska marknaden som finns. Landet har flest mobilanvändare i världen och 
dessutom har de sin egen globalt godkända 3G-standard. Regeringen tillsatte 2004 en 
grupp för att utreda och utveckla RFID-märkningen av kinesiska produkter. (Brightman, 
2004, s. 5ff) 
 
 

 
4 European Space Agency 
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4 METOD 
 
Den empiriska undersökningen i denna uppsats är av kvalitativ art och baseras på 
djupintervjuer med fem respondenter. Urvalet som gjorts är icke-slumpmässigt och utgörs av ett 
bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi medvetet har valt ut vissa personer som har relevanta 
erfarenheter av vårt intresseområde, handel med Kina.  

 

4.1 Vetenskapligt synsätt 
Då vårt syfte med denna uppsats är att undersöka svenska affärsmäns upplevelser av 
handel med Kina, innebär det att vår undersökning utgår ifrån våra egna tolkningar av 
respondenternas upplevelser och erfarenheter. Denna undersökning är kvalitativ och 
syftar till att förstå verkligheten bättre utifrån våra tolkningar, därav ligger 
hermeneutiken närmast vårt synsätt. Den centrala innebörden av hermeneutik är att 
förstå verkligheten och dess bakomliggande faktorer. Det är viktigt att undersöka 
”varför” och förstå att människor tolkar situationer på olika unika sätt. Detta påverkar 
deras handlingar och sociala interaktion med miljön runt omkring dem och med andra 
människor. (Saunders et. al, 2003, s. 83f) Med en hermeneutisk ansats ska forskaren förstå 
kontexten ur respondentens perspektiv och den historiska bakgrunden för kontexten 
(Bryman & Bell, 2003, s. 421-422). Vår vetenskapliga tolkningsmetod liknar den 
hermeneutiska spiralen. 
 
Figur 4.1 Den hermeneutiska spiralen 
 
 

Tolkning 

Dialog 1: 
- Teorier 

Ny förståelse 1: 
- Antaganden 

Dialog 2: 
- Empiri 

Ny förståelse 2: 
- Analys & Slutsats, 
inducering 

Förförståelse:
- Seminarium 
- Problemformulering 

Tolkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 231, egen bearbetning 
 

 13



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 
Utgångspunkten är vår förförståelse av det problemområde och frågor vi undersöker. 
Därefter inhämtar vi information i form av teorier och vetenskapliga artiklar (Dialog 1). 
Det innebär att vi utifrån förförståelsen formulerat preliminära frågor, problemområden 
och undersökningsfrågor. Dialogen tolkas (Tolkning) och ger en ny förståelse och 
utifrån den formulerar vi centrala frågor vilka vi benämner antaganden (Ny förståelse 
1). Följande steg är insamlandet av ett empiriskt material för att se om dessa antaganden 
stämmer med verkligheten. Den empiriska undersökningen utgör Dialog 2 i modellen. 
Dialogen tolkas (Tolkning). Den kunskap vi besitter vid tillfället av Dialog 2 resulterar i 
en analys och slutsats, vilket utgör vår nya förståelse (Ny förståelse 2). Denna förståelse 
ligger till grund för viss inducering. I vårt fall vidareutveckling av en modell. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997, s. 231f)  
 

4.1.1 Deduktiv och Induktiv metod 
Eftersom vi har valt att i inledningsfasen utgå ifrån flera befintliga teorier har vi använt 
oss av en deduktiv metod (Saunders et. al, 2003, s. 86). Detta innebär att undersökningen 
genomgår en process som startar i en teori och eventuellt utformande av hypoteser. 
Därefter samlas data in för att sedan analyseras. (Bryman & Bell, 2003, s. 11) Till skillnad 
från deduktion innebär induktion att forskaren utifrån empiri utvecklar ny teori och 
modell (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 229). Då vi i uppsatsen arbetar utifrån den 
hermeneutiska spiralen använder vi oss av såväl induktion som deduktion.  
 

4.2 Kvalitativ metod och urval 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade 
djupintervjuer. Den kvalitativa metoden betonar vanligtvis ord snarare än kvantifiering 
av data. (Bryman & Bell, 2003, s. 279) Semistrukturerad intervju är upplagd utefter ett antal 
teman, inte med fasta frågor. Motiveringen till valet är att insamlandet av kvalitativ data 
sker på ett icke-standardiserat sätt, vilket gör metoden flexibel att undersöka ett ämne på 
olika sätt. (Saunders et al., 2003, s. 378) Intervjumetoden ger exempelvis frihet att anpassa 
frågorna efter respondenten och situationen, lägga till eller ta bort samt ändra ordning på 
frågorna (Saunders et al., 2003, s. 246f). 
 
I undersökningen har vi valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Detta betyder att 
respondenterna valts ut efter ett icke-slumpmässigt mönster, i vårt fall medvetet med 
anledning av förkunskap och access. (Bryman & Bell, 2003, s. 105) 
 

4.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att uppnå god validitet har vi i vår undersökning utformat frågor som grundar sig i 
teorin, utefter fyra olika teman. För att säkerställa att respondenten förstått frågorna har 
vi konfirmerat svaren under intervjun. God validitet innebär att resultaten av en 
undersökning visar det som mätningarna/syftet avsett. (Saunders et al., 2003, s. 101f) 
 
I dessa sammanhang innebär god reliabilitet att undersökningen som genomförts går att 
lita på. Det vill säga att samma resultat nås även vid ett annat tillfälle men vid samma 
slags undersökning, om liknande observationer kan ses och om det är tydligt hur 
slutsatsen kunnat dras från insamlad data. (Ibid) Med den förförståelse vi haft kan vi se 
likheter mellan våra resultat och andra likvärdiga undersökningar och de slutsatser som 
dessa kunnat dra. Detta torde således vara en indikation på att vår reliabilitet är god. 
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Vår avsikt är inte att kunna generalisera resultatet av undersökningen. Dock är en 
förhoppning att kunna se tendenser som kan appliceras på andra sammanhang. Det är 
viktigt att vara medveten om problemen som generalisering innebär och att inte för 
tidigt i en undersökning poängtera att resultaten kommer att kunna appliceras på andra 
sammanhang (Saunders et al., 2003, s. 102f).  
 

4.4 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen bygger på primär och sekundär data. Den primära datainsamlingen har skett 
genom intervjuer. För att få en bakgrund och förförståelse av handel med Kina deltog vi 
vid ett seminarium den 17 oktober 2005, på World Trade Center i Stockholm, anordnat 
av Exportrådet. Det sekundära materialet består bland annat av informationsinsamling 
från litteratur, vetenskapliga artiklar samt rapporter. Den sökmotor vi har använt oss av 
för att hitta relevanta forskningsartiklar via Internet är Emerald från Stockholms 
universitets databas. 
 
För att kunna ta reda på vilka upplevelser och erfarenheter svenska affärsmän har av 
handel med kinesiska företag på den kinesiska marknaden, har vi valt att genomföra 
semistrukturerade djupintervjuer med fem personer. Dessa personer har relevant 
kunskap och erfarenhet från ovan nämnda situation och har därför strategiskt valts ut för 
vår kvalitativa undersökning. Vid intervjutillfällena har två av oss medverkat men den 
ena har alltid haft en mer aktiv roll, detta för att inte förvirra respondenten samt undvika 
en obekväm ”utfrågningssituation”. Vi har använt oss av en diktafon för att kunna 
återge intervjuerna på ett korrekt sätt samt semistrukturerad intervjumetod för att kunna 
vara flexibilitet under intervjun. 
 

4.5 Metod- och källkritik 
Utifrån undersökningens natur hade det inte varit möjligt att använda en kvantitativ 
metod, då empirin bygger på förståelsen för fem respondenters upplevelser, och våra 
egna reflektioner över dessa. Vi är dock medvetna om att kvalitativ metod inte är lika 
säker som kvantitativ metod, eftersom det inte direkt går att få fram statistik vilken kan 
jämföras med andra undersökningar. Det kan således vara svårt att säkerställa både 
validitet och reliabilitet. Dessutom har vi valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval, 
som inte är representativt för en viss population, av ett relativ litet antal respondenter, 
vilket kan försvåra att dra några konkreta slutsatser och generalisera resultaten. 
 
Gällande intervjuerna finns det risk för att vissa ’bias’ (fel eller snedvridning) kan 
uppstå. Bland annat finns risk för att respondenten blir påverkad av intervjuaren ifall 
denne till exempel nickar instämmande eller ställer ledande frågor, vilket kan påverka 
slutresultatet. (Saunders et al., 2002, s. 252f) Vi är medvetna om att vi i några fall har ställt 
ledande frågor men i dessa fall har det fungerat som en ’trigger’ då vi känt att 
respondenten varit på väg mot de områden intervjun avsett att beröra men inte nått fram. 
Vi har använt oss av en diktafon vid samtliga intervjuer, vilket respondenten kan 
uppleva som obehagligt. Vi har dock inte fått några negativa intryck av detta. 
Flexibiliteten med semistrukturerade intervjuer kan även innebära att olika frågor ställs 
till respondenterna och att resultaten därmed kan vara svåra att jämföra. Vi har 
exempelvis erfarenhet av att intressanta följdfrågor kan uppstå i en viss situation men 
inte i en annan.  
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Gällande våra respondenter har vi en snedfördelning av kvinnor respektive män. Vi är 
medvetna om att synen på kvinnor och män skiljer sig åt mellan olika kulturer, och 
därav kan det skilja sig åt mellan Sverige och Kina. Respondenterna har även olika lång 
erfarenhet av handel med Kina, vilket kan innebära att upplevelserna och erfarenheterna 
påverkas av detta. 
 
Det sekundära materialet vi grundar vårt teoretiska kapitel på har inhämtats från vad vi 
anser vara tillförlitliga källor. Däremot är vi medvetna om problematiken med källor 
från Internet. I detta fall har vi omsorgsfullt valt ut de källor vi refererar till. 
 
 

5  TEORI 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för den empiriska undersökningen. 
De teorier som berörs är inom områdena kultur och nationalkultur, förhandlingsbeteende samt 
kommunikation. Samtliga teorier har utgångspunkt i ett interkulturellt perspektiv.   

 

5.1 Kultur - lökdiagrammet 
Modellen som Hofstede & Hofstede (2005) har tagit fram innefattar fyra begrepp; 
symboler, hjältar, ritualer och värderingar, vilka tillsammans täcker in och därigenom 
beskriver fenomenet kultur. Modellen är uppbyggd som en lök med olika lager, där det 
yttersta lagret är det som lättast skalas av och det innersta är det som ligger djupast rotat 
hos människorna i en kultur. Detta innebär att värderingar och ritualer ligger djupare i 
kulturen än hjältar och symboler och är därmed mer konstant och svårare att förändra. 
 
Figur 5.1: Lökdiagrammet 
 

Symboler: Ord, gester och objekt som har speciell betydelse för en grupp 
människor. Ex. kläder, frisyrer, flaggor, statussymboler. 

Hjältar: Personer som har egenskaper vilka värderas högt inom en 
kultur. Dessa kan vara både döda eller levande, verkliga eller 
påhittade men ändå fungerar som förebilder. 

Ritualer: Kollektiva aktiviteter vilka anses socialt viktiga inom en 
kultur. Ex. på vilket sätt människor hälsar på varandra, hur 
interaktionen i tal och skrift fungerar mellan människor eller 
religiösa ceremonier. 

Sedvänjor: Genom sedvänjor blir den kulturella innebörden för symboler, 
hjältar och ritualer synliga för utomstående. 

 

 
 Värderingar: 

Källa: Hofstede & Hofstede, 2005, s. 21 
Känslor, både positiva och negativa, som förvärvas tidigt i 
livet. Det kan exempelvis handla om moral – omoral, tillåtet – 
förbjudet, gott – ont eller normalt – onormalt. Det är 
värderingar som är det mest oföränderliga i en kultur och det 
krävs lång tid och stor påverkan om dessa skall förändras. 

 

5.2 Kultur och nationalkultur 
Geert Hofstede har utformat en fyrdimensionell modell av skillnaderna mellan olika 
nationalkulturer. Modellen bygger på data insamlad av forskning på 70 länder under 30 
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års tid och har sedan författaren först publicerade sin bok Cultures Consequences, 1980 
varit den främsta inom sitt område. Hofstede har studerat data rörande människors 
värderingar, insamlade bland anställda i dotterbolag till IBM i över 50 länder. Med hjälp 
av ett multinationellt företags anställda har det varit möjligt att identifiera skillnader i 
nationella värderingssystem. Han fann fyra gemensamma problemområden gällande 
samtliga länder men lösningarna på problemen skiljde sig åt. De gemensamma 
problemområdena var: 
 

1. Social ojämlikhet, inklusive förhållande till auktoriteter. 
2. Förhållande mellan individen och gruppen. 
3. Föreställning om manligt och kvinnligt: sociala konsekvenser av att ha fötts med 

ett visst kön. 
4. Sätt att hantera osäkerhet och tvetydighet, relaterat till aggressionshantering och 

känslouttryck. 
 
Dessa fyra problemområden utgör dimensioner hos en kultur. En dimension är en aspekt 
av en kultur som kan mätas i förhållande till andra kulturer. De fyra dimensionerna har 
Hofstede namngett maktdistans, kollektivism kontra individualism, femininitet kontra 
maskulinitet och osäkerhetsundvikande. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 37) 
 

5.2.1 Maktdistans 
Maktdistansdimensionen beskriver hur de olika länderna svarat på frågan om hur det 
faktum att människor inte är jämlika bör hanteras. För att värdera de olika ländernas 
positioner ställdes tre frågor för att beräkna ett maktdistansindex5, PDI (Power Distance 
Index) i vilket länder med liten maktdistans hamnade omkring 0 och de med stor 
maktdistans runt 100.  Kina har ett maktdistansindex på 80 medan Sverige uppnår index 
31. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 54ff) Hofstede definierar maktdistans som:  
 

”Den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av 
organisationer och institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att 
makten är ojämnt fördelad.” (Hofstede & Hofstede 2005, s. 59)  

 
Ett synligt tecken på ojämlikheter inom länder är att det finns olika samhällsklasser, 
vilka är rangordnade. För de olika klasserna finns begränsningar av vilka resurser och 
fördelar man kan ta del av i samhället. Ett tydligt exempel är utbildning. Samband finns 
mellan samhällsklass, utbildningsnivå och sysselsättning. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 61) 
 
PDI-poängen illustrerar beroendeförhållanden inom ett land, vilket direkt kan kopplas 
till familj, utbildning, arbetsliv, och stat. I länder med låg maktdistans är det mer jämlikt 
och inom arbetslivet finns ett ömsesidigt beroende mellan underställd och chef, jämfört 
med hög maktdistans då de underställda är mycket beroende av sin chef och inte skulle 
kunna säga emot en högre uppsatt person. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 69ff) 
 

 
5 Faktoranalys användes för att dela in enkätfrågorna (32 stycken) i kluster, på basis av samvariation 
mellan medelvärdena. Ett av klustrena kunde kopplas till makt och jämlikhet, varav tre med de starkaste 
inbördes sambanden valdes ut. Utifrån medelvärdena på de svar som undersökningsgruppen lämnat på de 
tre frågorna räknades ett maktdistansindex fram för respektive land. I den använda matematiska formeln 
säkerställs det att alla tre frågor väger lika tungt i det slutgiltiga indexet.  
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5.2.2 Kollektivism kontra individualism 
I skillnader mellan olika kulturer ligger något som är mycket fundamentalt i de flesta 
samhällen, nämligen individens och gruppens roll. De samhällen i vilka gruppens roll 
går före individens kallas kollektivistiska medan de där individen har företräde före 
gruppen anses vara individualistiska. De kollektivistiska samhällena speglas av familjer 
som innefattar flertalet personer än i de individualistiska samhällenas kärnfamiljer. De 
samhällen som kännetecknas av individualism utgör enbart en minoritet av världens 
befolkning. I dessa konstellationer uppfostras barn till att formas och tänka som ett 
”jag”, där den personliga identiteten är skild från andras identiteter. (Hofstede & Hofstede 
2005, s. 88f) 
För att placera olika länder i relation till varandra har Hofstede utformat ett 
Individualismindex (IDV) i vilket kollektivistiska samhällen har ett index med lågt 
värde och individualistiska samhällen ett högt värde6. Definitionen av dimensionen är:  
 

”Individualism kännetecknar samhällen med svaga band mellan individer: 
alla människor förväntas ta hand om sig själva och den närmsta familjen. 
Kollektivism är dess motsats och är utmärkande för samhällen där 
människor redan från födseln integreras i egengrupper med stark 
sammanhållning som utgör ett skydd för individen hela livet i utbyte mot 
förbehållslös lojalitet.” (Hofstede & Hofstede 2005, s. 89) 

 
I de flesta kollektivistiska samhällen anses det oförskämt att konfrontera en annan 
människa. Vidare är ordet ”nej” ovanligt eftersom det anses vara en direkt 
konfrontation. I kontrast till ”nej” skall inte heller ”ja ” tolkas som ett instämmande utan 
snarare ett sätt att fortsätta kommunikationen. Det individualistiska samhället däremot 
förespråkar öppenhet och rak dialog. Att hantera konflikter och konfrontera människor 
anses normalt och nyttigt. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 100) I kollektivistiska samhällen är 
den personliga relationen överordnad uppgiften vilket innebär att relationer skall 
etableras först. I det individualistiska samhället är det tvärtom, uppgiften går före de 
personliga relationerna. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 116) Kina har ett IDV på 20 jämfört 
med Sverige som hamnar på 71 (Hofstede & Hofstede 2005, s. 91). 
 

5.2.3 Femininitet kontra maskulinitet 
I alla samhällen finns det beteenden som anses vara ”feminina” eller ”maskulina”. Med 
de olika begreppen avses de sociala, kulturellt bestämda rollerna, vilka är relativa 
utifrån rådande konventioner i det specifika samhället. Vilka beteenden som tillhör 
respektive grupp skiljer sig åt mellan traditionella och moderna samhällen. Däremot 
finns det en gemensam trend i majoriteten av samhällen, nämligen fördelningen av 
sociala könsroller. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 130ff) 
 
På de frågor som ställdes i undersökningen, kopplade till denna dimension, var det 
konsekvent skilda svar mellan hur de kvinnliga respektive manliga respondenterna 
svarade. Det innebär att det inom ett land finns skillnader som direkt kan kopplas till 
maskulinitet och femininitet. Definitionerna på maskulina respektive feminina 
samhällen är:  

 
6 Beräkningen av indexet genomfördes via respondenternas poängsättning på 14 olika frågor. Av dessa 
poäng räknades en ”faktorpoäng” fram vilket ger ett noggrant mått på respektive lands placering på 
dimensionen. Faktorpoängen multipicerades med 25 varefter siffran 50 adderades. Detta resulterade i en 
poängskala från 0 till 100.  
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”Ett samhälle kallas maskulint när emotionella könsroller är tydligt 
åtskilda: män ska hävda sig, vara tuffa och fokuserade på materiell 
framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta och bry sig om 
livskvalitet. Ett samhälle kallas feminint när emotionella könsroller 
överlappar varandra: både män och kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta 
och bry sig om livskvalitet.” (Hofstede & Hofstede 2005, s. 133) 

 
De kulturella egenskaperna som förknippas med maskulinitet och femininitet innebär att 
olika länder är framgångsrika inom olika slags branscher. Maskulina länder är ofta 
industriellt utvecklade med framgång inom tillverkningsindustri och massproduktion 
medan feminina länder tenderar att satsa på tjänste-, service och forskningsrelaterade 
sektorer. Ett maskulinitetsindex (MAS) räknades fram på liknande sätt som IDV och 
visar på ländernas relativa positioner. Index närmare 0 innebär femininitet och nivåer 
mot 100 innebär maskulinitet. Kina har index 66 medan Sverige ligger på 5. (Ibid) 
 
Eftersom vad som anses vara maskulint respektive feminint grundar sig i människornas 
medvetande, det vill säga, den inhemska befolkningens, kommer vi inte kunna 
analysera just detta i vår empiri då den bygger på intervjuer med svenska affärsmän. 
 

5.2.4 Osäkerhetsundvikande 
Termen osäkerhetsundvikande har hämtats från organisationssociologen March, som i 
sitt arbete la märke till fenomenet inom organisationer. Dimensionen innebär att vi 
måste konfronteras med det faktum att vi inte vet vad som kommer att hända, vi lever 
med en osäker framtid, vilket för många människor kan framkalla ångest. Osäkerhet 
skapar ångest vilken samhället försöker ta sig an på olika sätt. Detta görs via teknologi, 
lagar och religion. De känslor som individer i ett samhälle upplever, delas i mångt och 
mycket även av andra i samhället. Detta beror på att känslor av osäkerhet är något 
individer lär- och tillägnar sig, vilket utgör en del av ett kulturellt arv. Resultatet blir 
kollektiva beteendemönster som av ett annat samhälle skulle kunna uppfattas som 
konstigt och avvikande. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 180f) Definitionen av 
osäkerhetsundvikande är kopplat till ångest och tvetydighet:  
 

”I den utsträckning som människorna i en kultur känner sig hotade av 
tvetydliga eller okända situationer.” (Hofstede & Hofstede 2005, s. 183)  

 
I länder med ett lågt index, det vill säga lågt osäkerhetsundvikande, är även ångestnivån 
i samhället låg. Aggressioner och känslor får inte synas och det råder inte fokus på tid. 
Tiden är istället en referensram inom vilken människor orienterar sig. Indexet för 
osäkerhetsundvikande (UAI) beräknades på liknande sätt som maktdistansindex. UAI är 
30 för Kina och 29 för Sverige. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 184) 
 

5.2.5 Långsiktig kontra kortsiktig inriktning, Bonds femte dimension 
Strax efteråt att Geert Hofstede publicerat sin bok Cultures Consequences genomförde 
Michael H. Bond en liknande undersökning i vilken även han kunde se de ovannämnda 
dimensionerna som Hofstede redovisar. Däremot visade Bonds resultat att människors 
tankesätt begränsas av kulturen, vilket innefattar så väl respondenter som de forskare 
som formulerat undersökningsmaterialet. Innebörden av detta är att människor med ett 
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icke-västerländskt ursprung hade besvarat frågor formulerade av västerländskt intellekt. 
För att komma undan problemet med vad som kallades ett ”västerländskt-bias” införde 
Bond den kinesiska kulturen, och flertalet viktiga värderingar utifrån den, i ett nytt 
frågeformulär som kom att kallas Chinese Value Survey (CVS). Undersökningen 
genomfördes på 50 män respektive kvinnor i 23 länder. Även i denna undersökning var 
det fyra dimensioner som var tydliga, däremot saknades osäkerhetsundvikande. Istället 
utgjordes den fjärde dimensioner av värderingar kopplade till inriktningen på framtiden 
kontra det förflutna och det nuvarande. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 43f) Definitionen av 
den femte dimensionen är:  
 

”Långsiktig inriktning står för att främja dygder inriktade på framtida 
belöningar, i synnerhet uthållighet och sparsamhet. Dess motsatta pol, 
kortsiktig inriktning, står för att främja dygder som har med det som varit 
och det nuvarande att göra, i synnerhet respekt för traditioner, att bevara 
”ansikte” och att uppfylla sociala skyldigheter.” (Hofstede & Hofstede 2005, s. 
226) 

 
Indexet för denna dimension kallas LOT (Long Term Orientation index). De länder som 
är på ”topp sex” är alla östasiatiska länder med Kina i topp på index 118 (långsiktigt). 
Anledningen till att Kina har ett värde över 100 är att poängen för landet lades till i 
efterhand, när skalan redan var klar. Sverige har ett index på 33 (kortsiktigt). (Ibid) Den 
kortsiktiga kontra den långsiktiga inriktningen kännetecknas av att ansträngningar skall 
ge snabba resultat kontra uthållighet med fortsatt ansträngning trots att resultaten dröjer, 
sociala och statusrelaterade skyldigheter är viktiga kontra villighet att underordna sig ett 
syfte, samt vikten av ”ansikte” kontra att kunna känna skam. Den långsiktiga miljön 
främjar bland annat uthållighet, vilket innebär att sträva efter uppsatta mål. 
Konfucianismens påverkan leder till att personer ordnar relationer efter status vilket 
innebär en harmonisk och stabil hierarki. Den kortsiktiga miljön kan i sin tur hindra 
personer från att göra vad som krävs av situationen. Att inte ”tappa ansiktet” kan vara 
ett hinder för innovationsförmågan. Kortsiktigheten synliggörs även i 
ledarskapstänkandet av resultatfokuseringen i kortsiktiga kulturer. I dessa ligger fokus 
ofta på basis av månadens, kvartalets eller det senaste årets basis medan de långsiktiga 
miljöerna anser att vinsten om tio år är mer central. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 234f) 
 

5.3 Interkulturell förhandling 
En förhandling sker mellan två eller flera parter som är beroende av varandras 
involvering. Dessa parter har olika intressen av förhandlingen och har en viss grad av 
makt att påverka den andra partens agerande. En lyckad förhandling resulterar i en enig 
acceptans hos medverkande parter. (Woo & Prud’homme, 1999, s. 314) 
 
Förhandlingsbeteende skiljer sig mycket åt mellan människor från olika kulturer och 
kräver därför god observation. Det gäller att försöka skapa en relation och ge motparten 
rum att ta upp förhandlingarna. En effektiv förhandlare är också en aktiv lyssnare och 
söker synergiska lösningar – lösningar där båda parter vinner. (Adler, 1986, s. 187f) Mycket 
tyder på att förhandlingsbeteende är konsekvent inom kulturer och varje kultur har sin 
distinkta stil. Interkulturell förhandling innebär att parterna som möts kommer från 
olika kulturer och har olika sätt att tänka, känna och bete sig. Förhandlingsprocessen 
blir ofta mer komplex eftersom den även innefattar omedvetna faktorer som påverkar 
och därmed kan förhindrar effektiv kommunikation. (Adler, 1986, s. 315) 

 20



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 
Det finns i dagsläget ett flertal forskningsrapporter kring kinesiskt beteende i 
förhandlingssammanhang. Centralt för samtliga studier är att kulturen är en starkt 
inverkande faktor på de kinesiska affärsmännen, vidare att de har ett helt annorlunda 
perspektiv på tillvaron. Det här påverkar kinesernas beteende och därmed förhandlingen 
med en västerlänning och dennes västerländska sätt att se på saker. Kinesiskt 
förhandlingsbeteende präglas mycket av konfucianska influenser. Trots att Kina är ett 
enormt land med många provinser och olika folkslag, verkar beteendet vara i stort sett 
liknande i hela Kina. (Woo & Prud’homme, 1999, s. 314) Forskarna är ense om att det är bra 
att vara medveten om olikheterna vid förhandlingar. Det handlar om att känna igen och 
förstå de kulturella skillnaderna, inte försöka bli en del av den kinesiska kulturen. (Adler, 
1986, s. 187) Woo & Prud’homme menar på att kunskap om kulturen kan förhindra 
onödiga missförstånd och minimera spänningar, förberedelse är således essentiellt för 
en lyckad förhandling (Woo & Prud’homme, 1999, s. 314f). 
 
I Kina läggs stort fokus på relationer. Knutsson skriver att den kinesiska 
tidsuppfattningen inte tycks ha samma karaktär som den västerländska. Framtiden går 
inte att manipulera, och det finns många faktorer som kan påverka ett slutresultat, vilka 
ligger bortom människans förmåga att styra. (Knutsson, 1985, s. 56) Adler menar på att man 
skall bortse från kinesernas tal om framtiden (Adler, 1986, s. 187). Brännpunkt ligger på att 
bygga på relationerna, för att uppnå tillit, och därefter kunna göra affärer. Att som i 
västvärlden se en förhandling som en ’one-off deal’ går inte i Kina (Bhat et al., 2005, s. 70). 
Adler med flera kommer i sina studier fram till att tålamod är viktigt vid förhandling 
med kinesiska affärsmän. Det tar tid att komma till ett avslut i förhandling. Det som ur 
ett västerländskt perspektiv ses som effektiv förhandlingstid, motsvarar endast en liten 
del av den totala förhandlingsprocessen. Adler skriver att det kan gå längre perioder då 
det inte händer något. Woo & Prud’homme menar på att metod och uppförande skiljer 
sig avsevärt från det västerländska sättet, då det gäller t.ex. förhandlingsnormer men 
också förutsättningar. (Adler, 1986, s. 187f; Bhat et al., 2005, s. 70; Woo & Prud’homme, 1999, s. 
314)  
 
Guanxi är ett återkommande tema i dessa forskningsartiklar. Utan guanxi, 
relationsuppbyggandet med fokus på vänskap, går det inte att föra samtal med 
kineserna. Bhat et al. skriver “A clear emphasis was placed on friendship, trust, 
honesty, reciprocity and care, without which guanxi could not be achieved 
successfully.” (Bhat et al., 2005, s. 71) Forskarna fann i sina studier att respondenterna hade 
fått umgås med kineserna långt utöver vad en affärsrelation innebär. Tillit är relaterat till 
guanxi, och är viktigt att uppnå. (Bhat et al., 2005, s. 70) Keen Pang et al. uttrycker sig på 
följande sätt: ”Trust is a valuable gift, and, for an ”outsider” is the only real passport 
into Chinese community.” (Keen Pang et al., 1998, s. 275) En annan aspekt som är viktig är 
ansiktet. En kines får inte tappa ansiktet. (Guopei, 1995, s. 33) Forskarna har sett att i 
förhandlingssammanhang översätts detta i att kinesiska affärsmän undviker 
konfrontationer, vilka är mer eller mindre tabu. Forskarna är överens om att 
förhandlingar sker mellan individer och är alltså beroende av förmågan och viljan hos 
de medverkande parterna.  
 

5.4 Interkulturell kommunikation 
Ett av de största problemen inom interkulturell kommunikation härrör från det faktum 
att aktörer från olika kulturer har olika förståelse för interaktionsprocesser samt olika 
dialogstilar. Dessa skillnader gör sig tydliga, främst vid möten ansikte mot ansikte. 
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Kulturer har olika konstruktioner rörande önskvärda ageranden och 
interaktionsbeteenden. Enligt Korac-Kakabadse kan man se på kommunikation som en 
eftersträvansvärd föreskrift som indikerar vilket beteende som är förpliktigat, önskvärt 
eller förbjudet i ett visst sammanhang. Eftersom kulturella mönster måste läras och ges 
nytt liv genom att föra traditionerna vidare till nästa generation påvisas vikten av 
kommunikation. Relationen mellan kommunikation och kultur är därför etablerad. 
(Korac-Kakabadse et al. 2001, s. 6ff) 
 

5.4.1 Låg- och högkontextorientering 
En av de mest uppmärksammade teoretiska modellerna som behandlar kulturella 
variationer rörande informationsbehandling, tidsorientering och interaktionsmönster 
inom vissa kulturer, har utvecklats av antropologen Edward Hall. Kulturen fungerar 
bland annat som en slags skärm mellan människan och omvärlden, med den funktionen 
att kulturen påverkar vad vi uppmärksammar och vad vi ignorerar (Hall, 1981, s. 85). 
Enligt Hall definieras kontext som information som omger en händelse och han anser att 
den kontext som omger information är avgörande för förståelsen (Hall, 1981, s. 86). Hall 
påvisar att olika kulturer använder en rad olika informationsbehandlingsprocesser för att 
tillföra kontext (Korac-Kakabadse et al. 2001, s. 6).   
 
Hall illustrerar olika kulturers behandling av information för att skapa kontext i ett 
system som kallas lågkontextsystem och högkontextsystem. Lågkontext innebär att: 
 

 ”en liten nivå av programmerad information används för att skapa kontext 
och därför behövs istället stor del explicit information för att skapa 
förståelse och mening. Gällande högkontext används istället en stor del 
programmerad information för förståelsen och mycket tid spenderas på att 
programmera och sammanfatta förståelse och betydelse utifrån en given del 
information.” (Korac-Kakabadse et al. 2001, s. 7)  

 
I kulturer med högkontextsystem är tonläge och gestikulerande en viktig del av 
kommunikationen. Kommunikationen är tidskrävande eftersom tillit, 
vänskapsrelationer, personliga behov och situationer spelar en viktig roll. Tvärtemot 
innebär lågkontextsystem att personer inte tar sig tid (gällande affärskontakter) att 
bygga relationer och skapa tillit och förtroende. (Ibid)    
 
De beteenden vi har som människor är en utvidgning av den kontext vi lever i. Dessa 
beteenden kan bli observerade och analyserade utifrån hur människor relaterar till andra 
personer i den motsatta kontexten, vilket kan innebära problem i exempelvis 
företagsvärlden. Hall beskriver östasiatiska personer som vägledda av relationer och 
stabila, långvariga sociala system. I dessa kulturer är det känsligt att vara specifik och 
tydlig gällande otrevligheter och problem vilket kan leda till att en person tappar 
ansiktet. (Korac-Kakabadse et al. 2001, s. 8)    
 
Trots att låg- och högkontextsystem finns i alla samhällen och kulturer, skiljer 
kulturerna sig åt rörande vilken typ av kontext som anses passande för tillfället och 
situationen, detta är särskilt vanligt inom företagsvärlden. Inom affärsrelationer talar 
Hall om ”kontraktskulturer” (låg) som opererar utifrån avtal samt ”relationskulturer” 
(hög) som istället opererar utifrån personliga nätverk. Servaes har i stora drag delat in 
kommunikationsstilar i en tillhörande Väst och en tillhörande Asien. Servaes visar på att 
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Västs kommunikation bygger på argumentation och rationella argument. Slutprodukten 
av ett meddelande är den viktigaste aspekten av kommunikationsprocessen. I den 
Asiatiska synen på kommunikation värdesätter man istället det emotionella utbytet och 
nöjet av interaktionen i mötet. (Ibid)   
 

5.5 Sammanfattning av teorier 
 
Tabell 5.2: Sammanfattning av teorier 
Teori Begreppsförklaring Kina Sverige 
Maktdistans 
(PDI)  

I länder med låg maktdistans är det mer jämlikt och inom arbetslivet 
finns ett ömsesidigt beroende mellan underställd och chef. Hög 
maktdistans innebär ett mer hierarkiskt förhållande mellan människor, 
människovärdet är lägre och klassamhällen är vanliga. 

80 31 

Kollektivism  
kontra  
individualism 
(IDV) 

Lågt värde betyder ett mer kollektivistiskt samhälle där familjen är i 
fokus och där relationer är viktiga. Den personliga relationen står 
högre än uppgiften och människor undviker direkt konfrontation. 
Individualistiska samhällen har uppgiften överordnad den personliga 
relationen och en rak dialog föredras. 

20 71 

Femininitet  
kontra  
Maskulinitet 
(MAS) 

Maskulina länder (högt värde) är ofta industriellt utvecklade med 
framgång inom tillverkningsindustri och massproduktion, medan 
feminina länder tenderar att satsa på tjänste-, service och 
forskningsrelaterade sektorer. 

66 5 

Osäkerhets- 
undvikande  
(UAI) 

I länder med ett lågt index, det vill säga lågt osäkerhetsundvikande, är 
även ångestnivån i samhället låg. Aggressioner och känslor får inte 
synas och man har inte fokus på tid. 

30 29 

Långsiktig  
kontra  
Kortsiktig 
inriktning 
(LOT)  

Den kortsiktiga kontra den långsiktiga inriktningen kännetecknas av att 
ansträngningar skall ge snabba resultat kontra uthållighet med fortsatt 
ansträngning trots att resultaten dröjer, sociala och statusrelaterade 
skyldigheter är viktiga kontra villighet att underordna sig ett syfte, 
samt vikten av ”ansikte” kontra att kunna känna skam. 

118 33 

Interkulturell 
förhandling 

Förhandling sker mellan två eller flera parter. Förberedelse är 
essentiellt, det är viktigt att förstå, lyssna och anpassa sig. En effektiv 
förhandlare söker synergiska lösningar. Det är viktigt att förstå de 
kulturella skillnaderna, inte försöka bli en del av kulturen. Tålamod är 
viktigt vid förhandling med kinesiska affärsmän. 

  

Interkulturell 
kommunikation 

Ett högkontextsystem lägger vikt vid tonläge och gestikulerande och är 
mer tidskrävande på grund av betydelsen av tillit, vänskapsrelationer, 
personliga behov och situationer. Ett lågkontextsystem tar sig inte tid 
att bygga relationer (i affärssammanhang) och skapa tillit. 

Hög-
kontext 

Låg-
kontext 

 

5.6 Antaganden 
Med tanke på Kinas bakgrund och historia i koppling till de teorier vi har tagit del av, 
följer här några övergripande antaganden som ligger till grund för vår empiriska studie. 
Våra antaganden är som följer: 
 

1. De kinesiska affärsmännen lägger stor vikt vid personliga relationer (guanxi). 
2. En kinesisk affärsman får inte tappa ansiktet, vilket påverkar deras beteende i 

affärsrelationer. 
3. De kinesiska affärsmännen är präglade av ett hierarkiskt tänkande. 
4. Det krävs ett långsiktigt engagemang att handla med Kina, det tar tid att komma 

till avslut. 
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6 EMPIRI 
 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av det empiriska materialet vi samlat in i vår 
undersökning. Empirin består av fem semistrukturerade djupintervjuer som varat mellan en till 
en och en halv timme. För att se det fullständiga materialet, se bilaga 2-6. 
 

6.1 Teman för semistrukturerad intervju 
Vi har valt att utgå ifrån fyra teman i de semistrukturerade djupintervjuer vi har 
genomfört. Utöver dessa fyra har vi även ett tema ”allmänt”. I intervjuerna diskuterade 
vi varje tema för sig där olika frågor ställdes beroende på respondentens egna 
erfarenheter. De fullständiga intervjuerna finns längst bak i uppsatsen som bilagor. 
 
Tabell 6.1: Teman för intervju 
Förberedelse Relation Tid Möte/hierarki Allmänt 
Förberedande  
kurs, annan 
förkunskap 

Affärskontakter med 
Kina, lätt/svårt, 
relationsbyggande, 
guanxi, familj 

Affärsmöte, 
kinesernas 
förhållande 
till tid  

Upplevelser av affärsmöten, 
ritualer, ansikte, egen plats i 
hierarkin, beslut/avtal, 
representation/business 

Anpassat 
beteende, 
problem, råd 

 

6.2 Henrik Erasmie, Pandalus AB 
Henrik Erasmie arbetar på Pandalus AB, ett företag som producerar och importerar fisk och 
skaldjur. Henrik är produktionschef och har det största ansvaret för importen av kräftor från 
Kina. Under ett år besöker Henrik Kina ca tre till fyra gånger och resorna varar i allt ifrån två 
veckor till tre månader.    
 
Henrik var i Kina första gången 1989. Då besökte han områdena kring Wuhan och 
Guangzhou i provinserna Hubei och Guangdong. Henrik var den enda representanten 
från företaget som åkte till Kina, däremot hade han med sig en kinesisk affärsman som 
arbetade i England, Lei Lou. Mr Lou fick ta rollen som tolk eftersom han talade både 
kinesiska och engelska. Vid resan till Kina hade Henrik ingen aning om vad som skulle 
möta honom när han kom fram, han hade inte fått någon information om Kina och dess 
kultur. Däremot tycker han idag inte att det hade varit önskvärt heller, mycket för att 
han arbetat flertalet år i andra länder och med främmande kulturer och är mycket van att 
anpassa sig till nya förutsättningar. De första åren i Kina var speciella, ”som utlänning 
var man bevakad på hotellen och man hade en egen valuta”, det fanns i princip ingen 
infrastruktur och på landsbygden saknades det hotell och vägar. Kineserna hade alla på 
sig samma kläder, en slags uniform i blått eller grått. ”Den största chocken var när jag 
gick utanför hotellet och hade en ring på femton man runt mig på två sekunder! De 
skulle klämma och känna på mig, de hade inte sett en västerlänning i verkligheten. Så 
är det inte nu längre”. 
 
Det första intrycket Henrik fick vid de första affärsmötena var, ”Hur ska detta 
fungera?” När ett problem uppstod gick det att ordna relativt lätt, ”kineserna är väldigt 
påhittiga och hungriga på att göra saker så de löste alla problem väldigt smidigt”. Att 
problem var snabbt lösta tror Henrik kan bero på att en kines inte får tappa ansiktet och 
alltid skall vara tillmötesgående ”de säger alltid att de kan fixa det. När man sedan går 

 24



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 
därifrån ringer de till en kompis och frågar vad ”det där” är. De missar aldrig en 
chans att göra en affär”. Henrik har inte märkt någon skillnad från de första åren och 
idag på hur kineserna beter sig gällande affärer. Allt verkar gå ut på att tjäna pengar.   
 
Gällande begreppet guanxi känner Henrik till innebörden i verkligheten, men han vet 
inte vad ordet betyder. I realiteten har han fått uppleva relationsbyggandet och han anser 
att det är en mycket viktig del av det kinesiska beteendet. Kinesiska affärsmän anses 
vara lättsamma och på ”kompisnivå”. Det är vanligt att ge presenter och det är enormt 
viktigt att inte tacka nej. Familjen är också central och det skall gärna visas upp kort på 
respektive familj. ”Man får ta kort med familjemedlemmar, deras morsa och ibland till 
och med grannar!” Däremot har Henrik fått intrycket av att samhället är mycket 
mansdominerat. Tidigare var det mycket ovanligt att fruarna var med men idag kan man 
bli hembjuden, till och med på bröllop! Henrik vill beskriva kineser som väldigt 
barnsliga. Från början upplevde Henrik det som att kineserna ansåg det vara status att 
umgås med utlänningar, ”det var väldigt stort, en form av hierarki”. 
 
Ett typiskt affärsmöte kännetecknas av att Henrik kommer till kontoret, det dricks te, 
man pratar, dricker mer te och sen går alla på restaurang. Vid restaurangbesöket är det 
inte ovanligt att även andra personer deltar, ex bankfolk eller borgmästaren. Mat och 
dryck i gemenskap med kineserna är avgörande. ”Man var tvungen att äta och dricka 
med dem. De (kineserna) har sagt att de som kommer dit och inte vill äta och dricka 
tillsammans med dem får inte heller göra affärer med dem”. Vid måltiderna finns vissa 
ritualer som skall följas. Det är viktigt att man sitter i rätt följd, efter en hierarkisk 
ordning med ”bossen i mitten och sedan hedersgästen direkt till höger”. ”Jag blir alltid 
väl behandlad. Om jag vill ha något fixar de alltid det, jag känner mig ganska högt upp 
i ordningen”. Idag har kineserna blivit lite mer återhållsamma när det gäller luncher och 
middagar. Nu när företagen får vara vinstdrivande ”slösar” de inte bort pengar på 
samma sätt som tidigare då alternativet var att ge vinsten till staten. ”Idag är det kanske 
bara sex personer från kontoret som går ut och äter, det är mer västerländskt. Allt har 
förändrats och det har gått fort”. 
 
När det handlar om avtalsskrivande och att göra affärer säger Henrik att kineserna är 
”slugare än man tror. Det finns alltid en baktanke”. Henrik har jobbat i Turkiet, USA, 
Ryssland och Spanien men ”kineserna är de smartaste”. Henrik har alltid arbetat med 
relativt små företag och därför alltid fått träffa den högsta chefen, eller ägaren, direkt. 
Att avtala om kvantiteter och priser är alltid svårt när man handlar med säsongvaror, så 
det är inget specifikt för just Kina. Det är sällan det förekommer skrivna avtal. ”Det är 
inte som i Europa där parterna skriver på ett avtal som gäller. Det har kontoret i 
Sverige lite svårt att förstå men det är bara att acceptera att det är så här det 
fungerar”. I affärer blir det alltid lite riskfyllt då det är svårt att lita på en kinesisk 
affärsman, kineserna ”har ingen affärsheder”, samtidigt som det inte heller är vanligt 
med skrivna avtal.  
 
Det man bör tänka på är att inte skälla ut en kines och göra så att de tappar ansiktet. ”Att 
säga åt någon i chefsposition så att han tappar ansiktet gör att du har en ovän för 
livet.” Henriks knep för att gå runt problemet med att inte kunna klaga och säga till, 
men samtidigt få igenom en förändring, är att få kinesen att tro att det är han som 
kommit på den smarta lösningen. På så vis ”visar han för sina kollegor att han kommit 
på något nytt, vilket gör att han kan markera sin hierarkiska ställning”. De största 
problemen med att bedriva handel med Kina anser Henrik består i att det inte går att lita 
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på kinesiska affärsmän till hundra procent. ”De handlar efter sitt eget huvud. Ibland när 
man bestämt något så kan de få för sig att de vet bättre och så ändrar de produktionen. 
Jag hade gjort ett recept som de skulle följa men då tyckte en kines att det inte kan vara 
hälsosamt med så mycket salt så han ändrade hela receptet. Han fattade ju inte hur 
kräftorna ska smaka. Det skulle aldrig hända i ett annat land. I samma veva var 
kineserna på besök i Sverige på vår årliga kräftskiva, då fick de själva smaka våra 
turkiska kräftor och var tvungna att inse hur vi vill ha våra kräftor. De måste bli 
överbevisade”.  
 
Den främsta anledningen till att Henrik lyckats i Kina tror han beror på att han ätit och 
druckit tillsammans med dem samtidigt som han själv har varit med och jobbat för att 
visa kineserna att det verkligen fungerar. Dessutom har Pandalus alltid varit ett företag 
som stått för vad det sagt vilket bidragit till att alla kineser velat jobba med dem. 
Däremot tror Henrik att relationen är starkare till honom som person än till det företag 
han representerar, ”de vet att jag håller vad jag lovar, om jag säger att jag ska göra en 
sak så vet de att jag gör det”. Henrik är inte helt säker på att en eventuell efterträdare 
skulle få problem med att skapa en ny relation. Han påpekar att Kina är så otroligt 
annorlunda idag, ”det har blivit som vilket västerländskt land som helst”, och fokus 
ligger på att tjäna pengar. 
 
Henrik påpekar att den politiska och ekonomiska situationen i landet påverkar framtiden 
mycket. ”Kina går mer och mer mot en marknadsekonomi och därmed har priserna 
gått upp. Jag vet att många av våra fabriker har haft svårt de senaste åren att hitta 
arbetskraft. Arbetarna har blivit mer och mer kräsna. Det är inte en självklarhet att 
hitta billig och bra arbetskraft, inte ens i Kina!” Det man bör vara medveten om innan 
man satsar på handel med Kina är att inse att det tar tid. ”Man ska äta och umgås, det 
går inte att stressa. Tålamod är ett nyckelord!” 
 

6.3 Rolf Wackborg, COOP 
Rolf Wackborg arbetar inom Coop, en försäljningsorganisation som utgör en av de tre största 
aktörerna på den svenska dagligvarumarknaden, tillsammans med Ica och Axfood. Rolf har 
arbetat som inköpare i totalt ca 30 år och startade sin handel med Kina för drygt åtta år sedan. 
Då Coop omorganiserades flyttades inköpsavdelningen till Danmark. Rolf valde att stanna kvar 
i Sverige och slutade därmed som inköpare men arbetar kvar inom företaget. Han berättar om 
sin tid innan omorganisationen. 
 
Coop (dåvarande KF) påbörjade handel med Kina redan på slutet av 50-talet. Under 70-
talet etablerades således ett kontor i Hong Kong, InterGroup, som idag ägs av flera 
aktörer från olika länder. Kontoret fungerar som en mellanhand mellan inköparna och 
leverantörerna och tar hand om bland annat de problem som kan uppstå. Rolf Wackborg 
har varit ansvarig för inköp av leksaker och säsongsvaror och menar att det är bra att ha 
en mellanhand som tar hand om problem så att relationen mellan Coop och 
leverantörerna inte skadas. Utöver kontakten med InterGroup har Rolf varit i direkta 
förhandlingar med leverantörer som sedan offererat kontoret. Han menar att det är 
problematiskt att handla med Kina på grund av språkmässiga och kulturella skillnader 
och därför är det bra att ha människor på plats som kan tolka och guida.  
 
Första gången Rolf åkte till Kina hade han en kollega med sig som hade erfarenheter av 
att ha varit där tidigare. Rolf själv hade inga direkta förkunskaper men han hade fått 
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höra vissa ”nyckelgrejer” som kunde vara bra att tänka på. Detta var bland annat att en 
kines inte får tappa ansiktet. Rolf arbetade parallellt med sin kollega en period för att 
han skulle se hur förhandlingarna gick till och för att bli introducerad. Resorna skedde 
två gånger om året och samtliga avslut togs hemma i Sverige efter en noggrann 
genomgång av de offerter som samlats in. ”Första resan så lyssnar man bara, andra 
lärde man sig och tredje då började man jobba.” 
 
Relationer förknippar Rolf med tid och förtroende. ”Har man förtroende för varandra, 
det vi säger står vi för och inte kör med några ’dirty tricks’, så skapar vi relationer.” 
Sverige är ju väldigt litet, internationellt sett. Med förtroendet som de har för oss 
händer det att de ibland gör saker för oss som de kanske inte skulle ha gjort för någon 
annan.” Rolf menar att relationer är mycket viktiga i Kina och att de relationer som han 
har skapat främst är med människorna på kontoret i Hong Kong, och inte direkt med 
leverantörerna. Detta har gjort att Rolf inte kommit någon särskilt nära och håller 
relationen strikt affärsmässig. ”Vi pratade inte familj, men det kan ju bero på att vi 
kanske inte kom så nära. Vi var inte ute på kvällarna direkt och åt middag.” Relationen 
som Rolf beskriver tyder också på att det är företaget som står främst. Vid Rolfs resor 
representerade han Coop och Rolf menar att det är logotypen på visitkortet som 
leverantörerna känner igen.  
 
Mötena där förhandlingarna ägde rum hölls korta, högst en till en och en halv timme, på 
Rolfs egen begäran. De hade ca fyra till sex möten per dag. Han tackade nej när det 
erbjöds mat på grund av risken för magsjuka. Han upplevde trots det inte några problem 
i affärerna utan de fortsatte samarbetet. Hos leverantörerna togs han emot bra, ”det är ju 
så att jag är kung och kund och de är beroende av mitt företags pengar”. Pengar 
upplever Rolf som mycket centralt i Kina, ”You can buy everything for a dollar”. För 
att påbörja förhandling med en leverantör utbyts visitkort, och som seden bjuder skall 
det lämnas med båda händerna och tas emot på samma sätt. Rolfs erfarenheter visar att 
det är viktigt att ha ”rätt titel” på visitkortet, det vill säga gärna en högre position, för att 
få träffa den person som har befogenhet att ta beslut. ”Om jag ”bara” är inköpare så 
får jag ”bara” träffa en underhuggare som sedan ska gå vidare och vidare.” De gånger 
som Rolfs kollega var med i förhandlingarna kunde ibland direktören för fabriken sitta 
med eftersom det på kollegans visitkort stod ’category manager’. ”Där upplever jag att 
de var väldigt noga, att man möts på samma nivå.”  
 
I förhandlingar poängterar Rolf att det är viktigt att inte ”måla in någon i ett hörn”, 
eftersom denne då kan tappa ansiktet. Detta anser han vara det viktigaste att tänka på 
när förhandlingar sker med kinesiska affärsmän. Dels för deras egen skull men också för 
att säkerställa att inga missförstånd uppstår. En kines säger aldrig nej och ”tycker ju inte 
att det är några problem med någonting, de ler och är vänliga”. Rolf menar att det är 
speciellt viktigt att förstå varandra när det gäller varor som skall nyproduceras eftersom 
detaljer spelar extra stor roll då. Här har kontoret en stor betydelse eftersom de skall 
tolka och framföra Rolfs önskemål. Om leverantören inte förstår är det ingenting de 
erkänner utan gör allt efter eget huvud, på grund av att de inte vill tappa ansiktet, vilket 
ofta leder till problem i slutänden. 
 
De avtal som skrivs är inte helt slutgiltiga utan kan komma att ändras. Rolf har inte 
upplevt detta som några större problem, han har själv annullerat order och menar att det 
är acceptabelt om det finns giltiga skäl att ändra. Han säger att ”de ser ju sunt på det, på 
det viset att är jag missnöjd så kommer jag ju inte tillbaka men om leverantören visar 
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välvilja så återkommer jag. Det går inte att lura dem”. Trots osäkerheten med avtal 
som kan brytas ser Rolf effektiviteten med att åka till Kina för att förhandla på plats. 
Han menar att det är tvunget för att upprätthålla ett oberoende som inte kan uppnås i 
Sverige. ”Strävan är ju att handla ifrån källan.” 
 
Rolf har lärt sig mycket av sina resor till Kina och anser sig ha blivit mer ”kaxig” än 
tidigare. Efter ett tag skapades rutiner som i sin tur skapade trygghet, vilket har lett till 
att han har vågat ställa högre krav. Han påpekar den snabba utveckling som skett i Kina, 
han har främst märkt det på det växande antalet engelsktalande. De råd som han kan ge 
är att vara ute i god tid och att vara förberedd, ha en människa på plats, veta vad man 
vill ha och vara specifik från början. Hans erfarenheter säger att det bästa är att samla in 
offerter, åka hem och sedan reflektera.  
 

6.4 Lars Engström, Kabmatik AB 
Lars arbetade som försäljningschef under många år på ett företag som hette Kabmatik. 
Företaget sålde maskiner som tillverkade kablar och Lars var med i affärssammanhang för att 
förhandla och bidra med sin tekniska expertis, för att lära ut till kunderna hur maskinerna 
fungerade. Han gjorde många resor till Kina under 80- och 90-talet för att sälja in sina 
maskiner till vad som senare kom att bli företagets största marknad. Kabmatik blev längre fram 
uppköpt av LM Ericsson och sedan Nokia varpå verksamheten flyttade till Finland. Då valde 
Lars att sluta. 
 
Lars åkte till Shanghai under 80-talet efter det att Kabmatik blivit kontaktat av en 
kinesisk aktör som hört talas om det svenska företaget. Det fanns inte många företag i 
samma bransch under den tiden och Kabmatik var ett relativt litet företag. I Shanghai 
medverkade de på en mässa tillsammans med Nokia, där de ställde ut ett par maskiner. 
Tidigare hade företag från Finland varit i Kina men inte lyckats komma till 
förhandlingar. Lars hade aldrig tidigare varit i Kina och visste ingenting om vad han 
skulle möta. ”Jag hade knappt sett en kines innan och hade inte gått några kurser.”  
 
Förhandlingarna startade innan Lars och hans kollega hunnit sätta sig ned vid 
förhandlingsbordet och den första frågan kineserna ställde var hur mycket de kunde 
pruta på priset. ”Vi sa att det är lite svårt att pruta om vi inte har offererat eller kommit 
med anbud, vi måste veta vad ni vill ha.” Det var tydligt att kinesernas fokus var att 
göra affärer och tjäna pengar. 
 
Förhandlingarna kretsade kring pengar och hur mycket Kabmatik kunde gå ned i pris 
och det krävdes flera återresor för att sluta avtal helt och hållet. Ingen tid gick till att lära 
känna varandra. De märkte att kineserna höll inne information till sista stund, de sa 
exempelvis inte att de ville ha exportkredit förrän avtalet skulle skrivas på, vilket i det 
här fallet var omöjligt. Detta för att för liten del av maskinerna var svensktillverkade. 
Som tur var kunde Lars ordna det vilket gjorde affären möjlig. ”Vi talade om för dem 
att det inte gick att få någon kredit, när så mycket är finländskt, och att de måste betala 
det normala priset. De sa visst, och vi fortsatte med förhandlingarna som innehöll 
mycket prutning. När vi tyckte att det var klart så kom de tillbaks till exportkrediten. Då 
hade vi åkt dit tre fyra gånger och förhandlat, man hade lust att be dem fara”. Den 
generella uppfattningen som Lars fick var att kineserna hade ett ofint förhandlingssätt, 
att affärsmoralen inte var särskilt hög osv. En gång hade Lars med sig en representant 
från Handelsbanken men han förstod kinesiska och blev direkt förvisad ut ur 
förhandlingsrummet på grund av att han förstod vad kineserna sa. ”Det fanns mycket 
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ruffel och båg inom all business”. Reglerna och företagsetiken var inte som i Sverige 
vilket innebar att ”man kom och var blåögd och glad för att kunna göra affärer med 
dem”. Vid förhandlingstillfällena var det en ojämn fördelning mellan representanter 
från den kinesiska respektive svenska sidan, åtta mot två. Under dessa möten berättar 
Lars att vissa sov och andra sa ingenting. Lars förstod senare att detta berodde på 
hierarkin, de som inte sa något var högre upp i rangordningen. Totalt tog det ca fyra år 
att få till ett avslut och Lars jämför med ett till två år som det kanske skulle tagit i 
Sverige. De språkliga barriärerna försökte Lars övervinna med tolk men även via 
humor. Han hade med sig en leksak, i form av två uppskruvbara skor som fick gå över 
overheadapparaten vid affärsmötena. Med den visade Lars att ”nu går vi åt rätt håll, 
och nu går vi åt fel”. Skorna verkar ha fyllt sitt syfte för ”nästa gång man var nere kom 
de fram och klappade en på axeln och visade med armarna skornas gång”. 
 
När förhandlingarna hade avslutats fick 14 kinesiska arbetare komma till Sverige för att 
utbilda sig i sju veckor. Första gången kineserna kom på besök till Sverige hade alla 
likadana uniformer och i samma storlek. Istället för att gå ut och äta ville de laga sin 
egen mat på hotellrummet och få pengarna, som var budgeterade för mat, rakt ned i 
fickan. Maten bestod mest av ris. De hade en så kallad politruk med sig som såg till att 
de inte såg något otillåtet och de hade även med sig en kvinna för att ”roa” sig med. ”De 
hade alltid en tjej med sig bara för att hon var tjej – människovärdet är rätt lågt. I alla 
fall då, det var oerhört lågt”. Lars märkte av den snabba utvecklingen som Kina gick 
igenom, andra gången kineserna var på besök i Sverige hade de uniformer i ”sin egen” 
storlek, tredje gången en klocka utöver uniformen och fjärde gången hade de mer 
västerländska kläder. Lars har uppfattningen av att Kina har förändrats och att 
utvecklingen går snabbt, ”det gick så otroligt fort”. 
  
Efter alla förhandlingar blev Lars god vän med tolken som de hade med sig. Han 
skapade även relationer med andra och blev senare bjuden på stora evenemang där det 
serverades mycket mat. Men han anser att det tar tid att komma nära, dels för att 
standarden var låg på den tiden och för att de är väldigt strikta. Men Lars är av den 
åsikten att allt handlar om sunt förnuft. Det gäller att anpassa sig och bete sig som alla 
andra. ”Man märker när de lämnar visitkorten så håller kineserna dem med bägge 
händerna, då gör man likadant nästa gång”. Dock är det svårt att dra alla kineser över 
en kam, de är ju 1,3 miljarder. Han rekommenderar att ha tålamod och att veta om att en 
kines inte får tappa ansiktet. ”En gång sa tolken nu står vi snart på ruinens brant, då sa 
jag att jag redan hade ramlat ner.” Det är även viktigt att hitta rätt person från början 
om ett samarbete med en kinesisk aktör skall inledas.  
 

6.5 Sven-Åke Bodin, ICA AB 
Sven-Åke Bodin har arbetat som inköpare på Ica sedan 1979. Ica är idag den ledande 
dagligvarukedjan i Sverige. Redan 1981 åkte Sven-Åke till Kina för att besöka Kanton-mässan 
som hölls två gånger årligen. Sven-Åke har främst ansvarat för inköp av konserver. 
 
Sven-Åke hade innan avresan till Kina läst litteratur på området och pratat med sin chef, 
som varit i Kina fem år tidigare, för att få tips och förståelse för vad han skulle komma 
att möta i Kina. ”Sedan är det upp till en själv att försöka vara lite försiktig och inte gå 
på i ullstrumporna. De är lite annorlunda än vad vi är i västvärlden. Man har förstått i 
efterhand, att det var nog rätt att man inte dunkade på i ullstrumporna, för då hade man 
inte varit välkommen år nummer två.”  Sven-Åke upplevde inga problem med att 
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komma som ”ny” representant för Ica när han träffade de kinesiska exportföretagen 
första gången. ”Man öppnar oftast med en diskussion om hur året har varit, hur 
leveranserna har gått osv. På det sättet var det inga problem med identifikationen”. 
Inte heller språkmässigt har det varit några problem. ”De är mycket duktiga på 
engelska. De är kollosalt pålästa både språkmässigt och produktmässigt. De 
personerna som hade fått de positionerna att sitta och förhandla med yttervärlden, de 
var riktiga fenor på språk. Det var faktiskt väldigt ofta damer. Det märker vi ännu idag 
att det är många kvinnliga exportansvariga”.  
 
Under de första åren i Kina upplevde Sven-Åke att allt var mycket mer annorlunda än 
idag. Då, på 80-talet, anordnades Kanton-mässan två gånger om året för att inköpare 
skulle kunna möta, och handla av de kinesiska exportföretagen. Priser var fixerade och 
som inköpare stod man nästan på kö för att få köpa de produkter som erbjöds. ”Det 
fanns inget utrymme för förhandling som det finns idag. Då var man tvungen att 
acceptera oavsett om man ville eller inte.” Exportföretagen var starkt bundna till Peking 
och hela affärssammanhanget var mycket mer kontrollerat än idag. Sven-Åke beskriver 
de första årens affärsmöten som ”tillknäppta, byråkratiska och som en administrativ 
funktion” där man som ensam inköpare mötte en hel delegation från respektive 
exportföretag. Att man som affärsman från utlandet även idag möter en större grupp 
representanter från den kinesiska sidan är inte helt ovanligt, men idag är kontakten 
personerna emellan mycket mer familjär. Skillnaden mellan då och nu beskriver Sven-
Åke som ”nu har man en helt annan kontakt med den man köper av, den som 
producerar. Det är kanske fram till de sista fem, sex kanske tio åren som man får 
komma till fabriken. Det har att göra med privatiseringen som sker. Det har gjort att 
man kommit närmare kinesen som person.” Idag anser Sven-Åke att dialogen har 
stärkts och att representanterna förhandlar mer med varandra, ”precis som vi gör 
förhandlingar med vilket annat land som helst”. Med privatiseringen, konkurrensen på 
den kinesiska marknaden och den ökade, personliga, kontakten mellan kineserna och 
svenskarna har inköparna fått möjlighet att ha direkta affärsförbindelser med de 
kinesiska producenterna. Detta är ett led för Ica att kontrollera säkerheten i processerna 
och kontrollera produktsäkerheten. ”Även om de själva hade och fortfarande har en 
statlig kontrollapparat, som kontrollerade det hela innan exporten skedde. Det är så 
mycket mer man vill ha kontroll på som importör.”  
 
Sven-Åke har kännedom om såväl begreppet guanxi, som innebörden av det. Han 
beskriver guanxi som ”tjänster och gentjänster” vilket kan ses som skillnaden mellan 
väst- och den asiatiska världen. ”Innebörden är vårat förhållningssätt till människor. 
De sätter människan väldigt högt. En liten parentes, när man träffar en kines och när 
jag träffar mina leverantörer, är det första man frågar hur familjen mår. Vi pratar 
oftast om väder och vind här i vår del av världen. Men de pratar om människorna, hur 
mår din grabb, hur mår frugan osv.” Det viktigaste med en relation är att man är 
vänner, även om man inte alltid gör affärer. Sven-Åke har svårt att svara på om det är 
relationen som skapar affären eller affären som skapar relationen, vilket är förståeligt i 
och med komplexiteten i frågan. ”Nu har vi självklart byggt upp ett relationsnät och ett 
förhållande. Det är det som är så viktigt med de kinesiska relationerna. Man måste ha 
ett försök till uthållighet. Vad de sätter väldigt högt är kontinuiteten. Även om man inte 
kommer överens affärsmässigt, kommer man överens människor emellan och håller 
dialogen öppen. Det som vi har förstått är att det här är en av nyckelpunkterna i en 
kinesisk relation. Ödmjukheten är nummer ett, uthålligheten är väldigt viktigt och 
långsiktighet i affärsrelationen. Man behöver inte alltid göra en affär, utan man håller 
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varje relation levande. För rätt var det är så kommer det en öppning med dem. De är 
lite annorlunda på det sättet.”  Inom konfucianismen spelar ödmjukhet en viktig roll. 
Att vi i Sverige har en tendens att inte skryta, ”vara lagom”, kan vara en fördel i 
relationer med kineser. ”Jag tror att vi i Skandinavien har lättare att umgås med 
kineser. Det känns som om vi är lite mer ödmjuka än andra folk i Europa och Amerika. 
Man kanske är lite mer bufflig i många andra länder. Det kan bero på att vi inte är så 
stora och kan inte gå fram med den attityden som kanske många andra gör. Vi får ha en 
lite lättare ’approach’.”  
 
Ett affärsmöte inleds ofta med en pratstund. ”Man tar det lite lugnt och dricker sitt te. 
Vi har en viss förmåga att vilja gå på, det får man glömma bort. Du kan sitta tyst i flera 
minuter, ingen säger någonting och man bara sitter och nickar.” Om kontakten är ny 
hålls en företagspresentation av respektive företag. ”Det har ju hänt så mycket, att idag 
är det inte så stor skillnad frånsett deras sätt att se på personer. Idag kan man ganska 
snabbt gå in på affärsdiskussioner på produkt.” Även om parterna inte kommer till ett 
avtal är det lätt att ”komma igen, för vad de vill är att sälja varor”. Sven-Åke påpekar 
flertalet gånger att en affärsrelation med Kina är tidskrävande och att man måste ha 
tålamod med detta. ”Det viktiga i en första relation är att man ger dem tid. Att man 
själv tar tid att lyssna på dem och har tålamod. Ett möte med en ny leverantör kan ta en 
halv dag, för du måste alltid vara förberedd på att de vill bjuda på lunch. Om man 
kommer på morgon, förmiddag vill de alltid avsluta med en lunch. Deras gästfrihet är 
enorm. Det är viktigt att ge dem tid att berätta.” De erfarenheter Sven-Åke har av 
hierarki är att kineserna har respekt för de äldre. ”Det har man förstått på senare år att 
hierarkin är viktig för dem. Jag har även förstått på senare år att åldern har en viss 
betydelse. Idag märker man att de har en väldigt hög acceptans till äldre personer.” 
Vid ett affärsmöte medverkar högsta chefen, de första timmarna, sedan sköts 
förhandlingarna med export- eller produktionsansvariga. Sven-Åke har inte upplevt att 
det är några som helst problem med att sluta avtal. Har parterna kommit överens så är 
det definitivt, däremot kan det ta ett tag innan man når ett avslut.  
 
En av de mest väsentliga delarna av ett samarbete med en kinesisk aktör är att vara 
införstådd i vad ett ”ansikte” betyder för en kines. ”Ett ”ansikte” betyder väldigt 
mycket för dem. Det är ett dilemma för oss i väst som kanske alternerar väldigt mycket 
med personer. När jag kom dit första gången kände jag att man bara pratade om min 
chef hela tiden. Det hör jag nu på mina kolleger, när jag inte är med och reser att man 
frågar gärna hur jag mår. De sätter personen nästan i förrummet.” Vidare innebär 
begreppet att man som västerlänning måste inse vilka problem ”ansiktet” kan resultera i. 
”Man får inte utsätta en kines för att tappa ansiktet. Det är ett litet dilemma.”  Detta 
innebär i realiteten att det är problematiskt att påpeka fel och brister i leveranserna, 
vilket måste skötas på ett smidigt sätt, utan att kinesen upplever det som ett påhopp och 
ett misslyckande. ”I en prekär situation där man kommer med en reklamation så är det 
nästan en dödssynd att säga ni har gjort fel. Man måste säga att det här inte stämde, 
och formulera sig så att han inte känner att han tappar ansiktet.” Dialogen blir mycket 
central och det viktigaste är att parera situationen på ett sätt att kinesen själv upplever 
det som om han är en viktig del i att lösa situationen. ”Det får bli en dialog så att han 
känner att han kommer att hjälpa till att lösa den här konflikten och att det är han som 
gör det. Det är lite grann av psykologi naturligtvis. Att gå på i ullstrumporna och säga 
att du inte klarar av det här. Det fungerar inte.” 
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Företagsklimatet i Kina har förändrats från statliga till privata företag, vilket märks på 
deras sätt att agera. Konkurrensen innebär att företagen idag är mer villiga att erbjuda 
olika tjänster vid produktionen och de marknadsför sina produkter mycket aktivt på 
mässor runt om i Europa. Även EU har påverkat de kinesiska producenternas 
möjligheter att exportera varor till länder inom unionen vilket innebär problem för såväl 
den kinesiske producenten som den svenske importören Ica. ”När EU kom in i bilden, 
och man tittar på en produkt som champinjoner, blev det kvoterat. Vi fick skyddstullar, 
vilket innebar att produktion på sådan produkt fanns inne i EU och då ville man 
naturligtvis skydda den marknaden. Det är vanligt idag. Vi fick en importreduktion med 
75 procent. Det spökade till det lite grann för kineserna. Då försvann många fabriker i 
samband med EU:s skyddstullar. Vi får hoppas att WTO kan hjälpa till och hålla det 
här öppet snart igen.” EU har också fört med sig ett ökat fokus på produktsäkerhet i 
och med livsmedelsstandarder som måste följas. De kinesiska producenterna har 
anpassat sig snabbt till de ökade kraven, vilket är ett tecken på flexibilitet och en kamp 
om överlevnad. Sven-Åke anser att de kinesiska livsmedlen håller en hög kvalitet och 
säger att ”nu behöver man inte vara orolig om produkten kommer från Kina”. 
   
Inom Ica-organisationen är det väl förankrat att handel med Kina i vissa avseenden 
skiljer sig litet från handel med andra länder. Sven-Åke har därför aldrig känt att det 
varit några stora problem förutom att det är långt borta och att kinesiska leverantörer 
och dess anställda i vissa fall saknar kunskap och förståelse för den svenska marknaden. 
Varje marknad har sina speciella krav och ibland kan kineserna ha problem med att inse 
varför vissa detaljer är väldigt viktiga för den svenska marknaden. Ett exempel som 
Sven-Åke nämner är de lättöppnade konservburkarna, ”Varför ska man ha en speciell 
lättöppnad burk? Varför kan man inte ha en konservöppnare?” Ett annat problem kan 
vara att Ica har en kampanj på en produkt men att leveransen blir ett par veckor sen. 
”De tänker att det inte kan hända så mycket om leveransen blir ett par veckor sen. Det 
är katastrof i vår värld.” Gällande infrastrukturen är det stora regionala skillnader inom 
Kina vilket innebär att man bör vara förberedd på att allt tar mycket längre tid än vad 
man tror. ”Att resa i Kina är inte som att resa i Europa. Det är mycket mer tidsödande, 
flighterna ställs in, det stämmer nästan ingenting.”  
 
De råd Sven-Åke kan ge till andra företag är att vara tålmodig och att läsa böcker om 
den kinesiska kulturen och om hur människor fungerar i Kina. ”Det är nästan ett måste, 
att man går igenom den biten så att man får en uppfattning. Om man bara har en 
ödmjuk attityd och är lite ’patient’ då tror jag att man kan lyckas bra.” I och med 
privatiseringen och konkurrensen har det blivit mycket lättare att kommunicera. ”Det är 
mycket lättare att kommunicera med dem i och med att de själva börjar bli så 
affärsinriktade. Deras sätt att kommunicera är vad vi har erfarit väldigt fin.” 
 
Den inhemska politiska situationen i Kina, där regeringen skapar incitament för att 
jämna ut skillnaderna mellan de olika delarna av landet, påverkar även produktionen. 
Kustremsan utgör den industrialiserade delen där kvaliteten är hög, levnadsstandarden 
ökar och lönerna stiger vilket avspeglar sig i priserna. ”Om vi pratar om de produkter 
jag jobbar med, börjar vi se tendenser på att produktionen börjar flytta sig inåt landet 
beroende på att det börjar bli dyrt. Å andra sidan har de inte kommit lika långt på 
maskiner och kunskap om produkten, kvalitetskrav, det ligger fortfarande en bit efter.” 
Sven-Åke vill, och tror att Ica kommer vara kvar i Kina men att de förmodligen kommer 
flytta produktionen inåt landet där det finns tillgänglig arbetskraft och priserna är låga. 
Problematiken med en sådan flytt är just det att inlandet inte kommit så långt i 

 32



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 
utvecklingen, vilket innebär att man får ta ett par steg tillbaka. ”Där är det en helt 
annan levnadsstandard än vid kusten. Det är som natt och dag. Kommer man till 
Shanghai tror man inte att man är i Kina. Ska man till Kina ska man åka in med flyg 
någon timme eller två för att riktigt känna den kinesiska kulturen.” 
 

6.6 Pernilla Nordin, Björn Borg AB 
Pernilla har arbetat på Björn Borg i drygt sju år, varav de senaste fem åren som produktchef. 
Det var i och med den positionen som Pernilla fick åka till Kina första gången. Björn Borg 
handlar med leverantörer som har kontor i Hong Kong och fabriker i Kina. Pernilla har 
kontinuerligt varit i Kina för att besöka fabrikerna. Hon reser dit mellan tre till fyra gånger per 
år. 
 
Pernilla hade ingen förkunskap om Kina och dess kultur när hon åkte dit första gången. 
Då var hon där med en kollega, för att lyssna och lära sig hur det fungerar i Kina. 
”Andra gången jag åkte, åkte jag själv. Jag trodde det skulle vara svårt eftersom jag är 
kvinna, men det var inget problem.” Tidigare har Pernilla varit runt om i Europa och 
förhandlat vilket hon tror kan ha hjälpt lite med förståelsen för andra kulturer. Däremot 
är Kina ett mycket speciellt land som skiljer sig från Europa. ”När man åker in i landet 
åker man in i kommunismens rike”.  Pernilla har ingen tolk med sig på sina resor i Kina. 
I Hong Kong pratar de bra engelska, vilket de enligt Pernilla inte gör på den kinesiska 
landsbygden. ”Det är så många som inte talar engelska där.” Däremot påpekar Pernilla 
att det alltid går att göra sig förstådd. Gällande beteende säger Pernilla att det är otroliga 
skillnader mellan Kina och Hong Kong. 
 
Trots att Pernilla bara varit i Kina i fem år kan hon på den korta tiden se att landet 
genomgått stora förändringar. ”Efter det att min mammaledighet tog slut för ett och ett 
halvt år sedan var jag nere i Kina och åkte till en stad som jag besökt vid det sista 
tillfället jag var där. Förändringen var enorm av hur det såg ut där innan 
mammaledigheten och drygt två år senare, det var en imponerande utveckling och 
uppbyggnad.” På affärsplanet har förändringen inneburit att kontakten med fabrikerna i 
Kina blivit tätare. Kontakten är inte enbart med de leverantörer som är representerade i 
Hong Kong utan även med producenterna. ”Till fabrikerna åker jag om de t.ex. har en 
ny teknisk funktion i tillverkningen som jag vill se, eller för att se hur 
arbetsförhållandena är”. 
 
Kinesernas ödmjuka attityd är mycket påtaglig och påverkar affärssammanhangen. I och 
med ödmjukheten kan det ibland vara svårt att föra en rak dialog. ”Ett problem kan 
vara att de inte vill höja sin röst. De är så ödmjuka. Jag vill att de ska ’speak out’  men 
det är svårt för dem att förstå.” Det kan även vara problematiskt att bestämma detaljer 
som kan vara mycket avgörande för det svenska företaget. Ett exempel som Pernilla 
nämner är leveranstider. ”De är väldigt ödmjuka och jag märkte att det var svårt att få 
raka besked ibland, till exempel med leveranstider. Ett problem är att de aldrig vill 
sätta exakta datum. De skriver ‘on-about beginning/mid/end of march’.” 
 
Pernilla har aldrig hört begreppet guanxi men efter en förklaring av betydelsen vet hon 
vad vi avser. Hon upplever det som om kineserna lägger stor vikt vid relationen, inte 
bara vid initialskeendet utan även under tiden. ”Det är viktigt att bygga och måna om 
relationen.” Pernilla har inte känt att ”relationsbiten” varit besvärande för henne, vilket 
hon förklarar med att hon personligen är öppen för relationer och tycker det är viktigt. 
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”Jag tycker det blir lättare att kommunicera om man har en bra relation.”  Pernilla 
berättar en historia om en leverantör som Björn Borg var en mycket liten kund till. 
Denna leverantör verkade inte alls vara mån om relationen vilket gav sig uttryck i att 
deras representanter byttes ut med jämna mellanrum. Detta upplevde Pernilla som om 
att leverantören inte ville att sina anställda skulle ha en relation med Björn Borgs 
representanter, kanske för att de var en så liten kund. På det stora hela är relationen 
däremot mycket viktig i Kina. ”Våra andra leverantörer är väldigt måna om oss. De 
ska visa Hong Kong och så vidare.”  I Kina måste man tänka långsiktigt, vilket är en 
del av relationsskapandet. ”Vår största leverantör har vi haft i 15 år, det är ett 
familjeföretag.”  I Kina är det vanligt att ge presenter för att visa sin uppskattning och 
stärka vänskapsbanden. ”Jag får presenter, men inte på mutnivå. Det finaste jag 
någonsin fått, var innan jag gick på mammaledighet. Jag fick ett armband till mig, ett 
likadant fast litet till mitt barn och ett personligt fint brev.” Pernilla påpekar att hon 
alltid försöker kompensera de presenter hon får så att det ska vara litet mer jämlikt. 
”Jag har med mig presenter när jag åker dit. De är tokiga i hjortronsylt.”  Relationen 
är på en annan nivå än vad som är vanligt i västvärlden. Pernilla säger att kineserna talar 
mycket om familjen, att den är central för dem. De är också intresserade av hur Pernillas 
familj mår. ”De talar mycket om familjen. De frågar mycket om min familj.”  
Relationen har under årens lopp fördjupats vilket märks på att Pernilla blivit hembjuden 
på middag istället för utbjuden på restaurang. När Pernillas man var med på en resa blev 
de båda hembjudna till deras äldsta leverantör och ”min familj blev senare bjuden på 
sonens bröllop”. 
  
Gällande avtalsskrivandet har Pernilla inte upplevt några direkta problem. Hon påpekar 
att leverantörer och producenter idag verkar på en konkurrensutsatt marknad och att de 
måste följa vad som avtalats. ”Vi skulle aldrig acceptera något utanför de avtal vi har 
skrivit. Men det här är inget direkt problem. Ingen av leverantörerna skulle ha råd att 
få ett dåligt rykte idag.”  Det man ska vara medveten om i handel med Kina är att det 
kan ta lång tid och att vissa perioder är händelselösa. Man måste ha tålamod och inte 
stressa. ”Det kan vara en lång process innan man kommer till avslut. Ibland kan man 
undra, varför händer ingenting? Det går inte att forcera fram något.” 
 
Under en dag hinner Pernilla med att besöka en till två fabriker där mötena ofta 
kombineras med lunch. På det stora hela tycker hon om den mat som bjuds och även här 
kan kulturen göra sig gällande, i form av olika kulinariska upplevelser. ” Jag har inte 
haft problem med maten. Men jag brukar säga att jag inte äter kött. Jag älskar skaldjur 
och de har ett helt underbart utbud av det. Jag kan längta till den maten. Sedan finns 
det ju saker som jag inte vet hur jag ska kunna stoppa i mun. Som till exempel 
småfåglar som serveras på ett fat. En gång har jag ätit orm.” Pernilla kommer inte att 
tänka på några specifika ritualer mer än att te-drickande är en ritualiserad sed som alltid 
ska inleda ett affärsmöte. Vid affärsmötena med leverantörerna är det inte så många 
personer som medverkar. Om något diskuteras som en annan person vet mer om, ringer 
de in personen i fråga. Oftast är det bara runt två till tre personer från leverantören som 
medverkar. Vid besök i fabrikerna är det dock fler personer som Pernilla träffar, då är 
det oftast direktören, avdelningschefer och några arbetare.  
 
En mycket central sak som Pernilla upplevt är det hierarkiska tänkandet som är en stor 
del i den kinesiska kulturen. Hierarkin finns inom så väl familjen som i affärslivet. ”I 
fabriken är hierarkin stark. Uppstår det ett problem och man talar med någon som står 
för högt i hierarkin kommer denne att föra vidare problemet till någon under sig. 
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Kineserna är vana och accepterar hierarkin. De kanske tycker om att veta sina roller 
och att det är bestämt hur de ska bete sig. I Sverige där vi har mer platta organisationer 
hade en kines varit vilse, och inte vetat vad han skulle ta sig till.” Det hierarkiska 
tänkandet påverkar även hur företaget i Sverige måste agera, vilket innebär att även 
Pernillas kollegor måste vara medvetna om hur vissa saker fungerar i Kina. ”Om t.ex. 
en kollega till mig mailar över ett svar till en leverantör är det inte säkert att de tar 
svaret på allvar till hundra procent. Jag måste i slutändan säga mitt, till exempel 
godkänna något.” Pernilla är näst underställd VD vilket innebär att hon anses vara högt 
upp i ordningen.  
 
Pernilla påpekar att det anses vara skamligt för en kines att tappa ansiktet, vilket 
utlänningar måste vara medvetna om. Pernilla anser att hierarkin och risken att tappa 
ansiktet kan hänga ihop. ”I Kina måste jag ha med titel på visitkortet, där är det väldigt 
viktigt. Det kan vara en osäkerhet hos dem. Om ett problem skulle uppstå vill en kines 
inte fråga fel person. Handlar det om ett stort problem kan det upplevas som pinsamt 
att fråga en person på lägre nivå i hierarkin, och behöva bli skickad till en person 
högre upp i hierarkin. Samtidigt som det är pinsamt att komma med en petitess till VD:n 
i företaget.” 
 
Enligt Pernilla vill inte kineserna framhäva att pengar är viktiga för dem. Däremot tror 
inte Pernilla att det stämmer helt och hållet. ”De ger sken av att det inte är det, men de 
är affärsmän.” Något som Pernilla har upplevt som ett problem är att det kan vara 
brister i kommunikationen ibland, vilket hon tror beror på ödmjukheten och att 
kineserna inte får tappa ansiktet. ”Det stora problemet är raka och klara svar. Om det 
uppstår ett problem och man mailar om det, får man alltid ett svar, men ibland inte ett 
direkt svar på frågan. Ibland tänker man ”goddag yxskaft”. Det är svårt att veta vem 
man ska gå på.” Ödmjukheten kan även inverka på hur kineserna bemöter beröm och 
tar komplimanger. Pernilla berättade att om hon berömmer en person så ”svarar de 
direkt ’don’t mention it’.” 
 
Många talar om att Kina är piratkopierarnas Mecka och att allt som går att kopiera 
kopieras. Även Björn Borg har upplevt ’copycats’ vilket de uppmärksammar särskilt vid 
reklamationer. ”Ibland kan vi få in reklamationer på produkter som inte producerats av 
oss. Vi kan se att det är kopior på sömmar och material, men främst på ’labeln’.” 
 
Pernilla anser inte att hon anpassat sig efter den kinesiska kulturen mer än vad kineserna 
har anpassat sig till henne. Hon säger att det skett ömsesidigt och att ”de är väldigt 
lyhörda”. Däremot har Pernilla tagit till sig kunskapen om att tappa ansiktet och 
försöker anpassa sig efter det. ”Något som jag har anpassat är sättet att påpeka och 
fråga vad det än är, samtidigt som det är viktigt att inte få en kines att tappa ansiktet.” 
Pernillas råd till dem som funderar på att handla med Kina är att absolut starta. De råd 
hon vill ge är att vara lyhörd för kulturen och ta det försiktigt. ”Försök att lära dig och 
ta in deras kultur. Man ska inte gå på för hårt, det går inte att forcera fram något”. 
Vidare vill hon framhäva att allt tar längre tid än vad man tror, mycket på grund av all 
tid runt omkring affärerna. ”Man bör planera in social tid, det får man igen. I våras var 
jag på middag med vår äldsta leverantörsfamilj tillsammans med tre av deras 
assistenter och några av våra designers. Kate (mamman) frågade då hur många år vi 
varit vänner, fem år. Hon använde ordet vänskap och inte affärsrelation. Det betydde 
mycket.” En mycket viktig del att förstå är att relationerna är betydelsefulla och att det 
innebär att vårda relationen kontinuerligt. 

 35



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 
 

7 ANALYS 
 
I detta kapitel redovisas vår analys utifrån de teorier vi använt och det empiriska materialet vi 
samlat in. Vidare kopplar vi teorin och empirin till våra antaganden. Syftet med denna uppsats 
är att belysa de upplevelser och erfarenheter som svenska affärsmän har haft i sina 
affärssammanhang med kinesiska företag och ta reda på om de kulturella skillnaderna upplevs 
som ett problem. Vi har i våra intervjuer funnit många likheter men också olikheter mellan 
respondenternas upplevelser av affärsrelaterade situationer i Kina. 

 
Den övergripande modellen av kultur, lökdiagrammet, synliggör de olika delarna som 
kultur, enligt Hofstede, består av.  De yttre lagren, symboler och hjältar, är de som är 
mest föränderliga och därmed inte lika konstanta som ritualer och värderingar. Ingen av 
respondenterna har spontant nämnt några symboler eller hjältar som varit utmärkande i 
mötet med kinesiska affärsmän. Däremot ser vi att filosofen Konfucius, som är en 
förebild för många kineser, starkt präglar det kinesiska samhället, även i 
affärssammanhang. Det vi har sett är att det är hans tankar och idéer som ligger djupt 
rotade hos det kinesiska folket, vilka tar sig uttryck i ritualer och värderingar. 
Konfucius, in persona, passar därför inte in som hjälte i detta sammanhang. 
Värderingarna tar sig uttryck i exempelvis den hierarki som samtliga respondenter har 
mött samt vikten av att inte tappa ansiktet. Vi har även förstått att ett möte oftast startar 
med utbytandet av visitkort, som ska lämnas och tas emot med båda händerna. Detta 
kan tänkas vara en slags ritual som härstammar från konfucianska tankar rörande 
respekt och vördnad. Samtidigt upplever respondenterna att deras titel är av stor 
betydelse då det visar på var i hierarkin de själva befinner sig samt att det kan underlätta 
vid eventuella problem eller frågor som kan uppstå. Med detta menar exempelvis 
Pernilla Nordin att det kan undvika att någon tappar ansiktet eftersom de vet vem som 
är rätt person att kontakta. Hon uppfattar att de kinesiska affärsmännen tycker att det är 
pinsamt att kontakta en person på en högre position med ett alltför obetydligt problem 
och vice versa. 
 
Kläder är enligt lökdiagrammet en typ av symbol som har särskild betydelse för en 
grupp människor. Lars Engström förklarar att första gången de kinesiska arbetarna kom 
på besök här i Sverige hade alla uniformer i samma storlek, andra gången hade de ”sin 
egen” storlek, tredje gången hade de utöver uniformen, en fin klocka och fjärde gången 
hade de mer västerländska kläder. Även Henrik Erasmie kommenterar att det kinesiska 
folket var klätt i särskilda uniformer första gångerna han var i Kina. Detta visar tydligt 
att symboler är lättföränderliga och ligger inte lika djupt rotade som ritualer och 
värderingar i en kultur. Enligt teorin om kommunikation speglar 
kommunikationsmedlen och sättet vi interagerar, i detta fall kläderna, den kontext 
människorna lever i. I det exempel som Lars Engström berättar ser vi en snabb 
förändring i klädsel, vilket kan ses som en anpassning till en ny kontext. 
 
Den tredje dimensionen i Hofstede & Hofstedes modell, visar att Kina är ett mer 
maskulint samhälle än Sverige vilket innebär att i Kina går produktion och pengar före 
tjänster och service. Vi vill påpeka att vad som anses vara ”maskulint” respektive 
”feminint” bildas i varje kulturs kontext och därför kan skilja sig åt mellan olika länder. 
Det innebär att våra respondenter (svenska affärsmän, utan möjlighet att konkretisera 
vad den kinesiska befolkningen anser vara maskulint respektive feminint) inte har ställts 
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några frågor som direkt kan kopplas till denna dimension. Däremot finns det fakta om 
Kina som kan användas för att analysera dimensionen till viss del. Ur ett västerländskt 
perspektiv kan det verka egendomligt att Kina, med en maskulin kultur, samtidigt 
präglas av filosofier som grundar sig i ett harmoniskt leverne där ödmjukhet och 
vänskap spelar stor roll. För en västerlänning är begrepp som ödmjukhet och harmoni 
mer feminina aspekter vilket då blir en motsats till den västerländska synen av ett 
maskulint samhälle. Tre av våra respondenter menar att det är svårt att lita på en 
kinesisk affärsman och att de saknar affärsheder. Detta är troligtvis ingenting som 
härstammar från konfucianismen, utan ifrån den erfarenheten merparten av 
respondenterna har av det fokus på pengar som ett maskulint samhälle präglas av.  
 
Antagande 1: De kinesiska affärsmännen lägger stor vikt vid personliga relationer 
(guanxi). 
Fyra av fem respondenter har erfarenheter av att affärsmötena innefattar en hel del 
sociala aktiviteter som exempelvis luncher och middagar. Respondenterna ser 
affärsmötena som långvariga, men däremot inte ineffektiva. De har insett vikten av att 
vårda relationen och har med det accepterat situationen. Mat och dryck är en del av 
socialiseringen, affären och relationsbyggandet.   
 
En essentiell faktor som forskare har funnit är guanxi. De menar att utan 
relationsbyggande blir det inga affärer i Kina. Det vi har sett är att Rolf Wackborg inte 
haft denna vänskapsrelation med någon i Kinas fastland men däremot med 
representanter i Hong Kong. Förklaringen till detta kan dels vara att han inte har haft 
huvudsaklig kontakt med leverantörerna, utan tills stor del har gått genom kontoret i 
Hong Kong. Medarbetarna i Hong Kong har förmodligen en relation med leverantörerna 
i Kina, men till vilken utsträckning och vilka vänskapsband som existerar dem emellan 
kan vi inte uttala oss om. Pernilla Nordin påpekar att det är otroliga skillnader i hur 
människor beter sig i Hong Kong och Kina. Hong Kong har haft eget styre, varit en 
brittisk koloni och har med det en befolkningssammansättning som förmodligen skiljer 
sig från det kinesiska fastlandet. Därav vore det konstigt om inte människorna i Hong 
Kong skiljer sig åt både beteendemässigt, och till viss del kulturellt, från kineserna 
vilket kan påverka affärsrelationerna med västvärlden. Coop (tidigare KF) har 
samarbetat med kontoret i Hong Kong sedan 1950-talet vilket gjort Coop till ett känt 
namn för kinesiska företag och ett förtroende för företaget har under åren etablerats. Det 
kan ha möjliggjort Rolf Wackborgs långvariga samarbete med leverantörerna, trots 
avsaknaden av guanxi. Till skillnad från Rolf Wackborgs upplevelser har vi sett 
typexempel på guanxi från våra fyra andra respondenter. Det som anses vara 
utmärkande med guanxi och de kinesiska affärsrelationerna är att relationen är starkare 
på ett vänskapligt plan och mer långsiktig än vad som ofta är fallet i västerländska 
affärsrelationer, enligt våra respondenter. Henrik Erasmie och Pernilla Nordin har blivit 
bjudna på bröllop, samma respondenter inklusive Lars Engström har blivit hembjudna 
till sina kinesiska affärskontakter. Vidare talar Henrik Erasmie, Pernilla Nordin och 
Sven-Åke Bodin om att de utvecklat vänskapsband. 
 
Antagande 2: Kinesiska affärsmän får inte tappa ansiktet, vilket påverkar deras 
beteende i affärsrelationer. 
I ett kollektivistiskt samhälle som Kina, är betydelsen av relationer stor och familjen 
sätts i fokus. Kollektivistiska kulturer sätter den personliga relationen över uppgiften 
och undviker direkta konfrontationer, för att inte tappa ansiktet. Detta framgår tydligt av 
samtliga respondenter och Rolf Wackborg menar till och med att det här är det 
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viktigaste att tänka på vid förhandling med kinesiska affärsmän. I Sverige sätter vi ofta 
uppgiften före den personliga relationen då vi är ett mer individualistiskt samhälle och 
sätter tilltro till en öppen och rak dialog. Det är därför inte konstigt att det ibland uppstår 
problem i diskussionen eftersom en kinesisk affärsman inte gärna säger nej av den 
anledningen att det från hans sida kan vara detsamma som att tappa ansiktet. Pernilla 
Nordin menar på att vi i Sverige kan föra en öppen dialog när en relation är etablerad, 
men detta är något som inte fungerar i Kina. Detta kan kopplas ihop med Halls 
kommunikationsteori om hög- och lågkontextkulturer. Kina är en högkontextkultur som 
innebär att de lägger stor vikt vid tonläge, gestikulerande, tillit, vänskapsrelationer, 
personliga behov och situationer. Kineser anses vägledda av relationer och stabila, 
långvariga, sociala system och det är känsligt att vara specifik och tydlig gällande 
otrevligheter och problem. Merparten av våra respondenter hanterar problematiken med 
att påpeka fel genom att ta omvägar och få den kinesiske representanten att tro att han är 
en viktig del av lösningen. Detta är en anpassning från låg- till högkontextkultur från de 
svenska affärsmännens sida och ett sätt att undvika att motparten tappar ansiktet. 
Sverige är en lågkontextkultur i vilken människor inte direkt tar sig tid att bygga 
relationer och skapa tillit i affärssammanhang, vi skriver avtal och argumenterar för vår 
sak. Vi har i våra intervjuer inte funnit att det upplevs som något egentligt problem att 
de olika kulturerna verkar inom två skilda kontexter. Däremot upplever respondenterna 
att skillnader är tydliga i avseende på avtalsskrivande och att komma till avslut vid 
förhandlingar. Skillnaden mellan kontraktskultur (lågkontextkultur) och relationskultur 
(högkontextkultur) upplevs däremot inte som ett problem av våra respondenter. Den 
problematik som dock kan uppstå innebär, i de flesta fall, att avtal finns men att de 
produkter som levereras kan avvika från det avtalade. I dessa fall menar respondenterna 
att avtalen dock gäller och att felen rättas till av leverantörerna eller producenterna. 
Dessutom kan det vara problem i och med att tidsuppfattningen skiljer sig åt, gällande 
leveranstider, men även i hur möten och förhandlingar är upplagda. 
 
Den fjärde av Hofstedes dimensioner är kopplad till ångestnivå och den osäkerhet 
människor upplever i samhället. Sverige och Kina har ett index på 29 respektive 30. Det 
vi ser hos samtliga respondenters erfarenheter av förhandlingar, är att dessa tar tid och 
att det krävs tålamod. Detta visar tvärtemot indexet att Sverige och Kina inte alls är 
likvärdiga. Samtliga av våra respondenter har påpekat att en kinesisk affärsman inte får 
tappa ansiktet samt att det är ”förbjudet” att konfrontera en annan individ. Enligt 
dimensionen innebär ett lågt index att aggressioner och känslor inte är tillåtna att synas 
offentligt, vilket kan kopplas till respondenternas upplevelser av hur de ska bemöta 
kinesiska affärsmän. Vidare betyder ett lågt osäkerhetsundvikande att tid inte är i fokus. 
Indexet bygger på flera parametrar vilket kan betyda att de två länderna skiljer sig 
avsevärt åt på vissa områden men att resultatet i slutändan däremot blir likvärdigt. Detta 
kan vara en förklaring till varför vår empiri inte stämmer överens med dimensionen. 
 
Antagande 3: De kinesiska affärsmännen är präglade av ett hierarkiskt tänkande. 
Enligt Hofstede & Hofstede råder det stor maktdistans i Kina, vilket visar sig tydligt i 
det hierarkiska tänkandet som samtliga respondenter har upplevt och det låga 
människovärdet som två av våra respondenter uppfattat. Exempelvis nämner Lars 
Engström att när delegationen från Kina, med 14 representanter, kom till Stockholm, 
hade de med sig en kvinna i syfte att underhålla männen. Det låga människovärdet kan 
även associeras till den andra dimensionen som visar på att Kina är ett kollektivistiskt 
samhälle där gruppen går före individen. Kineserna har stor respekt för äldre, som Sven-
Åke Bodin påpekar, vilket kan tänkas hänga ihop med den rådande hierarkin. Pernilla 

 38



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 
Nordin förklarar hur starkt rotad hierarkin är i den kinesiska organisationskulturen och 
menar på att i en platt organisationsstruktur skulle en kinesisk medarbetare känna sig 
vilse. Hierarkin är viktig för att varje person ska veta sin roll och sin befogenhet och på 
så sätt även undvika att tappa ansiktet. Ett annat exempel är Rolf Wackborgs 
kommentar om titeln på visitkorten. Han måste ha en högre position för att ”hamna på 
rätt nivå” från början i det kinesiska företagets hierarki. 
 
Antagande 4: Det krävs ett långsiktigt engagemang att handla med Kina, och det tar tid 
att komma till avslut. 
Enligt Bonds tillägg av den femte dimensionen begränsas människors tankesätt av 
kulturen. Kina ter sig mer långsiktigt än Sverige, vilket tydligt visar sig i guanxi, det 
långsiktiga relationsbyggandet. Rolf Wackborg menar att den kontinuitet som är 
nödvändig behövs för att skapa tillit och förtroende för varandra och detta medför en 
långsiktig relation. Även Sven-Åke Bodin, Henrik Erasmie och Pernilla Nordin 
beskriver hur viktigt det är i Kina att behålla och bevara en relation, vilket mynnar ut i 
ett långsiktigt tänkande. Sven-Åke Bodin menar att även om inga affärer finns med i 
bilden är det viktigt att hålla kontakten eftersom det när som helst kan dyka upp något 
som öppnar dörrar. Ur ett västerländskt perspektiv kan det ses som en form av 
strategiskt affärstänkande, där den långsiktiga relationen inte fokuserar på vänskap utan 
snarare på framtida avkastning. Tre respondenter poängterar att relationen är en viktig 
del i affärssammanhang i Kina, näst intill en förutsättning. Däremot upplever ingen av 
respondenterna relationsskapandet som ett problem. Pernilla Nordin vill framhäva att 
hon själv värdesätter relationer men att det i mångt och mycket beror på personliga 
egenskaper och värderingar. 
 
Steg ett i en förhandling är att två eller flera parter möts med ett gemensamt intresse, i 
dessa fall för avsikt att göra affärer. Detta ligger till grund för det första, initiala mötet 
mellan parterna. Då våra respondenter haft olika förutsättningar och utgångspunkter 
finns det olika förklaringar till hur guanxi utvecklats. Enligt teorin är guanxi en 
förutsättning för att en affärsrelation skall inledas. Med det menas att det initiala mötet 
kommer att leda till ett utvecklande av vänskap och tillit innan själva affären kan 
avslutas, eller diskuteras. Detta kan ta mycket lång tid. Våra respondenters 
utgångspunkter är att Henrik Erasmie kom till Kina första gången utan att någon annan 
från Pandalus hade varit där tidigare. Att komma till Kina ensam och ”ny” på sin 
position har inneburit att Henrik Erasmie fått uppleva guanxi och en långvarig relation 
ur ett annat perspektiv än övriga respondenter. Rolf Wackborg, Sven-Åke Bodin och 
Pernilla Nordin representerar företag som redan har haft ett etablerat samarbete med 
leverantörer i Kina. Deras kollegor och företrädare har sedan tidigare haft relationer 
med de kinesiska aktörerna. För dessa respondenter har det inte varit nödvändigt att 
först etablera en relation, innan affärerna kan ta sin början, utan istället ta vara på den 
”ärvda” relationen och utifrån den utveckla en egen vänskapsrelation. I dessa fall kan vi 
inte se att guanxi är en förutsättning för affärer, utan snarare en följd av en tidigare 
relation och ett förtroendeingivande företag.   
 
Enligt forskare inom interkulturellt förhandlingsbeteende är förberedelse näst intill 
oumbärligt. I vår undersökning är det endast Sven-Åke Bodin som var mycket 
förberedd innan sin första affärsresa till Kina, och Rolf Wackborg hade en liten 
förkunskap. Tre av respondenterna åkte till Kina, tillsammans med en kollega som varit 
där tidigare, vid första besöket. Anledningen till detta var för att se hur det fungerar 
samt att få möjligheten att lyssna och lära. Trots att inte alla varit pålästa på den 
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kinesiska kulturen och traditionerna har ändå samtliga gått vidare i sina förhandlingar. 
Vad detta beror på är svårt att säga. I viss mån kan Henrik Erasmie, Lars Engström och 
Pernilla Nordin ha haft hjälp utav de erfarenheter de tidigare upplevt i andra länder, 
eller så är det inte så viktigt som forskarna menar med förberedelse i form av insikt i 
den främmande kulturen. 
   
Intrycket vi har av våra respondenter är att samtliga har lätt att anpassa sig i nya 
situationer. Lars Engström menar att det handlar om sunt förnuft och Rolf Wackborg 
påpekar att det är viktigt att lyssna och lära. Henrik Erasmie anser att det handlar om att 
anpassa sig efter vad situationen kräver. Detta kan kopplas till hur en effektiv 
förhandlare skall bete sig enligt Adler, det vill säga att en skicklig förhandlare är en 
aktiv lyssnare och söker synergiska lösningar. Vi har från våra respondenter fått olika 
indikationer på de kinesiska affärsmännens förhandlingsbeteende. Två av våra 
respondenter upplever de kinesiska affärsmännen som sluga och att de har ett ofint 
förhandlingssätt. Däremot visar Sven-Åke Bodins erfarenheter på att kinesiska 
affärsmän har ett mycket fint förhandlingsbeteende. Enligt Adler är 
förhandlingsbeteende konsekvent inom en kultur, vilket således inte stämmer helt 
överens med vår empiri. Det vi förstår av våra respondenter är att de kinesiska 
affärsmännens beteende har förändrats från de första gångerna de svenska affärsmännen 
var i Kina. Detta tyder på att de kinesiska affärsmännen efter allt större influenser från 
omvärlden, börjat förändra sitt beteende. Däremot ser vi att värderingar som ligger djupt 
rotade i kulturen finns kvar, medan ytligare beteende har anpassats till en mer 
västerländsk standard. Trots viss anpassning ser vi fortfarande stora beteendemässiga 
skillnader och kanske har kinesiska affärsmän en större förståelse för västerländskt 
agerande idag än tidigare.  
Det framkommer i intervjuerna att ritualer och värderingar träder fram i 
affärssammanhang. Trots att Kina har utvecklats fort de senaste åren och blir mer och 
mer influerat av västvärlden, finns det fundamentala aspekter av den kinesiska kulturen 
som tar sig uttryck i seder och bruk även i en affärskontext. 
 
 

8 SLUTSATS 
  
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser utifrån analysen i föregående kapitel. Dessutom 
besvaras vår frågeställning ”Upplever svenska affärsmän de kulturella skillnaderna som ett 
problem i handeln mellan Sverige och Kina?”. Först inleds kapitlet med vår vidareutvecklade 
version av PEST-modellen.  

 
Med insikt i teorier och Kinas historia samt vårt empiriska material har vi sett hur 
påtagligt historien inverkar på det kinesiska samhället. Värderingar och traditioner har 
en kulturell bakgrund som manifesteras genom historiska händelser och som idag 
genomsyrar politik, ekonomi, sociokulturella förhållanden och teknologi. Efter analysen 
av de svenska affärsmännens upplevelser och erfarenheter i koppling till teorierna har vi 
insett vikten av att ta hänsyn till historia och kultur. Med detta till bakgrund har vi ett 
förslag på en vidareutvecklad PEST-modell. 
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Figur 8.1: Vidareutvecklad PEST-modell 
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                                  Källa: Roos et al., 1994, s. 70, egen bearbetning 
 

Då en omvärldsanalys skall genomföras gällande ett land som skiljer sig avsevärt från 
det egna landet, bör faktorer såsom historia och kultur ingå i beräkningen. De modeller 
som används idag har till stor del ett västerländskt perspektiv där aspekter som dessa 
anses mer eller mindre självklara. Vår undersökning visar att historia och därmed kultur 
påverkar människor både privat och affärsmässigt, i form av värderingar och beteende, 
och är i och med det relevanta att beakta. 
 
Historiskt sett har kejsare och regenter i Kina berättigat ett hierarkiskt styre genom 
legalismen. Hierarki är något som avspeglas tydligt i affärssammanhang. De kinesiska 
affärsmännen är starkt präglade av det hierarkiska tänkandet och i deras kontext följer 
befogenhet och behörighet positionen inom företaget. Det är viktigt för de kinesiska 
affärsmännen att förhandla med en person på motsvarande nivå. För att förenkla och 
förkorta förhandlingsprocessen är det viktigt att de svenska affärsmännen har en 
”korrekt” titel, det vill säga en anpassad titel till de kinesiska affärsmännens hierarki 
inom organisationen. Om titeln är på en lägre nivå tar processen förmodligen längre tid, 
eftersom det första mötet inleds med en kinesisk affärsman utan befogenheter, som i sin 
tur måste vidarebefordra uppdraget uppåt i hierarkin. 
 
I den litteratur som berör Kina, och i de forskningsartiklar vi tagit del av framstår 
guanxi som en mycket viktig faktor för att kunna göra affärer med kinesiska affärsmän. 
I teorin framkommer det att en vänskaplig relation är en förutsättning för att kunna göra 
affärer i Kina. Den nya kontexten som de kinesiska företagen verkar i idag, med fokus 
på att tjäna pengar, har lett till förändringar även på relationsplanet. Idag har företagen 
ett vinstsyfte vilket kan innebära att kinesiska affärsmän gett avkall på vikten av att 
skapa och vårda relationerna.  Samtliga respondenter har berättat om stora förändringar 
och en mycket snabb utveckling av såväl det kinesiska samhället som affärsmännens 
beteendemönster. Vi har funnit en annan aspekt av guanxi som inte berörs i den 
forskning vi tagit del av. De respondenter som kom till Kina första gången utan att deras 
företag varit respresenterat där tidigare, har fått uppleva den guanxi som forskarna talar 
om. Dock har tre av våra respondenter representerat ett företag som funnits i Kina en 
längre tid, innan de själva kom dit första gången. Därmed har de inte behövt bygga upp 
en relation som en förutsättning för handel, utan snarare har fokus varit på att bevara 
den ”ärvda” relationen och utifrån den utveckla en egen vänskapsrelation.   
 
En annan viktig aspekt att beakta i den kinesiska affärskontexten är betydelsen av 
ansiktet. Det är en tydlig influens från konfucianismen som lever kvar än idag, att en 
kines inte får tappa ansiktet. Det anses vara ”fult” eller skamset och i affärssammanhang 
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innebär det att direkta konfrontationer måste undvikas. Det är även svårt att få raka svar 
från en kinesisk affärsman, vilket har sitt ursprung i det harmoniska tänkandet som 
härrör från daoismen. Kinesiska affärsmän säger inte ”nej” på grund av att det anses 
vara detsamma som att de inte klarar av uppgiften och därmed tappar ansiktet. Detta 
verkar dock svenska affärsmän vara väl medvetna om. 
 
En slutsats vi kan dra av denna undersökning är att det självklart existerar kulturella 
skillnader mellan Sverige och Kina, men dock är det inte lika självklart att dessa utgör 
ett problem. De kulturella skillnaderna kan trots det vara extra påtagliga i den inledande 
fasen av förhandlingsprocessen. Våra respondenter har stött på hinder men lyckats finna 
vägar att kringgå dessa. Därav har hindren inte utvecklats till större problem som på sikt 
äventyrat fortsatt handel med de kinesiska aktörerna. En förklaring till varför våra 
respondenter inte upplever de kulturella skillnaderna som ett problem kan bero på att 
samtliga har mångårig erfarenhet av handel med Kina. Om de varit flera år i Kina kan 
de, utan att reflektera över det, ha anpassat sig och inte reagera lika starkt på saker som 
en ”ovan” person skulle göra. Självklart kan även minnet svika och upplevelser glömts 
bort, vilket betyder att vi förmodligen inte fått en heltäckande bild över samtliga 
kulturella skillnader som kan påverka en affärskontext. En annan förklaring kan tänkas 
vara att respondenternas tidigare erfarenheter av andra främmande kulturer kan påverka 
deras uppfattning av den kinesiska kulturen.  
 
Det som vi har förstått utifrån vår undersökning, är att de svenska affärsmännen har 
anpassat sitt beteende till den kinesiska kulturen. Dock har även de kinesiska 
affärsmännen anpassat sitt beteende till ett mer västerländskt, på vissa plan som 
exempelvis förändrade symboler (klädsel), att avtal i princip är en självklarhet samt att 
guanxi inte alltid är en förutsättning för att göra affärer. 
 
Vi vill uppmärksamma att det i dessa sammanhang är oundvikligt att bortse från 
individen. Affärsmännens personligheter, både de svenska men även de kinesiska, 
spelar stor roll. Det är speciellt viktigt för de svenska affärsmännen som åker till Kina 
att vara öppna för nya kontexter och kunna anpassa sig till nya situationer. Våra 
respondenters personlighet och anpassningsförmåga kan påverka deras sätt att bemöta 
kulturella skillnader och därmed kringgå de hinder som uppstår. I det kan vi finna en 
förklaring till att hindren inte utvecklats till problem.  Även om det saknas en 
förkunskap om det kinesiska samhället och kinesiska affärsmännens 
förhandlingsbeteende har våra respondenter blivit medvetna om att skillnader finns och 
tagit seden dit de kommit. 
 
 

9 DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 
 
I detta kapitel presenteras våra diskussioner och reflektioner som uppkommit under arbetet med 
denna uppsats.  

 
Det vi förstått, utifrån våra tidigare grundläggande kunskaper inom företagsekonomi 
och den litteratur vi tagit del av i denna uppsats, är att teorier och litteratur rörande 
ledarskap och organisation till stor del saknar interkulturella aspekter, samt att de i 
huvudsak har ett västerländskt perspektiv. Med det sagt menar vi självfallet inte att alla 
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länder i väst är kulturellt likvärdiga, men har dock vissa likheter. Idag uppstår problem 
då forskare och företagsrepresentanter försöker applicera teorier, ’best practices’ och 
arbetsmetoder vid kontakt med östasiatiska aktörer. Efter att vi studerat kultur och dess 
inverkan på hur människor beter sig, med fokus på affärsrelationer, vill vi 
uppmärksamma brister i de klassiska teorierna. Ett kulturellt perspektiv är nödvändigt 
då många företag idag arbetar i nätverk och på en global marknad. Vi vill därför 
rekommendera företag som är i fas att göra en omvärldsanalys att överväga vår 
vidareutvecklade PEST-modell, i det fall den anses relevant. 
 
Idag är det fortfarande relativt billigt för västländer att importera från och producera i 
Kina. Det kan vara en anledning till att många företag väljer att stanna kvar trots att de 
möter hinder som utgör problem. Förutom de kostnadsbesparingar som företag kan 
uppnå genom att handla med kinesiska aktörer har den kinesiska staten utformat flertalet 
incitament för att behålla samt attrahera utländska investerare och företag till landet. En 
effekt av den ökade globaliseringen är att många västerländska företag lagt ut merparten 
av sin produktion i Kina, vilket bidrar till landets kraftiga tillväxt (i genomsnitt nio 
procent per år). Förutom industri och produktion, med billig arbetskraft, satsar Kina 
även stort på forskning och utveckling, utbildning samt teknologi. Kina har med andra 
ord målet men även möjligheten att överta inte bara världens produktion utan även de 
kunskaps- och kompetenskrävande sektorerna. Globaliseringsprocessen kan på sikt 
innebära att den industri som anses vara västvärldens och därmed Sveriges styrka 
övertas av Kina. Ett resultat av detta kan betyda arbetslöshet eller utarmade reallöner.  
 
Den ökade kontakten mellan Kina och västvärlden kan ha lett till att de kinesiska 
aktörerna förändrat sin inställning till guanxi. Som vi tidigare nämnt, har vi sett att 
guanxi inte är en direkt förutsättning för handel med kinesiska aktörer. Det är troligtvis 
fler än denna företeelse som har förändrats, och som kan vara en följd av det 
paradigmskifte som sker i Kina. Det här innebär att en svensk affärsman idag befinner 
sig i en annan affärskontext än den affärsman som åkte till Kina för mer än tio år sedan. 
Dock är det fortfarande svårt att säga att detta gäller hela Kina, eftersom vi är medvetna 
om att Kina är ett stort land som snarare liknar en kontinent, vilket betyder att 
skillnaderna inom landet är ofantliga.  
 
För att ge uppsatsen en ytterligare dimension hade det varit intressant att även intervjua 
personer som avslutat eller aldrig kommit till slutfasen av ett samarbete med kinesiska 
aktörer, på grund av att problemen med kulturella skillnader blivit för påtagliga. Med 
den infallsvinkeln hade vi förmodligen sett fler skillnader som påverkar handeln mellan 
Sverige och Kina, eller åtminstone sett att de skillnader som vi redan stött på utgjort 
väsentliga problem vilka omöjliggjort fortsatt samarbete.  
 
Vi vill poängtera att det i slutändan inte är företag som möter företag, utan människor 
som möter människor, i interaktionen företag emellan. På den punkten skiljer sig den 
kinesiska kulturen stort från den svenska, eftersom Kina är en relationskultur och ett 
kollektivistiskt samhälle där den personliga relationen går före uppgiften. Med detta 
kommer komplexiteten med att människor agerar utifrån en kulturell kontext som inte 
alltid är adaptiv med den västerländska kulturen. Genom kunskap och förståelse för 
kulturens inverkan på individens, och därmed organisationens beteende, kan aktörerna 
komma över barriärer och med det öppna upp möjligheter att agera mot, och på, andra 
marknader, inte minst i ”Mittens rike”.  
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10 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
I och med arbetet med denna uppsats har vi blivit fascinerade av den mytomspunna och 
spännande kultur som speglar det kinesiska samhället. Dessutom har vi under många 
och långa diskussioner ställt oss frågor om hur framtiden kan komma att se ut i Kina 
och resten av världen i och med landets starka position inom världshandeln. Vi vill i 
detta kapitel presentera några av de intresseområden vi ser som förslag till vidare 
forskning.  
 
♦ Idag tillverkar många företag produkter i Kina och de flesta har också ’code of 

conducts’ för att bland annat säkerställa produktsäkerhet, att barnarbete inte 
förekommer och hur arbetsförhållandena är i fabrikerna. Intressant vore att 
undersöka möjligheterna att utvidga begreppet socialt ansvar till att även innefatta 
ansvar för de konsekvenser som Kinas industri utsätter miljön, och därmed landets 
befolkning för. Dagligen rapporteras miljökatastrofer i Kina som uppkommit till 
följd av den växande och pressade industrin. Omvärlden och företagen måste inse 
att miljökatastroferna i Kina inte enbart är ett inhemskt problem, utan på sikt 
synnerligen globalt. 

 
♦ Kinas satsningar på forskning och utveckling, utbildning samt teknologi kan komma 

att innebära att landet har möjligheten att ta över såväl industri, produktion samt de 
förädlade sektorer som vi i väst anser vara vår styrka. Det vore därför intressant att 
undersöka hur Kinas växande industri påverkar västvärlden i långa loppet. Hur stor 
makt ska Kina få? Vad händer när näst intill all produktion läggs i ett land där inte 
bara tillverkningsindustrin växer, utan även utbildningsnivå och medelklass? Finns 
risken att vi i Sverige, och övriga västvärlden, urholkar vårt eget näringsliv i och 
med att vi flyttar industri och produktion till ett land som idag anses ha billig 
arbetskraft?  

  
♦ För att skydda den inhemska marknaden har länder och handelsorgan, exempelvis 

EU, i flertalet år arbetat för att hindra import av varor som det redan finns 
produktion av inom landet eller handelsområdet. Detta görs till exempel via olika 
handelshinder som skyddstullar samt kvoter vilka reglerar import och export. Under 
2005 uppmärksammades exempelvis problematiken med importkvoter av 
tekoprodukter producerade i Kina. Vi finner det intressant att vidare studera hur 
svenska företag ser på riskerna med inköp i Kina, då dessa former av handelshinder 
kan komma att till exempel innebära att beställda varor inte levereras enligt plan.   

 
♦ Idag ser vi en tendens bland kinesiska företag att de blickar västerut med avsikt att 

förvärva varumärken och redan etablerade företag. Vilka konsekvenser får det när 
de får tillgång till etablerade distributionskanaler? Det vore intressant att studera 
kinesiska företags uppköp av västerländska företag och deras taktik eller mönster av 
detta. 

 

 44



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
Litteratur och artiklar: 
 
Adler, N. J. (1986) International dimensions of organizational behavior, McGill 
University, The Kent international business series, Kent Publishing Company, Belmont, 
Kalifornien   
 
Larsson, J., (2005) ”Kina utmanar – Fackliga och industriella perspektiv”, (Rapport) 
Metalls Utredningsavdelning, Stockholm 
 
Bhat, R., Nel, P., & Zhu, Y. (2005) Building Business Relationships: A Preliminary 
Study of Business Executive´s Views, Cross Cultural Management, Vol. 12 No 3, s. 63-
84 
 
Björk, C., Björk, K. (1998) Kinas väg från stenåldern till dataåldern, Rabén Prisma, 
Falun  
 
Brightman, I. (2004) Changing China –Will China´s  technology standards reshape 
youre industry?, Deloitte. Technology Media and Communication, London 
 
Bryman, A., Bell, E. (2003) Business Research Methods, Oxford University Press, 
New York. 
 
Eriksson, T., Wiedersheim-Paul, F. (1997) Att utreda, forska och rapportera, Liber 
Ekonomi, Malmö 
 
Guopei, G., Herbig, P. & Jacobs, L. (1995) “Confucian roots in China: a force for 
today´s business”, Management Decision, Vol. 33 No. 10, ss.29-34. MCB University 
Press Limited, Storbritannien. 
 
Hall, E. (1981) Beyond Culture, Anchor Books, New York. 
 
Hay, A. & Wiliamson, K. (1991) The Strategy Handbook, Cambridge, Blakwell. 
 
Hofstede G. & Hofstede, G. J. (2005) ”Organisationer och Kulturer”, andra upplagan, 
Studentlitteratur Lund. 
 
Keen Pang, C., Roberts, D., Sutton, J. (1998) ”Doing business in China. The art of 
war?”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10/7, MCB 
University Press Limited, Storbritannien.  
 
Kjellgren, B. (2000) Kinakunskap, Studentlitteratur, Lund. 
 
Korac-Kakabadse N., Kouzmin A., Korac-Kakabadse A., Savery L. (2001) ”Low- 
and High-Context Communication Patterns: Towards Mapping Cross-Cultural 
Encounters”, Journal of Cross Cultural Management, Vol 8, no 2. 
 
Roos, G., Roos, J., von Krogh, G. (1994) Strategi 2. utvidede opplag, Green Valley 
University Press, Dublin. Scandbook, Falun. 

 45



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2003) Research Methods for Business 
Students, tredje upplagan, Financial Times, Prentice Hall, England. 
 
Woo, H. & Prud’homme, C. (1999) ”Cultural characteristics prevalent in the Chinese 
negotiation process”, European Business Review, vol. 99, nr. 5, s. 313-322,  
 
 
Pressmaterial: 
 
Einhorn, B. & Roberts, D. (2004) ”Now collegegrads can´t find a job”, BusinessWeek, 
European Edition October 11. 
 
Petersen, L. (2005) ”Diktatur och Superkapitalism”, Svenska Dagbladet, Näringsliv 
2005-11-26 
 
Stensson, C. (2005) “Mångmiljonstad helt utan vatten”, Svenska Dagbladet, Nyheter 
Utrikes 2005-11-23.  
 
Lindstedt, G. (2005) ”Kinas väg”, Veckans Affärer, nr 38, 2005-09-19. 
 
 
Elektroniska källor: 
 
china.com.cn “Utilization of Foreign Capital”, hämtat 2005-11-09, från 
http://www.china.org.cn/e-company/05-09-15/page050716.htm 
 
chinaplanet.com ”Map of China” hämtat 2006-01-12, från 
http://chinaplanet.com/about/geography/ 
 
di.se ”Kina och Asiean bildar frihandelsområde”, hämtat 2005-11-09 från 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26Article
Id%3d2002%5c11%5c05%5c63270%26src%3ddi 
 
eia.doe.gov ”Country Analysis birefs, China”, hämtat 2005-11-09, från 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/china.html 
 
esa.int  ”Start för draken: ESA:s och Kinas gemensamma bevakning av jorden inleds” 
hämtat 2005-11-22 från http://www.esa.int/esaCP/SEMHV277ESD_Sweden_0.html  
 
exportradet.se ”Kina landfakta”, hämtat 2005-11-09, från 
http://www.swedishtrade.se/kina/ 
 
uscc.gov ”U.S-China Economic and Security Review Comission”, hämtat 2005-11-09, 
från http://www.uscc.gov/researchpapers/research_archive.htm 
 
 
 
 

 46



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 

BILAGA 1: BEGREPPSDEFINITIONER 
 
Kultur 
Det finns vissa karakteristika som är vanliga i de flesta konceptualiseringar av kultur. 
Dessa karakteristiska är att kultur är en delad och stabil konstruktion bestående av 
mönster, värderingar, symboler, tro, antaganden och förväntningar. Kultur är socialt 
konstruerat och måste därav läras (Korac-Kakabadse et al. 2001, s. 5). Hofstede & Hofstede 
skriver att kultur till viss del utgörs av sociala miljöer och livserfarenheter som påverkar 
oss som människor. I västerländska språk betyder ”kultur” ofta ”civilisation” eller 
”intellektuell förfining”, ofta i form av konst, litteratur och utbildning. Däremot menar 
författarna att kultur har en mycket bredare betydelse som innebär en sammankoppling 
mellan miljöer, samhällen, erfarenheter, tankar, känslor och sätt att interagera med 
andra personer. Denna syn härstammar från socialantropologin och omfattar även 
vardagliga sysslor. Kultur ses som ett kollektivt fenomen eftersom personer i samma 
sociala miljö har stor del av kulturen gemensam på grund av att kulturen lärs in i det 
sociala sammanhanget som personen befinner sig i. En viss kultur särskiljer en grupp 
människor från andra. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 17)  
 
Nationalkultur 
Att dela in olika landmassor och människor i nationer är relativt nytt i människans 
historia, systemet infördes i världen först i mitten av 1900-talet. En nation utgörs av 
politiska enheter som skiljer områden och människor åt, utan hänsyn till kulturella 
skiljelinjer. Man bör uppmärksamma att samhällen och nationer inte är samma sak. 
Samhällen är sociala organisationer och inom dessa finns en gemensam kultur, medan 
det brukar vara problematiskt att säga att en nation har en gemensam kultur som binder 
människorna samman. Däremot består många nationer av helheter med en gemensam 
historia genom vilken de vuxit samman. Problematiken med nationer och kulturer 
innebär att det kan vara svårt att dra paralleller mellan olika nationer och kulturella 
skillnader samtidigt som det är det enda möjliga kriteriet för en klassificering. (Hofstede 
& Hofstede 2005, s. 33) Det finns nationer där historien svetsat människor samman 
samtidigt som de levt relativt isolerade från omvärlden. Resultatet av det kan vara att en 
övergripande nationalkultur ändå kan urskönjas. Inom socialantropologin har man sedan 
första halvan av 1900-talet studerat olika nationers värderingar, problem och kulturer. 
 
Guanxi  
Guanxi är ett begrepp inom konfuciansk filosofi. Det innebär nätverksbyggande med 
fokus på vänskap mellan människor. (Bath et al., 2005, s. 66, egen översättning) 
 
Tappa ansiktet 
Då en person ”tappar ansiktet” har denne inte följt dygdens väg, vilket innebär att man 
inte är en god och civiliserad människa. (Knutsson, 1985, s. 67) Hofstede & Hofstede 
beskriver uttrycket så som ”en person tappar ansiktet när han, på grund av sitt eget 
eller en anhörigs beteende, inte lever upp till de krav som ställs på honom på grund av 
hans sociala ställning” (Hofstede & Hofstede 2005, s. 103) Det går samtidigt att ge en person 
ansikte.  
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BILAGA 2: FULLSTÄNDIG INTERVJU MED HENRIK ERASMIE, 
PANDALUS 
 
Intervjun ägde rum den 13 november 2005 kl. 23:30-02:00 i Moga, Almunge. 
 
När påbörjade du samarbetet med Kina? 
– Den första gången jag var där var 1989. Då var jag i Wuhan och Guangzhou. Vi hade 
hört att det skulle finnas en massa kräftor och jag bestämde mig för att åka dit och kolla 
upp det.  
 
Var du förberedd på något sätt när du åkte dit, hade du fått någon information från 
företaget om vad du skulle möta? 
 – Nej, jag var väl inte direkt förberedd, men det hade nog inte hjälpt så mycket heller. 
Jag har varit utomlands så pass mycket att jag nog kan ta mig igenom de flesta 
situationer. 
 
Det är ganska längesen du var där första gången. Har du märkt några skillnader under 
de här åren? 
– Ja, det är stora skillnader i hela Kina. Kina är ett helt annat land nu. Kineserna har ju 
utvecklats enormt, första gången jag var där gick de omkring i blåa och gråa 
dresser/uniformer både i storstäderna och på landet. Man var mycket bevakad på 
hotellen och som utlänning hade man till och med egen valuta. Infrastrukturen var inte 
särskilt utvecklad, det fanns ju inga riktiga hotell och vägar på landet.  
 
Du måste ha fått en chock när du kom dit ner första gången?  
– Ja, första gången fanns det inte ens vägar eller hotell. Det var inte helt främmande för 
mig eftersom jag har bott och arbetat på landsbygden i Turkiet på 70-talet. Så jag är rätt 
luttrad. Den största chocken var när jag gick utanför hotellet och hade en ring på 15 man 
omkring mig på 2 sekunder. De skulle vara framme och känna på mig, för att 
kontrollera att jag verkligen levde. Folk på landsbygden kunde stirra eftersom de bara 
hade sett en västerlänning på TV och aldrig i verkligheten. Så är det inte nu.  
 
Hade du tolk med dig första gången? 
– Nej, inte första gången. Jag jobbade ihop med en kines som hade jobbat i England, Lei 
Loo, så han var som en tolk. På senare år har jag haft med mig en kille som heter KT, 
han är Singaporekines och hjälper till med allt det praktiska. 
 
Vad var ditt första intryck, när du mötte människor i affärsrelationer? 
– Hur skulle det här fungera? Men kineserna är ju väldigt påhittiga och hungriga på att 
göra saker så de löste alla problem väldigt smidigt. Sen är det ju lite lustigt med att de ju 
aldrig kan säga nej, de säger att de alltid kan fixa det. När man sedan går därifrån så 
ringer de upp en kompis och frågar vad ”det där” är. De missar aldrig en chans att göra 
en affär. Det ligger väl i asiatisk natur att tjäna pengar. Det är allt det går ut på. Så har 
det varit ända från början och det är precis lika tydligt idag.  
 
Har du hört begreppet Guanxi? 
– Nej, inte som begrepp.  
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Om jag säger relationsbyggande? 
– Det vet jag inte. Kineserna är ju väldigt lättsamma, lätta att ha att göra med och fixar. 
De är på kompisnivå och vill gärna att man ska ta kort med familjemedlemmar, ta kort 
med deras morsa, grannar, så är de verkligen. Sedan ska de ofta ge presenter. Det är 
enormt viktigt! De är litet barnsliga på många sätt!  
 
Är relationen viktig? 
– För en kines var det ju så från början att ha varit med en utlänning så är det väldigt 
stort. Det ger status och är en form av hierarki. Sedan är det ju viktigt att hålla 
kontakten, man ska höras av. När jag åker ned dit så är det verkligen viktigt att jag 
besöker alla fabrikerna och inte utelämnar någon, då kan det bli problem för att man inte 
”velat” umgås. Sen har jag märk att de verkligen uppskattar att få komma hit till Sverige 
och hälsa på. Jag känner faktiskt att jag till och med måste anpassa tidpunkten för mitt 
bröllop till när kineserna har möjlighet att komma hit. Det kan ju låta lite konstigt men 
de skulle ta illa upp om de inte blev bjudna. Jag har ju blivit bjuden på flera av deras 
döttrar och söners bröllop, i Kina alltså. 
 
Hur upplever du att det är att förhandla med kineser och skriva avtal? 
– Kineser är slugare än man tror. Det finns alltid en baktanke. Det är nog det smartaste 
folk jag har jobbat med, har jobbat i Turkiet, USA, Ryssland och Spanien, men kineser 
är de smartaste.  
 
Beskriv ett typiskt affärsmöte? 
– När man kommer ska man alltid komma in på kontoret och dricka te, prata, ännu mer 
te och sedan ska alla gå på restaurang, hela kontoret och folk utifrån, bankfolk, 
borgmästaren. Äta och dricka är viktigt. De sparade inte på någonting, det gällde att 
dricka hela tiden, det blev rätt mycket sprit. För att lyckas i Kina var man tvungen att 
äta och dricka med dem. Det har de sagt att utlänningar som kommer dit och inte äter 
och dricker med dem vill de inte göra affärer med. Det finns ett exempel med tyskar 
som kom dit och hade med sig frystorkad mat och konserver. Det spelade ingen roll 
vilket pris tyskarna var villiga att betala. Måltiderna är nog en viktig del i 
relationsbyggandet, de är måna om att kunna äta och skratta tillsammans, de har väldigt 
roligt ihop, inte alls krystat som i ett vanligt affärsmöte. Däremot har de inget 
bordsskick, de spottar och far, kastar saker omkring sig och skojar. Det är en ganska 
skön stil, rätt olik andra affärsmän. 
 
Är det några ritualer som skall följas? 
– Ja, när man äter har alla en speciell plats. Man sitter efter status, bossen i mitten, 
hedersgästen till höger, andra rang till vänster. Det som är väldigt lustigt är att 
chauffören alltid får vara med och äta. Chauffören anses vara viktig, inte som här, eller i 
USA, då han får stanna kvar i bilen. 
 
Hur upplever du kinesernas förhållande till tid? Är mötena effektiva? 
– De har en gammalmodig inställning, man ska prata om en massa saker. Chefen ska 
verka väldigt uppdaterad och kunna väldigt mycket. Det är alltid en liten pratstund då 
chefen skall visa att han vet en massa och har koll på vad som händer. Det känns ibland 
som om de övar in ett litet tal. Jag har alltid träffat chefen på direkten, vilket kanske kan 
vara litet ovanligt. Jag tror att det beror på att de producenter jag har varit i kontakt med, 
har inte varit några jätteföretag. 
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Har det varit så att du har trott att du ska skriva avtal men måste omförhandla nästa 
dag igen? 
– Både och. Det är svårt ibland och dessutom har vi ju en speciell bransch med 
säsongsvara som är mycket beroende av yttre faktorer som exempelvis vädret. Man kan 
inte veta hur stort utbudet kommer att vara och då är det svårt att avtala om priser och 
kvantiteter.  
 
 
Var det en djungel att ta sig igenom ett avtal? 
– Vi arbetar med befintliga fabriker som tillverkar våra produkter. Vi hade krav på 
speciell utrustning som kanske innebar lite pappersarbete men annars har vi inte så 
mycket skriftliga avtal. 
 
Vad har de för syn på familjen? 
– Frun är nästan aldrig med, ett mansdominerat samhälle. Det är vissa jag har känt i 
flera år men aldrig sett frun. Nu på senare tid har det ändrats, nu får man komma hem 
till vissa, förr skämdes de för sina hem, nu bor många mycket bra, finare än vi. Idag 
finns det en materiell status som inte alls var tänkbar för tio år sedan. Nu kan man till 
och med bli bjuden på kalas och bröllop. Det händer faktiskt mer och mer.  
 
Vilka erfarenheter har du av ett hierarkiskt tänkande? 
– De har ju inte alla samma rättigheter och positioner, varken i samhället i stort eller 
inom affärslivet. Det är tydligt att det är hierarki när man träffar företagen och vissa har 
absolut mer att säga till om än andra.  
 
Vilken position har du? 
– Jag blir alltid väl behandlad, om jag vill ha något så fixar de det alltid det. Jag känner 
mig ganska högt upp. 
 
Kineser är kända för att inte kunna ta konfrontationer, att få ett nej, har du upplevt 
detta? 
– Ja det är väldigt känsligt, du får aldrig skälla ut en kines och man får inte säga åt dem. 
Att säga åt någon i chefsposition, så att han tappar ansiktet, gör att du har en ovän för 
livet. En annan sak är att om du kommer på något som bör göras på ett annat sätt så ska 
du försöka få honom att tro att det är hans idé. Det är det bästa, då blir det gjort på en 
gång. Då visar han för sina arbetskolleger att han har kommit på något nytt! Markera sin 
hierarkiska ställning.  Jag har fått dribbla lite med det här, men jag har haft mycket hjälp 
från den här killen från Singapore, KT.  
 
Finns det några påtagliga problem med att driva handel med Kina? 
– Ja, kineser är ju kineser. Sluga och smarta, man kan aldrig till hundra procent lita på 
dem. De går mycket efter sitt eget huvud. Om något ska göras på ett visst sätt så kan de 
ändra om de tycker på något annat sätt, trots överenskommelse. Jag hade gjort ett recept 
som de skulle följa men på grund av att de ansåg att det inte var hälsosamt att äta så 
mycket salt så då ändrade de hela receptet. Han trodde att han gjorde något bra, han 
tyckte inte att det var nyttigt med så mycket salt. Problemet var att han inte förstod att vi 
i Sverige vill ha en viss mängd salt. Det kan bara hända i Kina, skulle aldrig hända i 
något annat land.  
 
Hur gjorde du då? Utan att de tappade ansiktet? 
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– Sa åt dem. Det bästa var att de kom över och var med på en kräftskiva och fick smaka 
turkiska kräftor och insåg att i Sverige vill vi ha en viss saltmängd. De behöver bli 
överbevisade. Kineser går sin egen väg så man måste ha koll på dem. De kan göra saker 
utan att fråga och höra om det är ok. De tror att de gör en tjänst om de tycker att något 
behöver ändras. Det kan hända precis vad som helst.  
 
Vad tror du är de viktigaste orsakerna till att du har lyckats i Kina? 
– Det har varit att jag har ätit och druckit med dem. Jag har varit med och jobbat själv. 
Från början trodde inte kineserna alls på det här. KT och jag tog dit material och byggde 
egna maskiner. Vi drog igång och gjorde i ordning allting och såg till att det fungerade. 
Vi importerade ju bara och är egentligen inte där för att bygga fabriker. Det var några få 
aktörer som hade börjat, men det verkade inte gå så bra för dem. Det var problematiskt 
de första åren, mycket för att kineserna tog ut höga och osäkra priser. När produktionen 
väl kom igång och kineserna såg att det fungerade, var det fler som hoppade på. Det är 
klart, det var en investering för dom med nya maskiner och ny produktion så det är väl 
klart att de är lite försiktiga i början. Nu finns det flera fabriker. Sedan har vi alltid varit 
ett företag som har stått för det vi har sagt. Alla kineser har velat jobba med oss. Vi har 
aldrig lurat dem.  
 
Var ligger kinesernas relation, är det till dig eller till företaget? 
– Det är nog till mig, de vet att jag håller vad jag lovar. Om jag säger att jag ska göra en 
sak, så vet de att jag gör det. Dessutom är det ju alltid jag som blir inbjuden om det är 
något stort som händer där nere, inte min chef. 
 
Den som skulle få ta över efter dig, skulle han få problem? 
– Det är svårt att säga. Kina är så annorlunda nu. Det har blivit som vilket västerländskt 
land som helst. De ska tjäna pengar nu. I början när jag var där var allting statligt. Om 
de kinesiska företagen hade pengar i kassan skulle de lämnas över till staten. När jag 
kom såg de chansen att spendera, unna sig affärsmiddagar och fest. Då hade de ett 
giltigt skäl att gå ut och spendera dessa pengar. De beställde in 20 flaskor brännvin och 
all mat som fanns. Det gick inte att äta upp allt. Då blev det ’doggy bag’ som de kunde 
ta med hem och ge till familj och vänner. Det spelade ingen roll vad det kostade. Det 
var bättre att de åt för pengarna än att ge dem till staten. Men nu ska de tjäna pengar, de 
har ett vinstintresse. Nu blir det mer som i Sverige, idag kanske men inte dricker 
alkohol till lunchen. Nu är det bara sex man som går ut istället för hela kontoret. Det är 
jätte skillnad, och det har gått så fort.  
.  
 
Har ni upplevt att ni fått konkurrens från ”copycats”? 
– Ja, i en av våra fabriker upptäckte vi att konkurrenter hade spioner i våra fabriker. En 
direktör från en annan fabrik tog anställning i vår fabrik, på golvet, för att han skulle ta 
reda på hur vi gjorde. Som det är nu samarbetar kineserna ganska mycket. De vill även 
skryta om sin egen fabrik. De är lite barnsliga.  I Kina finns mycket olagliga fabriker 
som inte är godkända av myndigheterna. De är ett hot för de andra som lägger ner 5 
miljoner för att de ska leva upp till EU standard, medan det finns fabriker där man står 
och på stampade jordgolv och gör samma produkter. De produkterna skickas bakvägen 
in i de EU-certifierade fabrikerna för att få EU märkning. Nu finns det många kineser 
som vill stoppa det här. Utåt sett ger dom sken av att vilja stoppa det, men de vill ju 
tjäna pengar och köper gärna de här produkterna och de får ett bra pris. Det är 
bluffmakare.  
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Är det byråkratiskt att arbeta i Kina? Avtal och lagar? 
– Man skriver inte direkt på papper. Avtalen har ingen betydelse. Och gör du avtal är 
det till kinesens fördel om de märker att det inte fungerar. Det kan vara skillnad i olika 
branscher. Vi är beroende av utbudet som styr priset. Men det här uttrycker sig på olika 
sätt. Om vi t.ex. skriver avtal på att priset ska vara 5 dollar per kilo, men det faktiska 
priset i förhållande till utbudet senare visar sig vara 4, 5 dollar per kilo, så skulle vi 
fortfarande få betala det ”avtalade” 5. Hade det däremot visat sig att priset skulle ha 
hamnat på 6 dollar kilo, skulle vi aldrig få köpa för de ”avtalade” 5.  Det är inte som i 
Europa där parterna skriver på ett avtal som gäller. De på kontoret hemma i Sverige, har 
lite svårt att förstå att det inte finns några skrivna kontrakt. Det är bara att acceptera att 
det är så här det funkar. Det kan verka riksfyllt. Ett sätt att vara garanterad att inte 
förlora sina pengar är att använda sig av LC (Letter of Credit) då det är bankerna som 
står för den största risken.  
 
Hur förhåller du dig till den problematiken att det är svårt att lita på en kinesisk 
affärsman samtidigt som det inte går att gardera sig genom att sluta avtal? 
– Kineserna har ingen affärsheder. Men de kan vara mycket grymmare dem emellan än 
mot oss västerlänningar. Dessutom måste man ha i åtanke att Kina går mer och mer mot 
en marknadsekonomi och därmed har priserna gått upp. Jag vet att många av våra 
fabriker har de senaste åren haft svårt att hitta arbetskraft. Arbetarna har blivit mer och 
mer kräsna. Det är inte en självklarhet att hitta billig och bra arbetskraft, inte ens i Kina.  
 
Varför har just du lyckats? 
– Jag har haft hjälp från tidigare erfarenheter. Jag har umgåtts, ätit och skålat med dem. 
Framförallt inte stressat. Det tar tid att göra affärer i Kina. Tålamod är ett nyckelord. 
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BILAGA 3: FULLSTÄNDIG INTERVJU MED ROLF WACKBORG, 
COOP 
 
Intervjun ägde rum torsdagen den 24 november 2005 i Solna Business Park, Coop 
 
När började du arbetet med Kina? 
– Som inköpare är det ungefär åtta år tillbaka. Vi fungerar ju så mot Kina och hela 
fjärran östern att kooperationen har ett kontor i Hong Kong. De har sedan i varje land, 
Vietnam, Indonesien, Indien också kontor. Egentligen är det kontoret i Hong Kong som 
vi diskuterar allt med. Vi lämnar uppdrag till Hong Kong om vad vi vill göra och sedan 
när vi åker ner till Kina och Hong Kong så har de förberett allt för oss. Det är ju så att 
handla direkt med Kina, alltså att jag åker ner till Kina, är problematiskt och svårt bland 
annat kulturella och språkmässiga skillnader. Därför har vi kineser i Hong Kong som 
kan det här. Indirekt har jag hållit på med handel väldigt länge eftersom jag har jobbat 
på en inköpsorganisation i 30 år ungefär. Som inköpare där jag åkt ner direkt och 
handlat är ca åtta år.  
 
Hade du någon slags förberedelse innan du åkte dit första gången? 
– Ja inte annat än den erfarenhet jag hade för jag kan ju branschen och jag visste vad jag 
skulle ha och de första gångerna åkte jag med en kollega. När jag var ansvarig för 
leksaker så var vi två inköpare och min kollega var då mycket erfaren. Första åren så 
var vi parallellt. Dels för att jag skulle se vad det är för någonting, dels för att bli 
introducerad för det är rätt viktigt. Nästa gång jag kom visste de vem jag var. Man kan 
väl säga att kooperationen var de första som började handla med Kina i slutet på 50-
talet. Vad var det för varor då? Det var leksaker bland annat och sedan har det där spritt 
sig till olika varor. Men sedan började vi etablera ett kontor i Hong Kong i början på 70-
talet. Då började hela det här byggas upp. Det gör att kooperationen är väl etablerad i 
Kina. De vet vilka vi är och det är en fördel för de känner oss, de vet att vi står för vad 
vi gör, det har blivit ett förtroende.  
 
Det är väldigt centralt i den kinesiska kulturen att man skapar en relation. Ofta så 
säger man att de skapar en relation med personen och inte företaget. Men nu låter det 
som att kineserna har en relation till kooperationen? 
– Ja, det har man. Dels var vi först och dels känner man igen loggan. Loggan på 
visitkortet är väldigt viktigt det är där traditionen kommer in. När vi hade våran kringla, 
då kände man igen det direkt. Och sen namnet har ju väldigt stor betydelse. När man tar 
ett visitkort för första gången så tar man det med båda händerna, inte med en hand. 
Lämnar med båda händerna och då studerar de det i vad vi tycker är lång tid, tittar på 
namn och allt och sen börjar man.  
 
Det räckte med att du kom ner med någon annan och blev introducerad? 
– Ja, alltså kontoret sköter ju den direkta kontakten med kineserna av två orsaker. Dels 
är det ju det här med språket, de äldre generationerna kan ingen engelska och då hade vi 
kontoret i Kina som kan både engelska och kinesiska. Det var för att undvika 
missförstånd för engelskan i Kina är lite rolig, r blir l osv. beroende på var du är i Kina 
förstås. 
 
Var det något som var utmärkande i den första kontakten? 
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– De är väldigt vänliga och de visar runt, väldigt tillmötesgående. De nickar och säger ja 
till allt, ”no ploblem” och sedan får man vara på sin vakt för man vet inte om de har 
förstått vad man menat. Om vi ställer en negativ fråga, ”du ska väl inte”, så säger de ja, 
medan vi bekräftar med ett nej. Det är sådana saker som gör att det är viktigt att vi har 
kineser med oss som tolkar. När jag köpte säsongsvaror som kräver detaljer var det 
extra viktigt att man förstod varandra. De pratade kinesiska och de från kontoret 
tecknade så att vi fick precis det vi ville ha. Vi åkte två gånger om året och det är viktigt 
att få allting klart när man är där. Men sedan korresponderade vi via mail.  
 
Är det viktigt att hålla en kontinuerlig kontakt även om man kanske inte har affärer på 
gång? 
– Ja det är viktigt, men det gör ju kontoret åt oss. Vi frågar ju hela tiden efter offerter, 
och de accepterar ett nej. Naturligtvis lite motvindigt men det viktiga är att de inte 
känner sig lurade. En kines får inte tappa ansiktet. Det är därför det är viktigt när man 
sitter i förhandlingar att inte måla in dem i ett hörn där de inte kommer någonvart. Man 
måste ge dem en utgång så att de kan visa för sin chef att vi inte fick det vi ville men vi 
fick det här vilket till och med kanske var lite bättre. Det är nog det viktigaste när man 
förhandlar med en kines, de får aldrig tappa ansiktet. Men visste du om det innan? Ja 
den informationen hade vi fått av kollegorna, att ”tänk på att” osv. Det är mycket att 
tänka på, men det är en av kontorets uppgifter också. Då hade du lite förkunskap innan 
du åkte dit om vilka slags situationer du skulle kunna hamna i? Ja, det kan man väl 
säga. Men det är klart, det mesta är ju erfarenhet. Det finns vissa nyckelgrejer sedan 
gäller det att lyssna vad de har att säga och sedan får man se vad man kommer fram till. 
Leksaker var lättare för då köpte man en färdig produkt. När det gällde säsongsvaror så 
skulle vi skapa något nytt. Då är det verkligen viktigt att de förstår.  
 
Har du märkt någon gång att du har beställt någonting men sedan har det kommit 
något annat för att kineserna tagit saken i egna händer och ändrat något och trott att de 
gjort dig en tjänst? 
– Ja det är riktigt det har hänt. Då får man återigen genom kontoret berätta vad man 
menade. Nu har vi jobbat så länge med varandra så kontoret i Hong Kong stoppar 
mycket sådant här. Det är stora kulturella skillnader. Amerikanarna är väldigt stora, och 
det är den marknaden de siktar in sig på och efter den amerikanska modellen som vi gör 
förändringar. Då kan det bli lite fel ibland.  
 
Vad förknippar du med relationsbyggande? 
– Det är ju dels över tiden, att man pratar med samma människa. Men framförallt är det 
förtroende. Relationer skapar du med förtroende. Har man förtroende för varandra, det 
vi säger står vi för, och inte kör några ”dirty tricks”, så skapar vi relationer. Nu pratar 
jag utefter mitt sätt att jobba och det sättet som jag har ärvt. Det är det som gjort att vi 
har ett bra renommé. Sverige är ju väldigt litet, internationellt sett. Med förtroendet som 
de har för oss händer det att de ibland gör saker för oss som de kanske inte skulle ha 
gjort för någon annan. Vi handlar ju länge med samma leverantör och byter inte för 50 
öre. Vi har andra värderingar såsom leveranstid och kvalitet, kontroller överhuvudtaget 
det här med barnarbete och allt. Kan vi lita på en leverantör så byter vi inte i första taget 
och så skapar vi relationer. Men då är relationen ömsesidig också att de ställer upp för 
er också? – Ja absolut. Vill vi förändra något så gör de det för oss som de kanske inte 
skulle gjort för andra. 
 
Har du hört ordet guanxi förut? 
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– Det är väl en stad i Kina?.. det kanske det är i och för sig.. det är begreppet som står 
för nätverksbyggande och relationsskapande. – Nä det har jag inte hört, Guangzhou 
trodde jag att du menade. Guanxi är väldigt centralt i den kinesiska kulturen, med 
relationsskapande, att arbeta i nätverk och att man tänker långsiktigt. Nu när du vet det 
här känner du att det är en viktig del? – Ja relationer är ju viktigt. Men vi använder inte 
det ordet, men det har gått bra ändå! 
 
Om man ser till tiden och tidsaspekten, vad har du för erfarenheter av affärsmöten? 
– Personligen så vill jag ha det kort och koncist, och det ställer man upp på. De 
diskussioner vi har haft så har vi gått runt i ”showroomet” och så har jag plockat ut det 
jag ville ha. Sedan fick vi offerter så jag gjorde aldrig upp några affärer i Kina eller i 
Hong Kong. Utan det vi gjorde där var att vi samlade upp olika leverantörer, många 
gångar visste jag vad jag skulle ha så jag gjorde en specifikation, sedan fick jag in och 
jämförde de olika offerterna. Så mötena var relativt korta, vi hade ca fyra till sex möten 
per dag med leverantörerna. Tiden i Hong Kong var ca 10-14 dagar. Jag var mest i 
Hong Kong eftersom de största leverantörerna har ”showroom” där, sedan finns det en 
mässa i Kanton som vi besökte. Ibland åkte vi på leverantörsbesök och då åkte vi in i 
Kina, för jag vill se fabrikerna med egna ögon. Oftast så var vi i Hong Kong. Då var det 
hela tiden någon från Hong Kong med er? – Ja, hela tiden. Ett av kontorets viktigaste 
uppgifter är att se till att vår ”code of conduct” följs och för ett par år sedan visade det 
sig att även kontoret blev lurat. När du själv åkte till leverantörerna, hur togs du emot 
då? – Bra! Det är ju så att jag är kung och kund och de är beroende av mitt företags 
pengar. Jag som person är ju bara en företrädare för Coop. Det är så det går till, man ska 
inte ha någon annan syn. De visade mig det jag ville se, förutom att jag ”gick vilse” så 
jag var ute på lagret och tittade. Men de ville på ett fint sätt leda mig rätt hela tiden, ”du 
ska inte vara här, du ska vara här”, ”vely solly sil, this way”. Jag vart väl mottagen, jag 
ville ju se hur produktionen gick till. Var det någon mat inblandad? – Nej, jag försökte 
undvika att äta, det finns vissa saker som jag fick lära mig som ”ät inte kall mat, ät inte 
sallad, ta inte is i drinken”. Det finns ju vissa saker som du inte kan vaccinera dig emot. 
Vaccinet lindrar ju, men det förhindrar inte helt. Så jag försökte att undvika att äta där, 
men det gäller ju att dricka mycket. Vet du om någon från ert kontor i Hong Kong hade 
informerat innan att det inte skulle bli mat? – Nej, det vet jag inte, de frågade ju många 
gånger om vi ville ha och då fick man ju vänligt avböja. Vi tog på sin höjd en pommes 
frites som var friterad. Det gäller ju att äta mat som har varit uppvärmd. Och sedan 
”chinese tea”. Det är ju lite svårt det där om de vänligt erbjuder och vi säger nej, hur kan 
det då uppfattas? Men vi fortsatte jobba och jag upplevde inget alls sådant där. De 
beställer ju inte i förväg så det påverkar inte företaget att de får kasta något. 
 
Om du säger ett möte, om ni sitter ned, hur många är närvarande och hur går det till? 
– Det beror på, oftast från vår sida så var det jag och en från kontoret som pratade 
kinesiska. Hon dokumenterade allt. Från leverantörens sida så var det oftast 
försäljningschefen, ibland också direktören och en tjej som dokumenterade och som 
kunde engelska. Det är en markant skillnad nu än vad det var för några år sedan, nu kan 
många engelska, förr kunde nästan ingen. Är det stora leverantörer som även säljer till 
många andra? – Ja, det är det. Det var en av anledningarna som jag ville gå vilse på 
lagret för att se var någonstans varorna skulle skickas. Hur lång tid varade ett sådant 
här möte? – Vi försökte hålla det till max en till en och en halv timme, längre gick inte, 
tiden räckte inte till. Det hänger ihop med hur pass förberedd man här. Det jag 
egentligen var ute efter var vilka nyheter som fanns. Men är det relativt få avslut som 
tas på plats? – Ja, jag gjorde egentligen inga avslut på plats, de jag gjorde var 
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klippaffärer som jag fann intressanta, då kunde jag köpa dem på plats. Så det tar relativt 
lång tid om man vill ha ett avslut, man ska åka ned och hem osv.? – Ja, alltså tiden det 
tar från det att de får ordern tills vi har varorna hemma får man räkna två till tre 
månader. Inför julen startar jag med att åka ned i oktober, åka hem och sammanställa 
hela sortimentet, för att sedan ett år senare få leveransen. Det tar ett år från det att jag är 
där tills varorna är hemma.  
 
Är det några särskilda ritualer som ska följas vid ett sådant här möte, du pratade om 
visitkort bland annat? 
– Ja, byta visitkort är det första man gör. Och sedan tittar de på loggan och känner igen 
företaget och efter ett par år känner de även igen mig. Men det är företaget som är det 
viktiga. Sedan blir det ju lite artighetsfraser, ”how are business, very well” osv. Man 
försöker ju undvika sådant där, jag är inte så mycket för det men man får ta den delen så 
att säga.  
 
Har du märkt att de har en stark koppling till familjen?  
– Nej, det gjorde vi inte, vi pratade inte familj, men det kan ju bero på att vi kanske inte 
kom så nära. Vi var inte ute på kvällarna direkt och åt middag. Men när man går en hel 
dag och diskuterar och går på ”showrooms” så vill man koppla av på kvällen. Det gäller 
ju att samla ihop sig, göra noteringar och förbereda morgondagen och då vill man inte 
gå ut och prata en massa engelska, så är det bara, man är bra trött. Det gjorde då kanske 
att vi inte pratade familj.  
 
Hur upplever du kinesernas inställning till dig med tanke på hierarki? 
– Jag är kung, det är därför det är viktigt att det på mitt visitkort står ”chief buyer”, det 
ska inte stå bara ’buyer’. Dels så är de väldigt noga med att man hamnar på rätt nivå, om 
jag bara är inköpare så får jag ”bara” träffa en underhuggare som sedan ska gå vidare 
och vidare. Men om det står ’chief buyer’ så är jag chef och då får jag träffa 
försäljningschefen och då är vi på samma nivå. När jag hade min kollega så stod det 
’category manager’ och då var många gånger direktören med. Där upplever jag att de är 
väldigt noga, att man möts på samma nivå. Vi har förstått att pratar man med någon på 
en lägre nivå så måste de gå vidare för att få ett godkännande och det är en process 
som tar lång tid. – Ja, det är därför det står rätt titulatur.  
 
Hur och när tas viktiga beslut? 
– Det gör jag på hemmaplan. I samband med att jag bestämmer sortimentet. Då börjar 
jag ställa mina krav. Redan i Kina kan jag ju säga exempelvis om något är för dyrt, då 
frågar de vad jag är beredd att betala. Där är det viktigt att poängtera att det är ingenting 
som jag ska behöva tala om, utan de ska tala om för mig vad de vill ha. Annars tar de 
det som gynnar de bäst. Men det är ju en del av förhandlingen som tillhör inköparrollen. 
Blir priset ändå för högt så får man ju säga tyvärr. 
 
Om ett avtal då är skrivet, upplever du då att det är definitivt eller kan det ändras? 
Ja, det kan ändras. Men jag har aldrig haft problem med att ändra en volym inom 
rimliga gränser. Jag har till och med annullerat order. Bara man har en bra orsak och 
kan förklara varför osv. De ser ju sunt på det på det viset att är jag missnöjd så kommer 
jag ju inte tillbaka. Men om leverantören visar välvilja så återkommer jag. Det går inte 
att lura dem. Är det ett långsiktigt tänkande? – Ja, både de och vi. Vi byter inte 
leverantör för 50 öre.  
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Om du ska benämna en affärsresa till Kina, skulle du kalla den representation eller 
business? 
– Alltså de två hänger ju ihop. Huvudsyftet för resan är ju affärer men jag representerar 
ju mitt företag. Det gäller ju att tänka på det, för gör jag bort mig så går det ut över 
företaget. Det är viktigt att tänka på det.  
 
Är det effektivt att åka ner till Kina? 
– Ja, det är det. Jag vill påstå att det är tvunget. Du kan ju handla från svenska 
grossister, men vill du vara oberoende så måste du åka ut i världen och se vad som 
finns. Trenderna kommer ju först till USA, och sedan till England, Tyskland via 
Danmark upp till Sverige. Det är en resa på ca tre år. Om jag är i Hong Kong ser jag ju 
tre år före det som kommer i Sverige, när grossisterna bara är ett år före. Mässorna är 
viktiga för oss och att åka ut i världen för att se vad som finns på marknaden.  
 
Har du ändrat ditt beteende efter dina erfarenheter? 
– Ja, det är väl klart jag har nog blivit mera kaxig. Det blir ju så, första resan så lyssnar 
man bara, andra lärde man sig och tredje då började man jobba. Det är ju rutiner som 
kommer in, man kan börja ställa krav. Är det samma människor du träffar? – I stort sett 
är det ju det, i Hong Kong ser man samma människor hela tiden, och det är bra, det 
bygger på kontinuitet och de vet vad vi vill. De har varit här och känner till den svenska 
marknaden. Ibland så mailar jag över prover som jag sett och frågar vad vi kan göra av 
det. Vi vill ju inte köpa av en svensk grossist och betala en massa mer. Strävan är ju att 
handla ifrån källan, då fixar de det. Det växer ju mycket, hela Asien, man talar mycket 
om Kina men Indien är ju jättestort. Även på den här typen av varor. Indien ska man 
alltid avsluta en resa med för där blir man alltid magsjuk.  
 
Vad är det mest problematiska med att handla med Kina och är det något som är 
väldigt enkelt? 
– Jag vet inte riktigt, vi har ju så väl förspänt med kontoret i Hong Kong. De tar ju hand 
om problemen. Det viktiga är ju att säkerställa att vi får det vi vill ha. En kines säger ju 
aldrig att det här klarar vi inte för då tappar han ansiktet. Så man får se upp med 
leveranser att de stämmer överens med vad man beställt. För oss tar ju kontoret hand 
om sådana problem, bland annat förpackningarna, varningsetiketter osv. Kineserna 
tycker ju inte att det är några problem med någonting, de ler och är vänliga.  
 
Vet du om det finns en bakomliggande tanke till det att du har ett kontor bakom dig? 
– Ja, det kan ju vara bra att ha en utomstående som tar hand om problem så att 
relationen mellan oss och kineserna inte skadas. Man måste nästan ha någon på plats, 
för du klarar det inte annars, dels med tidsaspekten, du måste ju visa vad som är fel. De 
som inte är där och kontrollerar får problem. Men InterGroup är ett kontor som täcker 
fler länder. Vi äger kontoret tillsammans. De sköter nu allt på vårt uppdrag. Alla orders 
går till dem. De sköter betalning osv. Vi har ett jätteförsprång jämfört med många 
andra. Är pengar centralt i Kina? – Ja, mycket ”you can buy everything for a dollar”! 
Så är det! Det är därför vi är ute i god tid eftersom vi inte är så stora. Man ska vara ute i 
god tid!  
 
Finns det några specifika råd som du skulle kunna ge till företag som ska inleda affärer 
med Kina? 
– Var förberedd, ha en människa på plats. Veta vad du vill och vad det får kosta. Att 
vara specifik från början. Man ska ta offerterna och sedan reflektera. 
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Du jobbade som inköpare i åtta år, märkte du någon skillnad i beteendet från det att du 
började till de sista åren? 
– Ja, dels pratade de bättre engelska och ju mer man lärde känna dem desto mer lättades 
allt upp. De har fått förtroende för mig och vi för dem. Men vi är inte på den nivån att vi 
pratar familj. Det kan vara så att leverantörerna har en starkare relation till ert kontor? 
– Ja, relation i positiv bemärkelse, vi har ju inte barn med någon och vi står ju 
fortfarande fria att handla från den vi vill. Kontoret har inget ansvar utan det är jag som 
har det sista ansvaret. Men jag går ju ofta inte emot kontoret, de vet vad de pratar om 
och avråder de mig från en leverantör så lyssnar jag på det. Varje leverantör vi handlar 
med har fått vår ’code of conduct’ som vi kräver att de följer. Och det kontrolleras av 
kontoret? – Ja precis. Vill de lura oss så gör de det, men de gör det bara en gång sedan 
är de av med oss. 
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BILAGA 4: FULLSTÄNDIG INTERVJU MED LARS ENGSTRÖM, 
KABMATIK 
 
Intervjun ägde rum fredagen den 25 november 2005 i Vällingby, Stockholm. 
 
Var jobbade du när du handlade med Kina? 
– Jag jobbade på ett företag som hette Kabmatik som försäljningschef. Det var ett 
privatägt företag, sedan köpte LM Ericsson det, så som det hette på den tiden. Sedan 
köpte NOKIA det. De hade en motsvarande division som skötte det hela. De flyttade en 
del av verksamheten till Sydamerika och en del till Amerika. Efter ett halvår kom de 
underfund med att det var fel i Amerika och då flyttade man tillbaks verksamheten till 
Finland. Då försvann själva Kabmatik och då slutade jag på företaget.  
 
Hur började det hela? 
– Vi var nog en av de första som började sälja till Kina. Vi fick kontakten eftersom 
Ericsson hade sålt några upptagare. När man tillverkar kabel, i början och slutet av 
produktionslinjen finns det som stora kabeltrummor. På dessa spolar man upp kabeln, i 
princip var det sådana maskiner vi tillverkade. Jag kommer inte ihåg exakt hur det 
startade, med kineserna hade hört talas om att det fanns ett företag som gjorde de här 
maskinerna, då fick vi första kontakten. Årtal kan jag inte exakt, men det var på 80-
talet. Vi fick åka till Shangahai på en stor mässa i samband med Nokia. Vi hade en egen 
försäljningsorganisation i Stockholm då. Nokia hade flera maskinerier och lite kontor 
överallt i världen. Kabmatik sålde 97 procent till export, det finns inte så många 
kabelverk i Sverige. Vi fick ställa ut några maskiner i Shanghai. Då hade Finland varit 
där och försökt komma in och tala med kineserna, men de kom aldrig innanför dörren. 
Men av någon underlig anledning kom jag innanför dörren. Jag hade knappt sett en 
kines innan och hade inte gått några kurser. Men det var en dam som utan att säga 
goddag eller hej, frågade direkt hur mycket vi kunde pruta. Vi sa att det är lite svårt att 
pruta om vi inte har offererat eller kommit med anbud, vi måste veta vad ni vill ha. Vi 
stod fortfarande upp jag och min kollega, vi stod i fem minuter men till slut fick vi sätta 
oss ned och så började förhandlingarna. 
 
Det är helt annorlunda mot vad det är nu. Det var en speciell byggnad där utländska 
förhandlingar skedde. Man stängde där för lunch. Den här damen, som var 
ensamstående förälder med ett litet barn kom på, för vi hade många hårda förhandlingar, 
att hon måste cykla hem och mata sitt barn under tiden. Det fick vi reda på först efteråt 
förstås. Vi höll på att förhandla där litet och vi fick litet förfrågningar. Vi åkte hem och 
så fick vi åka fram och tillbaka många gånger. Men det stora problemet var att de hade 
köpt ryska maskiner. De hade då ett formulär som man skulle fylla i och följa. Men det 
var inte alls enligt våra västerländska mått så det var ju svårt att uppfylla det där. Men vi 
förstod på ett tidigt stadium att de ville ha exportkredit. För att man ska få det i Sverige 
måste huvuddelen vara svensktillverkad. Det här var ett helt kabelprojekt, Kabmatik 
gjorde endast en liten del av själva kabeln, resten var finländsk. Men kineserna frågade 
många gånger om den här krediten. Vi talade om för dem att det inte gick att få någon 
kredit, när så mycket är finländskt, och att de måste betala det normala priset. De sa 
visst, och vi fortsatte med förhandlingarna som innehöll mycket prutning. När vi tyckte 
att det var klart så kom de tillbaks till exportkrediten. Då hade vi åkt dit tre fyra gånger 
och förhandlat, man hade lust att be dem fara.  Men det visade sig att Ericsson uppe i 
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Hudiksvall hade en stor kabelfabrik, jag tog kontakt med dem. De hade begagnade 
utrustningar som förvisso var finska men de hade varit i Sverige ett antal år så att man 
kunde ”se” dem som svenska. Och då fick vi igenom BITS (beredning för 
internationellt tekniskt samhälle). BITS ska försäkras hos EKM (Exportkreditnämnden). 
Då åkte en tjej och en kille till Tianjing. Det var en stad på 8 miljoner då, nu kanske det 
är dubbelt. Men hon åkte dit för att kontrollera hur det var, och efter ett tag kom hon 
underfund med att hon var i helt fel kabelfabrik.  
 
Det var väldigt konstigt under förhandlingarna. Vi var vid fabriken vid ett tillfälle. Det 
var tuffa förhandlingar, jag och en kollega och åtta kineser. Fyra av dem bytte om och 
sov. De snarkade och så. Vi kom väl till några slutsatser rent tekniskt men ingenting 
ekonomiskt. När vi kom till förhandlingsbyggnaden märkte vi att den där fabrikschefen 
inte riktigt var hög i hierarkin. Han sa ingenting, han visste ingenting, han hade ”aldrig” 
träffat oss. Då var det en politruk med. Det var en person som kollade upp vad de 
politiskt gjorde. Politruk var även med då kineserna var här i Sverige. De fick inte spåra 
ut på något sätt. Till slut fick vi igenom den här affären. 
 
Kineserna fick komma till Sverige för träning. De var 14 stycken som var här i totalt sju 
veckor. Det var intressant, för jag fick agera som någon form av reseledare. Det var 
svårt, så fort de kom utanför Kabmatik spred de sig och det var även besvärligt för 
politruken. De bodde på Lunda hotell. De hade inga kontanter alls. Som jag tidigare sagt 
var förhandlingarna tuffa. De kineser som var här skulle få någon typ av traktamente, 
det var vi som betalade och på så vis ingick det i ordersumman. Några kineser hade 
varit här tidigare och det var väldigt viktigt att de nyanlända skulle bo på åtminstone 
samma standard som de tidigare. De skulle även ha mat enligt kinesisk standard. Det 
var väldigt specificerat. När vi gjort allt det där, frågade de vad middagen kostade. Vad 
hade vi kalkylerat fram. När vi talade om det så ville de hellre ha det i kontanter, och 
göra i ordning egen mat. Det blev stora förhandlingar om de där kronorna. Eftersom de 
skulle laga sin egen mat, fick jag åka och köpa en häll åt dem. När vi sedan var ute och 
åt kinesiskt fick de en säck ris. De satt sedan och brassade där på hotellet. De satt alla i 
ett hotellrum och åt ris bara, förutom de dagarna vi tog med dem ut för att äta. Det är ju 
tråkigt i längden att bara äta ris. Kineserna hyrde en gång en kinesisk film som var 
populär på den tiden. Men den fick de inte se för politruken. Det var inte tillåtet för dem 
att se den. De hade alltid en tjej med sig bara för att hon var tjej- människovärdet är rätt 
lågt. I alla fall då, det var oerhört lågt.  
 
Eftersom vi umgicks under så lång tid vart jag vän med tolken. I fabriken i Kina som 
hade uppskattningsvis 1000 anställda, var det två som talade engelska.  De kunde ligga 
och sova i korridorerna, det var helt annorlunda mot vad det är idag. Det fanns bara ett 
hotell, Friendship hotell och speciell västerländsk valuta. När man var på det här 
hotellet, fanns det en coca-cola i baren, som för kineserna var extremt dyr, men inte för 
oss. Det här var ett stort fint hotell i rysk stil, pompigt. Det har ändrat sig något otroligt, 
jag har kollegor som bor där nu. 
 
Hur var ”konkurrensen”? 
– Om man tänker mer business. Vi hade flera fabriker där. Man gör en offert och ger till 
t.ex. Ericsson och ger inte samma offert till något annat företag. Men där låg kopian helt 
öppen, de visste. Eftersom det var statligt ägt. Det är sådana avstånd att man inte trodde 
att de i en fabrik skulle veta vad de gjorde i en annan, men det hade de. Allting var 
översatt till kinesiska, och det var inte små dokument. Nu har det blivit mer en 
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tillverkningsindustri i Kina, men då försökte de mer eller mindre stjäla. Hela 
kabelindustrin köpte mycket begagnad utrustning, men deras utrustning var mycket 
modernare än den här. Fiberoptiken som man pratar mycket om nu, det hade de redan 
där för 15 år sedan, men det var ingen som skötte det. Det fanns i huvudet på många och 
de hade tillverkat det på universiteten, men det var ingen som kunde styra det så det vart 
en produktion av det hela.  De är mycket skärpta.  
 
Det var mycket svårt att göra affärer, för det fanns i princip bara två tillverkare av de här 
maskinerna. Det var vi och ett Schweiziskt företag. Vi upptäckte så småningom att vi 
hade samarbetat med samma företag. Kineserna hade alltså tagit båda företagen. 
Reglerna och företagsetiken var inte densamma. Själv kom man och var blåögd och glad 
för att kunna göra affärer med dem. Men det var inte bara vi, det var alla. Nackdelen var 
att de tog information från alla och sen började de kopiera produkterna själva.  
 
Visste du vilka eller vem du skulle möta innan du åkte ner dit? 
– Nej, det visste jag inte efteråt heller. På den tiden var det ingen som gjorde det. 
Nokias ”kontor” var ett hotellrum. Kabmatik som bara var 70 personer, vi var lika 
kända som dem då, inom den här lilla nischen. Handelsbanken blev det till slut som vi 
samarbetade med. Ericsson hade en ung kille nere i Kina, men har var mest där för att 
festa. Det var rena djungeln i Kina. Han skrev fina rapporter, men han var en riktig 
festprisse. Han hade aldrig gjort några riktiga affärer, men Handelsbanken, de var 
proffsiga. Han från Handelsbanken talade dessutom kinesiska. Han hade jag med mig 
en gång till Kina till en förhandling. Men han åkte ut direkt, för han hörde vad de sa.  
 
Hur många representerade det kinesiska företaget vid en förhandling?  
– De var minst sju personer och hade en egen tolk. Vi sålde kabelmaskiner, och efter 
första dagen kom vi underfund med att tolken inte visste vad kabel hette på kinesiska. 
Jag visste inte heller vad det hette. Även om man försökte så var betoningen på ordet 
avgörande. Det fanns mycket ruffel och båg som inom all business. Jag blev väldigt bra 
kompis med en tolk, vi ordnade så att han kunde studera i Amerika. Han skulle hjälpa 
oss, och vi skulle bekosta hans studier. Nokia var ju stort, de hade kontor där och kunde 
ordna detta. Men han kanske lurade oss i alla fall, det vet man inte. 
 
Har du skapat några relationer? 
– Jo, dels med tolken, men också med andra. Det var en väldig hierarki. Under kort tid 
var jag där väldigt mycket, då fick jag vara med på stora evenemang. När man skulle 
signera order var det stora banketter med hur mycket folk som helst. När vi gick in i en 
liten lokal, skulle de bjuda oss på mat. Det var en gång de bjöd på anka, nationalrätten. 
Det var många annorlunda rätter, jag kommer inte ihåg hur många. Men en gång var det 
små huvuden som serverades i en stor skål. Det kändes som att var man än tittade i den 
där skålen så… Där gick min gräns. Man var ju tvungen att äta det mesta ändå, och de 
lassar på. Jag är inte mycket för att man ska läsa alla de här böckerna och att man ska 
anpassa sig. Det är sunt förnuft, man märker hur andra beter sig och så beter man sig 
likadant. Det är inte så konstigt. Jag har varit i många olika länder, man säger till 
exempel att i Saudiarabien ska man inte visa fotsulorna mot någon. Men om en 
västerlänning kommer med fotsulan, då förstår de att man inte gör det medvetet, om det 
är någon vettig person. Man slår ju inte någon på käften. Man märker när de lämnar 
visitkorten så håller kineserna dem med bägge händerna, då gör man själv likadant nästa 
gång. Första gången kanske man inte gör det. Det gäller ju att anpassa sig, men det är ju 
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precis som hemma. Om du åker upp till Norrland gör du på ett visst sätt, om du åker hit 
till Stockholm gör du på ett annat. 
 
Var det svårt eller lätt att få kontakt med kineserna?  
– När vi lades ner, skildes våra vägar. Men det var en kille som vart anställd på Nokia 
och vart stationerad i Kina i Shanghai. Han jobbar där permanent och är gift med en 
kinesiska. Men det tog honom tre år innan han vart hembjuden till någon. Att komma så 
nära tar tid. Dels för att standarden på den tiden var låg, det kan vara en av 
anledningarna. Det är tufft. Sedan har de sprit (”mojtan”) som lättar på tungan, det var 
mycket sånt när inte vissa personer var med. Det är ju precis som här. När vissa är med 
då är det väldigt strikt. Fast de är ju 1,3 miljarder så jag kan ju inte säga att de är som 
alla andra. 
 
Hur märkte du av utvecklingen i Kina? 
– Första gången de var på besök här hade alla de blåa jackorna, och kepsmössan, precis 
lika och, nu överdriver jag lite, men i samma storlek. Året därpå hade de i alla fall 
anpassat storlekarna. Tredje året hade de samma sak, men då hade de åkt till Hong 
Kong och köpt en klocka billigt för pengar de egentligen skulle ha till mat. Det 
matchade inte riktigt med den traditionella uniformen och den där fina klockan. Fjärde 
gången hade de börjat klä sig mer som här. Det gick så otroligt fort. Tänk på 
kulturrevolutionen och på vad de här människorna har gått igenom. Det fanns i princip 
inga bilar första gången jag var där. När jag var där, åkte jag runt i landet. Jag var i 
Peking och Harbin. Men jag kan inte minnas detaljer, jag satt ju på ett hotellrum eller i 
ett konferensrum. Man gick lite själv, men inte mycket. Det väckte ju uppståndelse när 
man gick, kineserna tittade och undrade vem det var. Lite utanför Peking hade man 
aldrig sett en västerlänning. Det är precis som när vi såg en svart här för femtio år 
sedan.  
 
Hur lång tid tog det tills ni kom till ett avslut i era förhandlingar? 
– Först var det mässan och sedan var det förhandlingar, där fick vi en inblick i vad de i 
princip ville ha. Sedan åkte vi hem och förberedde ett förslag, åkte ner igen och började 
prata teknik. I västvärlden talar man först om vad man vill ha och sedan pris. De 
kinesiska köparna ville ha priset först och sedan gå in på vad de exakt ville ha. Men till 
slut talade de om att de hade en viss summa. Då visste vi lite, om de ska ha ”en stol” 
eller ett helt ”lager stolar”. De sa att de vill ha en fabrik, och frågade om vi kunde 
operera en fabrik? Vi undrade självklart vad de skulle göra i fabriken. Det var på den 
nivån det började. Sedan knöt man ihop det så att det vart mer och mer detaljerat. Då 
när vi hade ordern, då fick börja om igen. Från det att vi var där första gången till det att 
produktionen var igång, tog det tre till fyra år. I Sverige hade det kanske tagit ett till två 
år. Nu tror jag att det är ungefär samma som här. Om det gick en säkring där, hade de 
ingen säkring. Det var ett stort projekt att få tag på det eller en hammare, det var helt 
annorlunda. Det fanns ju, men den personen som var där hade inte befogenhet att få gå 
och hämta det. Ett annat problem var att de skickat personer hit till Sverige för 
upplärning, men när de kom tillbaka hade de en ”västerländsk utbildning” och gick inte 
ner på fabriksgolvet. De blev istället chefer. Då skulle de som inte gått utbildningen 
köra maskinerna. När maskinerna inte fungerade, ringde de och klagade. Vi sa förstås 
att de skulle tala med han som kan det, men det gick inte. Vi hörde på frågorna och 
förstod att det inte var personen som hade varit här och tränat länge, som man talade 
med. Det var ju faktiskt han som skulle sköta det här när problem uppstod. Då hade det 
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åtminstone gått att föra en dialog med personen.  Men den utbildade personen vill inte 
gå ner i hierarkin. 
 
Kineserna är allmänt kända för sitt hierarkiska tänkande, märkte du av det? 
– Internt där tror jag att jag respekterades bra. De ville göra affärer, de var beroende av 
det. Jag försökte köra med litet humor. Jag hade en leksak som är två skor som man ska 
skruvar upp, och så går de här skorna. Den satte jag alltid på overheaden, det fanns inte 
powerpoint på den tiden. Då kunde jag visa att ”nu går vi åt rätt håll, nu går vi åt fel 
håll”. Många körde allvarligt sina presentationer men jag började så, och jag tror att det 
var rätt inledning. Många som satt där och lyssnade förstod inte engelska, eller varför de 
ens var där. När vi hade seminarier var det många där, många skulle delta. Men de där 
skorna kom de ihåg. Nästa gång man var nere kom de fram och klappade en på axeln 
och visade med armarna skornas gång, det var det de kom ihåg av min presentation.  
 
Hur stor del av förhandlingen var ”effektiv” och hur stor del var kring allt, 
runtomkring? 
– Ingen tid gick till att lära känna varandra. Det var direkt; ”hur mycket kan ni pruta”? 
De var ju ett helt gäng när vi stod där. Senare var det inte de personerna som såg till att 
vi hade hotell, bjöd oss på mat. När förhandlingarna var klara visste vi var utgången var, 
och sedan stod vi där. Det fanns förstås taxi. 
 
Hur var deras uppfattning om tid? 
– Det var inte ”tid är pengar”. Vid en klassisk förhandling, så vet man flyget går den 
och den tidpunkten. Utav artighetsskäl brukar man fråga hur länge man kan hålla på. 
Men kineserna visste att vi hade kommit dit för att få en order och när flyget skulle gå, 
då pressade de. Till exempel 10 procent och ni får en order nu. De använde det som ett 
förhandlingsargument, men det kom vi på ganska snart, det var därför vi fick åka så 
många gånger.  
 
Märkte du av några speciella ritualer? 
– Det var hierarki där, den som bestämde sa i princip ingenting. Det kom man 
underfund med. Det var lite oklart i början, det var inga visitkort, ingenting om vilka 
positioner varje person hade. I början trodde man att den som pratade mest var den som 
bestämde, men det visade sig ganska snart att så var det inte. Tolken hade på den tiden 
ganska stort inflytande. Därför att han ville, inte för att han skulle ha det. Han kunde 
översätta hur han ville. Vi bytte ut våra tolkar ibland, det gick inte bara. Vi kunde välja 
bort en tolk men det kunde också kineserna. Det gick inte att föra en konversation så 
där, vi förstod inte varandra. Det var en där som faktiskt kunde engelska, som råkade 
försäga sig. Vi fick inte prata engelska med varandra då. Det var långa dagar och lugna 
stunder där det inte hände någonting. När de diskuterade internt fick vi sitta kvar i 
rummet. Vid de här tillfällena skrevs inte kontrakt. Men när vi väl skulle skriva kontrakt 
var det en ceremoni på hundra personer. Nu är det förmodligen inte så. De håller avtalen 
om det är till deras favör. Men sen är det så det är en så stor makt, de har en sådan kraft 
bakom sig. Projektet utvecklades till att Kina blev vår största kund. Det är en sådan liten 
värld kabelindustrin, alla känner alla och saker sprider sig. Misstar man sig sprider det 
sig till andra. Misstaget behöver inte ligga på vår sida, utan det kan vara att de har tagit 
fel material eller också kundens fel på något annat sätt. Skyller vi då på den här kunden 
säger den andra kunden ”visst”. Man kommer i en konstig sits, till nackdel för oss. 
Indier är ju specialister på att ta en liten bit av kakan, och sedan en liten bit till, till slut 
har de tagit hela. Den taktiken körde kineserna också med. När vi levererade de första 
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linjerna i den första orden, fungerade det inte. Det tog många år och till slut fick Nokia 
byta ut och leverera helt nya maskiner. Då hade de ryska formulär, nu har det anpassat 
sig men det finns säkert mer mutor och skumraskhistorier idag än vad det var då.  
 
Det är viktigt för kineser att inte tappa ansiktet. Det gick inte att bara skälla ut någon.  
Men det var ju så tufft. En gång sa tolken nu står vi snart på ruinens brant, då sa jag att 
jag redan hade ramlat ner. Det var på den nivån, det var hårt. 
 
Vad skulle du rekommendera de som planerar att driva handel med Kina? 
– Ha tålamod, det måste man ha. Hitta rätt person från början, och anpassa sig 
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BILAGA 5: FULLSTÄNDIG INTERVJU MED SVEN-ÅKE BODIN, 
ICA  AB 
 
Intervjun ägde rum fredagen den 1 december 2005 i Solna Business Park, Solna. 
 
– Jag jobbar som inköpare av konserver på ICA sedan 1979. Ganska omgående fick jag 
åka ner till Kina. Första gången tror jag att det var 1981. På den tiden var det väldigt 
annorlunda.  I Kina ordnades Kanton-mässan två gånger om året. En på hösten och en 
på våren. På den här mässan fick man göra affärer med exportföretag. Det var helt 
enkelt exportavdelningar som var anslutna till den tjugonde exportavdelningen i Peking 
som i sin tur hade förgreningar ute i provinserna. Priser och sådant var fixerat. Det fanns 
inget utrymme för förhandling som det finns idag. Då var man tvungen att acceptera 
oavsett om man ville eller inte. 
 
Var det mer kontrollerat då? 
– Ja, i det läget var Kina så enormt. Fortfarande var priserna väldigt låga och intresset 
för produkterna de erbjöd var väldigt stort. Därför var det stor anstormning till Kanton-
mässan för att kunna få köpa. Det var nästan så att man stod där och bjöd på så mycket 
man kunde få. Man fick oftast inte riktigt det man ville ha. Det var en helt annan 
situation då. Man satt aldrig en och en i ett rum utan det var ju då en delegation man 
gjorde affärerna med. Det är litet åt det hållet idag också, men nu har man en helt annan 
kontakt med den man köper av, den som producerar. Det är kanske fram till de sista 
fem, sex kanske tio åren som man får komma till fabriken. Det har att göra med 
privatiseringen som sker. Det har gjort att man kommit närmare kinesen som person. Då 
var det väldigt tillknäppt, man kom aldrig så pass nära att man fick den uppfattning hur 
de kände sig och hur de kände för oss. Det var mer en administrativ funktion. Man gick 
dit med sina behov, man fick ett pris- ”take it or leave it”.  Det har förändrats kraftigt. 
 
Är det mer dialog idag? 
– Ja, idag är det ren förhandling. Idag kan man säga att det är förhandling precis som vi 
gör förhandlingar med vilket annat land som helst 
 
Vid förhandlingen med delegationen, var du ensam och de flera stycken? 
– Vi är inte så många på själva importavdelningen hos oss, vi reser oftast själva. Vi 
träffade våra konkurrenter där ute. I ett sådant här läge när man pratar om lilla Sverige 
jämfört med andra länder, var det trevligt att träffa dem. Det kunde annars bli ensamt.  
Kineserna hade oftast priser för varje land. Vid förhandlingarna var skandinaver en 
prisgrupp, Tyskland var en annan och USA var en annan osv. Dilemmat då var att man 
inte hade någon kontroll på produktionen. De här exportföretagarna lade sedan ut 
orderna från oss till respektive fabrik. Men idag arbetar vi på helt annat sätt, där vi går 
in och tittar på säkerhet i processen. Till exempel hur de arbetar med produktsäkerhet. 
Det förekom inte då. Även om de själva hade och har fortfarande en statlig 
kontrollapparat, som kontrollerade det hela innan exporten skedde. Men det är så 
mycket mer man vill ha kontroll på som importör. Det har hänt mycket tills nu, det finns 
till exempel ’code of cunduct’ som man jobbar mycket med. 
 
Hade du någon form av förkunskap när du åkte till Kina?  
– Jag hade läst på en del när det gäller litteraturen och även pratat med mina kollegor 
och min chef som hade rest fem år tidigare. Jag fick vissa tips osv.  Sedan är det upp till 
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en själv att försöka vara lite försiktig och inte gå på i ullstrumporna. Vilket är viktigt då 
man ”attackerar” kinesen som person. De är lite annorlunda än vad vi är i västvärlden. 
Man har förstått i efterhand, att det var nog rätt att man inte dunkade på i ullstrumporna, 
för då hade man inte varit välkommen år nummer två.  
 
Hur var relationerna till en början?  
– Det var tillknäppt. De var höga tjänstemän, och det kände man. Det fanns även där 
skillnad på personligheter. Men i huvudsak var det tillknäppt. Det fanns inte så mycket 
till övers för en personlig dialog. Det har kommit på senare år.  Det var mycket 
byråkratiskt i början.  
 
Gick det smidigt att ta över dina kollegors positioner när du åkte ner till Kanton-
mässan första gången? 
– När man kommer dit presenterar man sig och talar om var man kommer ifrån och vem 
man är. De kände till företaget så som företaget någonstans uppe i norr som hette Ica, 
som köpte varor utav dem förra året.  Jag hade kontrakten med mig då. Man öppnar 
oftast med en diskussion om hur året har varit, hur leveranserna har gått osv. På det 
sättet var det inga problem med identifikationen.  
 
Var det viktigt att du hade en befattning, att du var inköpschef eller liknande? 
– Nej, det vill jag inte påstå. Men det har naturligtvis en viss betydelse. Det har man 
förstått på senare år att hierarkin är viktig för dem. Jag har även förstått på senare år att 
åldern har en viss betydelse. Då var jag inte riktigt lika gammal som jag är idag. Idag 
märker man att de har en väldigt hög acceptans till äldre personer. Det känns så. Jag har 
vart ute med yngre kollegor på senare år och så är det bara. Ansiktet är viktigt. 
 
Är det samma kineser du träffar? 
– Nej, det är det inte. En del är samma, men många har naturligtvis fallit ifrån och gått i 
pension. Jag tror inte att det är någon idag som jag jobbade med då, de första åren. Det 
har förändrats där i och med att vi har kommit ner mot fabriksnivå. Även om det 
fortfarande är en exportör emellan i många fall. Men vi har i alla fall kommit närmare 
produktens ursprung.  
 
Det är allmänt känt att relationsbyggande och nätverksskapande är viktigt för kineser, 
är det något du känner till? 
– Skillnaden mellan västvärlden och den asiatiska världen är relationsbiten. Guanxi är 
för dem i stort sett tjänster och gentjänster. Innebörden är vårt förhållningssätt till 
människor. De sätter människan väldigt högt. En liten parentes, när man träffar en kines 
och när jag träffar mina leverantörer, det första man frågar är hur familjen mår. Vi 
pratar oftast om väder och vind här i vår del av världen. Men de pratar om människorna, 
hur mår din grabb, hur mår frugan osv. Nu har vi självklart byggt upp ett relationsnät 
och ett förhållande som gör att även om man inte köper ifrån de här människorna 
kontinuerligt är man fortfarande kamrat med dem på något sätt. Det är det som är så 
viktigt med de kinesiska relationerna. Man måste ha ett försök till uthållighet. Vad de 
sätter väldigt högt är kontinuiteten. Även om man inte kommer överens affärsmässigt, 
kommer man överens människor emellan och håller dialogen öppen. Det som vi har 
förstått är att det här är en av nyckelpunkterna i en kinesisk relation. Ödmjukheten är 
nummer ett, uthålligheten är väldigt viktig och långsiktighet i affärsrelationen. Man 
behöver inte alltid göra en affär, utan man håller varje relation levande. För rätt var det 
är så kommer det en öppning med dem. De är lite annorlunda på det sättet.  
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Är det relationen som skapar affären, eller är det affären som skapar relationen? 
– Både och, det kanske inte alltid är en affär på första mötet. Det kan vara att man 
introducerar företaget, man diskuterar och ger dem tid att berätta om sig själva. Sedan 
kan man komma tillbaka, och då har man byggt en lite brygga som gör att man lättare 
kan komma närmare en affär. De sätter väldigt stort värde i att man kommer tillbaka och 
visar sig där. Jag tror att om man jobbar med Kina, måste man vara där kontinuerligt. 
Det går inte att tro att man kan sköta affärer med Kina via mail och telefon. Man måste 
visa sig.  
 
Hur går ett affärsmöte till? 
– Om det är en ny relation, presenterar man företaget. Det har ju hänt så mycket, att idag 
är det inte så stor skillnad frånsett deras sätt att se på personer. Idag kan man ganska 
snabbt gå in på affärsdiskussioner på produkt. Man kanske inte går ut och säger det här 
priset ska jag ha annars går jag hem. Man får naturligtvis vara lite försiktig. Det är man 
även om man åker till Italien eller något annat land. Men det går mycket lättare att 
komma igen, för vad de vill är att sälja varor. Det viktiga i en första relation är att man 
ger dem tid. Att man själv tar tid att lyssna på dem och har tålamod. Ett möte med en ny 
leverantör kan ta en halv dag, för du måste alltid vara förberedd på att de vill bjuda på 
lunch. Om man kommer på morgon, förmiddag vill de alltid avsluta med en lunch. 
Deras gästfrihet är enorm. Det är viktigt att ge dem tid att berätta. Det märker man om 
man berättar om sitt eget företag, det är intressant för dem. De har svårt att förstå om 
man går för mycket in i detalj. Man får ge dem en helhetsbild om hur man är 
organiserad osv. Men det är lättare att komma igenom och komma till kärnans punkt än 
vad det var tidigare. Det är inga större svårigheter om man har i baktankarna att man ska 
vara uthållig, ha lite tålamod och ge dem tid.  
 
Är det fortfarande en delegation du förhandlar med? 
– Nej. Men det är aldrig en person man förhandlar med. Man är alltid minst två. Om ett 
möte varar en halvdag t.ex., så första timmarna då är alltid högsta chefen med. Oavsett 
om det är ett exportföretag eller en fabrik, är han med och lyssnar och berättar litet 
grann. Men sedan när man kommer in mer på detaljer och produkter, då blir det att man 
talar med en exportansvarig och en produktionsansvarig.  
 
Finns det speciella ritualer som de här mötena innefattar? 
– Nej. Man får sitt lilla te. Jag har inte varit ute för att fånga någon speciell ritual. Det är 
mycket möjligt att andra har upplevt det, men jag har inte upplevt det. Man tar det lite 
lugnt och dricker sitt te. Vi har en viss förmåga att vilja gå på, det får man glömma bort. 
Du kan sitta tyst i flera minuter, ingen säger någonting och man bara sitter och nickar. 
Man lär sig att gå ner i varv där. Stress det existerar inte. De har även långa luncher och 
man tar det lugnt. De som jobbar går och tar en liten siesta och sitter och sover vid 
skrivbordet. De lever väldigt sunt i det fallet.  
 
Har du med dig en tolk? 
– Nej. De är mycket duktiga på engelska. Ibland har man kanske mött någon person 
som inte är direkt exportansvarig, men som varit i periferin ansvarig för någon del, och 
då kan det ha vart lite svårare. De är kollosalt pålästa både språkmässigt och 
produktmässigt det de jobbar med. Det har inte alls varit några problem.  
 
Inte ens första gången du var där? 
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– Nej, tvärtom. De personerna som hade fått de positionerna att sitta och förhandla med 
yttervärlden, de var riktiga fenor på språk.  Det var faktiskt väldigt ofta damer. Det 
märker vi ännu idag att det är många kvinnliga exportansvariga. Om det beror på att 
tjejerna tyckte att det var roligare att plugga det vet jag inte. Men det har jag märkt i 
andra länder också. Framförallt i östländerna. Det har naturligtvis att göra med att de är 
språkintresserade.  
 
Vilka provinser är det ni brukar vara i? 
– I och med att vi jobbar med konserver är det i första hand provinsen Fujan som ligger 
nere i södra Kina. Den har varit den viktigaste för oss. Där man producerade och 
producerar champinjoner på burk, sparris på burk, bambuskott, vattenkastanjer, hela det 
här sortimentet. När jag började resa i Asien jobbade vi med Taiwan. Det var de som 
hade hela den här industrin. Sedan kom Kina mer med färdigproducerade produkter och 
det blev mycket joint venture mellan Taiwan och Kina. Sedan kunde inte Taiwan klara 
prisbilden längre, och det vart mer och mer elektronikproduktion på Taiwan. Kina tog 
över hela livsmedelsindustrin. Det här var i slutet av 70- början på 80- talet som Kina 
verkligen kom igång ordentligt. Då var det just i Fuijan-provinsen som ligger väldigt 
nära Taiwan, mitt över. Men sedan jobbar vi nu en del i norra Kina t.ex. provinsen 
Shangdong, men fortfarande är Fuijan den stora provinsen för oss.  
 
Vet du vad innebörden av ”ansiktet” är för en kines? 
– Ja, ett ”ansikte” betyder väldigt mycket för dem. Det är ett dilemma för oss i väst som 
kanske alternerar väldigt mycket med personer. När jag kom dit första gången kände jag 
att man bara pratade om min chef hela tiden. ”Hur mår Mr. Rosen?” hette han och heter 
fortfarande. Han berättade för mig att när han började resa var det hans chef som de 
började prata om. Det hör jag nu på mina kollegor, när jag inte är med och reser att man 
frågar gärna hur jag mår. De är väldigt fixerade vid ansiktet. Det är faktiskt så. De har 
fantastiskt förmåga att komma ihåg. För mig, i början, var det väldigt svårt att komma 
ihåg. Hade jag träffat honom eller inte? Men de visste direkt. Det här med ansiktet har 
lite att göra med deras känsla för personerna. De sätter personen nästan i förrummet. 
Det kände vi när vi kom ut, framförallt i början. Även om vi var i deras orderböcker 
väldigt små. Lilla Ica var inte något stort företag jämfört med stora tyska företag och 
amerikanska företag. Av någon anledning kände vi att i deras ögon var vi lika värdefulla 
för dem, även om vår order inte var lika stor. De har en lite annorlunda syn på det här 
med relationer. De vill ha så mycket relationer som möjligt. Det kände vi och förstod 
efteråt när vi har pratat med dem om det här. De säger det spelar ingen roll ni är våra 
vänner. Jag tror att vi i Skandinavien har lättare att umgås med kineser. Det känns som 
om vi är lite mer ödmjuka än andra folk i Europa och Amerika. Man kanske är lite mer 
buffrig i många andra länder. Det kan bero på att vi inte är så stora och kan inte gå fram 
med den attityden som kanske många andra gör. Vi får ha en lite lättare approach.  
 
Om man säger ”tappa ansiktet”? 
– Det kan en kines aldrig göra. Man får inte utsätta en kines för att tappa ansiktet. Det är 
ett litet dilemma. I en prekär situation där man kommer med en reklamation så är det 
nästan en dödssynd att säga ni har gjort fel. Man måste säga att det här inte stämde, och 
formulera sig så att han inte känner att han tappar ansiktet. Det har vi förstått och det har 
vi märkt att det inte är bra. Det får bli en dialog så att han känner att han kommer att 
hjälpa till att lösa den här konflikten och att det är han som gör det. Det är litet grann av 
psykologi naturligtvis. Att gå på i ullstrumporna och säga att du inte klarar av det här, 
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det fungerar inte. Det är allmänt känt att en kines har svårt att erkänna och han kan inte 
tappa ’facet’.  
 
Hur upplever du kineserna inställning till dig, utifrån deras hierarkiska syn? 
– Det är svårt att säga. Jag tror att man har blivit accepterad under årens lopp, dels för 
att man blivit lite äldre, och ålderns betyder en viss del. Men även för att man har haft 
en kontinuerlig kontakt med dem. De har sett att även om vi inte har gjort en affär har 
man åkt och hälsat på dem. Berättat hur det är i Sverige osv. Hört sig för hur deras 
situation, om de har några nya produkter. Överhuvudtaget hälsat på dem som en vän. 
Det låter kanske lite löjligt. Just med kineser så har den här relationsbiten så stor 
inverkan på framtida eventuella kontakter. Vi har bedömt, sett och erfarit att kineser ska 
man behandla på lite försiktigare sätt en vad man kanske gör med amerikanskt företag. 
 
Känner du som inköpare och därmed är förankrad högre i den svenska organisationen 
att det är okej att åka ner till Kina för att knyta kontakter? 
– Ja, definitivt. 
 
Är ett sådant affärsmöte effektivt? 
– I vårt företag där har man full förståelse i och med att vi har jobbat med import från 
Kina i så många år. Jag och mina tidigare kollegor har verkligen talat om och berättat att 
så här fungerar affärerna i Kina. Den förankringen har vi definitivt.  
 
När kommer ni till ett avslut på era affärsmöten? 
– Det är svårt att säga. Du kan göra ett avslut efter två dagar, efter första dagen. Det kan 
vara så att det inte är alla affärsmöten som blir avslut. Nu kan det vara så att man gör ett 
avslut hemma, men man åker dit ändå utav två orsaker. Dels så träffar man dem och 
dels vill man se hur deras fabrik ser ut. Man vill komma dit och kontrollera att allt är 
som det har varit tidigare. Eventuellt hittar lite nya produkter. Men väldigt vanligt är att 
man gör avslut när man är där. Då brukar det räcka med att man är där en dag. Allt 
beror på vilken typ utav produkter du arbetar med. Det kan vara så att när du är ute och 
reser träffar flera fabriker som producerar samma produkt. Då sitter du inte och gör 
avslut med fabrik nummer ett direkt. Du vill naturligtvis ’sourca’ och se hur är 
marknadssituationen därute. Det kan vara så att man avvaktar och inte först när man 
kommer hem lägger man en order. Då har man fått en bild klar om hur marknaden ser 
ut. Eller så avslutar man hos den leverantör som man bedömer har de bästa 
produktionerna.  
 
Är ett avtal definitivt? 
– Yes. Inga problem. 
 
Har du anpassat ditt eget beteende efter dina upplevelser och erfarenheter om man 
jämför med första tiden? 
– Jag sa till mig själv när jag kom hem från de första resorna, tänk om man kunde ta till 
vara på det här sättet att vara mot varandra. Försöka vara lite lugnare, vara lite mer 
stresstålig osv. Vi kanske har gjort det. Det är svårt för mig att avgöra. Men jag tror att 
lite har man tagit med sig i och med att jag varit där varje år i stort sett i 25-30 års tid. 
Lite har man säkert med sig. De har självklart varit här. På den tiden när det begav sig, 
när man hade de stora delegationerna som gjorde affärerna, de kom väldigt ofta till 
importländerna. De kom i stora delegationer och hälsade på oss. Det fanns lite pengar, 
tydligen, i deras kista. Nu är det lite annorlunda. Vissa åker fortfarande. Nu är det 
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privata företag vi arbetar med. Det är inte längre statliga företag vi arbetar med. Det är 
historia. Nu är det mer ”strid på kniven” för dem jämfört med vad det var tidigare. Då 
var de tjänstemän, nu är de många egna företagare som slåss på samma villkor som 
fabriker i vår värld.  
 
När man åkte dit i början hade de ett produktionstak. Om man t.ex. talar om en artikel 
som champinjoner, då visste man att vi har exempelvis 400 fabriker. Då visste man 
deras produktion osv. Då var det helt enkelt så att ”det här kan vi erbjuda”. Men det 
fanns en viss konkurrens mellan provinserna. Varje provins hade sin kvot, som de 
kunde sälja. Det här urvattnades genom att fabrikerna producerade ett överskott och 
offererade till andra. Då kan man tänka hur kan fabrikerna offerera till andra än sina 
provinser, över huvuden? Det var så att det fanns exportföretag i varje provins, som 
följde hela leveranskedjan. Då vart det så att i vissa fall såg fabrikscheferna till att man 
producerade lite mer än vad ”taket” var, enligt normerna som gavs.  Man hamnade i en 
konkurrenssituation, med den statliga apparaten och den fria apparaten. Hongkong-
agenterna började plocka varor från fabrikerna till bättre priser än vad man kunde få om 
man gick ut och köpte den regelrätta vägen. Man kan säga att det vart en svartmarknad 
som uppstod. Det var så det hela började kan man säga. Vi hade naturligtvis många 
diskussioner med våran kontakt om de här bitarna. Men det här var 20 år sedan. Nu är 
det annorlunda. Men då var det slagsmål om produkterna för de var så otroligt billiga. 
Man kunde inte göra annat än att köpa. När EU kom in i bilden och man tittar på en 
produkt som champinjoner vart det kvoterat. Vi fick skyddstullar, vilket innebar att 
produktion på sådan produkt fanns inne i EU och det ville man naturligtvis skydda sin 
marknad. Det är vanligt idag. Vi hamnade i en helt annan situation. Vi fick en 
importreduktion med 75 procent. Det spökade till det litet grann för kineserna. Då 
försvann många fabriker i samband med EU:s skyddstullar. Vi får hoppas att WTO kan 
hjälpa till och hålla det här öppet snart igen.  
 
Nu tittar vi väldigt mycket på produktsäkerheten. De sista fem åren har det skett en 
enorm förändring på den biten. Nu finns det även en livsmedelsstandard som styr 
väldigt mycket deras förhållningssätt, framförallt till EU-marknaden. Där man nu, stora 
företag, kräver den här standarden. Där måste de anpassa sig. Det har de gjort och 
väldigt snabbt. Där är de flexibla och det måste de vara om de ska överleva. Nu behöver 
man inte vara orolig om produkten kommer från Kina. Det är kontroll och de flesta 
större företagen idag i Europa har ofta sitt eget märke på etiketten. Det innebär att du 
som importör också ansvarar för produkten. Vilket innebär i förlängningen att du som 
importör måste ställa de här kraven på vald producent, annars måste du byta.  
 
Har era egna varumärken ökat kontrollen lite? 
– Ja, det kan man säga. Det har generellt skett att sätter du ditt namn på en burk är du 
ansvarig. Du vill ogärna få första sidan i Expressen om det är någonting som har hänt. 
Man vill så långt möjligt är, försöka förankra säkerheten. Sedan finns det självklart 
olyckor.   
 
Finns det några specifika problem med att handla med Kina? 
– Vi ser idag inte några stora problem. Det finns naturligtvis fortfarande det faktum att 
det är långt bort och viss förståelse kanske inte finns för vår egen marknad. Det kan vara 
precis vad som helst. T.ex. en person som står i fabriken som inte tänker Ica i Sverige. 
Man har fortfarande inte den kunskapen om vår marknad som vi hoppas kanske att de 
ska ha. Pratar men europeiska fabriker, reser de hit mycket oftare och lär sig våra krav 
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och våra behov. Hur säljer man produkten?, hur beter sig produkten i vår marknad? osv.  
Varför ska man ha en speciell lättöppnad burk? Varför kan man inte ha en 
konservöppnare? Detaljer i och för sig. Många av de här människorna har inte varit i 
Europa. Därför måste vi vara där så ofta och pumpa dem med argument och information 
om hur marknaden ser ut. Det är ett litet problem om man ska jämföra Europa och 
Asien, även om man kan sätta upp en mängd specifikationer. Det gör man på deras 
produkter. Men det kan hända någonting som att vi har en kampanj och att varan inte 
blivit klar, och de tänker att det inte kan hända så mycket om leveransen blir ett par 
veckor sen. Det är katastrof i vår värld. Men rent allmänt så känner vi inte att det är 
något större problem jämfört med andra länder. Naturkatastrofer och den biten, när man 
jobbar med jordbruksprodukter, finns i alla länder. Det kan många gånger vara mycket 
jobbigare att jobba med italienare och spanjorer. Du ringer lika lätt som du ringer till 
Södertälje eller till Peking, det spelar ingen roll.  
 
På vilket sätt har du märkt den kommande konkurrensen som blir i takt med 
avregleringar, mellan fabrikerna? 
– Fabrikerna kan erbjuda fler tjänster vid produktionen. Numera har vi 
livsmedelsmässor i Europa. Kina börjar växa i de här mässorna och därmed kommer 
kinaföretag till de här mässorna. De ser hur man arbetar i Europa. Självklart reser de 
också, men de gör det på ett annat sätt. De snappar åt sig behovet som finns i Europa 
idag. Det jag menar när de inte förstår vårt behov är just de människor som jobbar i 
fabriken som inte gör det fullt ut. Det är ett glapp mellan fabrikschefer och personerna 
på golvet. Det är en hierarki där också naturligtvis. De måste lära sig att överbrygga det 
här och baka in personalen på fabriken lite mer i tankesättet. De som jobbar i fabriken 
ska ha en viss känsla för att den här kunden har de och de kraven. Det är det här som 
inte i alla lägen stämmer och då kan det bli lite fel. Men de reser mycket på mässorna 
och de har många egna mässor. De har fortfarande kvar mässan i Kanton. Men nu har 
man blivit så pass inriktad på Europa framförallt. Man har specialmässor bara för 
livsmedel, bara för fiskprodukter. Man känner att de har en potential men att 
konkurrensen blir allt tuffare.  
 
Vilka råd skulle du ge till de företag som skulle vilja bedriva handel med Kina? 
– Överhuvudtaget inse att man måste vara tålmodig. Ha ett stort tålamod. Jag tror att 
man ska läsa några böcker om kulturen, hur människorna fungerar i Kina. Det finns 
idag många fina böcker om Kina och hur du lättast gör affärer i Kina. Det är nästan ett 
måste. Att man går igenom den biten så att man får en uppfattning. Men sedan är det 
bara att försöka använda sunt förnuft och inse att allt tar mycket längre tid än vad man 
är van vid. Att resa i Kina är inte som att resa i Europa. Det är mycket mer tidsödande, 
flighterna ställs in, det stämmer nästan ingenting. Ibland kommer de i tid, ibland 
kommer de en halvtimme sent till mötena man ska ha. Det är sådant man får ta. 
Återigen man måste ha tålamod och en förståelse för att nu är man ”här”, inga ramar för 
att man ska passa någon tid till nästa möte. Det är svårt. Jag försöker att ha ett besök om 
dagen. Då innefattar det också ett ordentligt besök i fabriken tillsammans med ett 
förhandlingsmöte. Det behöver man ha. De känner sig inte pressade då. Att åka dit och 
bara titta på klockan, då kan man lika bra gå igen, det fungerar inte. Det är det 
viktigaste, att man har det förhållningssättet. När man sedan kommer in för att börja 
prata är det viktigt, oavsett om man är importör eller exportör, att man visar ett stort 
intresse för deras produkter. Även om det man ser, inte stämmer överens med det man 
vill ha. Men man säger det på det sättet att det här kan vi säkert göra bättre utan att de 
tappar ansiktet. Att säga den här produkten är ingenting för oss ”tack och adjö”, är inte 
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bra. Man kan säga att vi skulle kunna tänka oss den här produkten men med de och de 
förändringarna.  
 
Det är tiden som är det viktigaste. Man tar sig tid. Idag är det inte så stor skillnad som 
det var för 15-20 år sedan. Det är mycket lättare att kommunicera med dem i och med 
att de själva börjar bli så affärsinriktade. Den nya generationen som växer upp, är 
uppväxt med europeiska erfarenheter på något sätt, genom media. Även om det finns 
undantag även där. Men det är omedvetet som man på något sätt faller in i deras 
arbetssätt. Om man bara har en ödmjuk attityd och lite ’patient’ då tror jag att man kan 
lyckas bra.  
 
Hur ser ni på sikt, på Kinas utveckling och ett land att fortsätta importera ifrån? 
– Kina är stort. Kustremsan från Dalian, Peking, Shanghai, Kanton och Hong Kong, är 
den industrialiserade delen. Här har man kommit långt, och det ser man på prisnivån. 
Här börjar man få hög levnadsstandard. Även en normalinkomsttagare kan köpa sig en 
bil. Men när du kommer in i landet mot Tibet och de delarna, har du en helt annan 
situation. Ett helt annat land, du kan inte jämföra det. Om vi pratar om de produkter jag 
jobbar med, börjar vi se tendenser på att produktionen börjar flytta sig inåt landet 
beroende på att det börjar bli dyrt. Å andra sidan har de inte kommit lika långt på 
maskiner och kunskap om produkten, kvalitetskrav, de ligger fortfarande en bit efter. 
Nu börjar producenterna vid den industriella delen av Kina att bygga upp joint venture 
med fabriker i inlandet. Man vill komma åt arbetskraften.  
 
I första hand tittar vi inåt landet, men vi tittar lite på Vietnam. Men vi vill nog vara kvar 
i Kina men att vi byter provins. Vi har vart uppe i Shensi-provinsen där den populära 
turiststaden Sian ligger. Där har vi tittat på sparrisproduktion. Där är det en helt annan 
levnadsstandard än mot kusten. Det är som natt och dag. Kommer man till Shanghai tror 
man inte att man är i Kina. Ska man till Kina ska man åka in med flyg någon timme 
eller två för att riktigt känna den kinesiska kulturen. 

 72



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 2005 2006-01-13 
Av Anna Erasmie, Adela Molano & Michaela Säterfält 
_____________________________________________________________________________________ 

BILAGA 6: FULLSTÄNDIG INTERVJU MED PERNILLA NORDIN, 
BJÖRN BORG AB 
 
Intervjun ägde rum torsdagen den 15 december 2005 i Stockholm. 
 
Berätta lite bakgrund, vad du gör och vad du har gjort i Kina? 
– Jag har jobbat inom Björn Borg i cirka 7,5 år. För 5,5 år sedan blev jag produktchef 
och fick då resa till Kina för första gången. Då var jag med och lyssnade och lärde. Vi 
handlar med leverantörer i Hong Kong. De har i sin tur fabriker i Kina. Dessa 
leverantörer är ofta privata företag, oftast familjeföretag, eller så köper leverantörerna 
produktionsplats i en fabrik. Jag reser ungefär 3-4 gånger per år till Hong Kong.  
  
Hade du några förkunskaper om Kina innan du åkte dit? 
– Nej, egentligen inte. Men jag har tidigare varit i andra länder i Europa och förhandlat, 
vilket kanske hjälpte lite grand.  
 
Var det något som du upplevde som utmärkande lätt eller svårt? 
– Jag upplevde inga problem första gången eftersom jag var där för att lära. Andra 
gången jag åkte, åkte jag själv. Men även då upplevde jag inte något problem. Jag 
trodde att det skulle vara svårt eftersom jag är kvinna. Men det var inget problem. Jag 
upplever det som att de är mer jämlika mellan könen där.  De är väldigt ödmjuka och 
jag märkte att det var svårt att få raka svar ibland, t.ex. med leveranstider. Det här har 
väl att göra med att tappa ansiktet, som vi kommer in på senare.  
 
Vad förknippar du till relationsbyggande generellt? Och i förhållande till kineser? 
– Personligen tycker jag att det är viktigt med relationer. Men det beror nog mycket på 
hur man är som person. Jag tycker att det blir lättare att kommunicera om man har en 
bra relation. När jag åker ner dit brukar jag vara där i en dryg vecka. Priser, färger, 
kollektion brukar det avtalas om på kontoret. Till fabrikerna åker jag om de t.ex. har en 
ny teknisk funktion i tillverkningen som jag vill se, eller för att se hur 
arbetsförhållandena är. Vi har påbörjat ett samarbete med ”Rena kläder”, för ’fair trade’. 
Vi är inte lika stora som H&M, och har inte samma möjlighet att påverka och 
kontrollera som de har. Vi är ganska små och det är jättebra om företag i vår storlek 
såsom t ex Filippa K och Tiger kan samarbeta. Vi skulle aldrig acceptera något utanför 
de avtal vi har skrivit. Men det här är inget direkt problem. Vår största leverantör har vi 
haft i 15 år, det är ett familjeföretag. Ser man det rent krasst anser de att barn inte kan 
sy, därför skulle de inte anställa unga eftersom de då vet att de får sy om kläderna. 
Ingen av leverantörerna skulle ha råd att få ett dåligt ryckte idag. När jag är där hinner 
jag besöka en till två fabriker på en dag. Då träffar jag oftast direktören, 
avdelningschefer och arbetarna. 
 
Hade du med dig någon tolk första gången du var där själv? 
– Nej, de pratar bra engelska i Hong Kong, det är i fabrikerna som engelskan är lite 
sämre. Men man kan alltid göra sig förstådd ändå.  
 
Har du hört ordet ”guanxi” och vet du vad det innebär? 
– Nej, det var det jag var väldigt nyfiken på vad det var.  
Det är det begreppet kineserna använder för vänskapsrelationer och nätverksbyggande. 
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– Vi hade en leverantör som bytte folk hela tiden. När relationen till en person hos dem 
blev lite mindre formell, och man inte behövde alla artighetsfraser, byttes denna person 
ut. Jag fick en känsla av att företaget inte ville att de anställda skulle ha en sådan 
relation till oss. Vi var en väldigt liten kund, de hade stora kunder i Amerika. Det 
påverkar givetvis också. Våra andra leverantörer är väldigt måna om oss. De ska visa 
Hong Kong och så vidare. När vår VD Nils Vinberg är med, är det för att representera. 
Han är högst i vår hierarki. Hierarkin är viktigt där. Det är viktigt att bygga och måna 
om relationen. När man åker dit måste man ta med i beräkningarna sociala aktiviteter så 
som lunch eller middag, men inte heldagsaktiviteter. Men skulle jag ta med min familj 
skulle de absolut insistera på att ta oss med och visa runt. De talar mycket om familjen. 
Tredje gången jag åkte till Kina följde Robban (Pernillas man) med, vi skulle resa 
vidare efter mina affärsmöten och ta semestern i samma veva. Vi blev då hembjudna till 
vår äldsta leverantör. Tidigare har restaurangbjudningar varit det vanliga men nu blev vi 
till och med hembjudna, det var kul. 
 
Upplever du familjen som en central del för kineserna? 
– Ja, fast de har ett hårt förhållande. De har så lite tid. De arbetar mycket de har inte tid 
att umgås. Vissa är familjeföretag och då kan de umgås. De umgås under det kinesiska 
nyåret. De frågar mycket om min familj. När jag började på Björn Borg, hade VD:n 
mycket nära relation till vår äldsta leverantör. Frun är den som är drivande, mycket 
duktig, jag vet inte vad mannen gör han är mest hustomte. Nu är det sonen som ska ta 
över. Han och jag är den nya generationen.  Nu har även sonens fru kommit in i 
företaget. Sonen är väldigt duktig och frun har lärt sig mycket på så kort tid. Jag ville 
tala om det för sonens mamma. Men jag tror att kineser har svårt att ta emot 
komplimanger. Men jag talade i alla fall om för modern att jag var väldigt nöjd med hur 
det gick. Hon sa bara ”they are still learning”. Min kollega som var med mig uppfattade 
det som väldigt hårt. Jag såg dock att mamman blev glad. De ställer höga krav på 
barnen i Kina.  
 
Vad har du för erfarenheter av affärsmöten? 
– Det kan vara en lång process innan man kommer till avslut. Jag vill gärna komma till 
avslut, eftersom jag endast är där en begränsad tid. Kineserna är väldigt effektiva i 
arbetet, men det tar tid att komma till skott och det tar tid att landa i förhandlingarna. 
Ibland kan man undra ”varför händer ingenting?” Det går inte att forcera fram något. 
Men de är mycket effektiva och professionella i produktionsarbetet. 
 
Har du märkt av någon skillnad i beteende mellan människorna i Hong Kong och i 
Kina? 
– Fabrikerna finns i Kina och det är verkligen jättestor skillnad. När man åker in i landet 
åker man in i kommunismens rike. Det är så många som inte pratar engelska där. När 
jag ska dit väljer jag neutrala kläder på morgonen. Man vill inte ha på sig något som kan 
sticka i ögonen, sådant de inte har råd med. Det är otroliga skillnader. Där är det viktigt 
att ge visitkorten med båda händerna. Ett problem kan vara att de inte vill höja rösten. 
De är så ödmjuka. Jag vill att de ska ’speak-out’, men det är svårt för dem att förstå. 
 
Hur går ett möte till och hur många är närvarande? 
– Det beror på vad det är för typ av möte. Jag kan se på produktion, typ av färger med 
t.ex. sonen Tony och hans assistent. Det är i första hand de vi kommunicerar med. Det 
brukar inte vara så många med vid affärsmötena. Diskuterar vi något som någon annan 
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vet mer om, ringer de in personen i fråga. T.ex. Kimmy som är strax under dem i 
hierarkin. 
 
Hur känner du av hierarkin när du är där? 
– Hierarkin känner man av överallt till och med i familjen. I fabriken är hierarkin stark. 
Uppstår det ett problem och man talar med någon som står för högt i hierarkin kommer 
denne att föra vidare problemet till någon under sig. Kineserna är vana och accepterar 
hierarkin. De kanske tycker om att veta sina roller och att det är bestämt hur de ska bete 
sig. I Sverige där vi har mer platta organisationer hade en kines varit vilse, och inte vetat 
vad han skulle ta sig till.  
 
Finns det speciella ritualer som ska följas vid mötena, eller någon annanstans? 
– Jag har varit där så många gånger att jag har normaliserat mycket. Deras te-drickande 
är ritualiserat. De är väldigt ödmjuka. Berömmer man någon svarar de direkt ’don’t 
mention it’. Det är utmärkande. 
 
Hur upplever du kinesernas inställning till dig? Var i hierarkin befinner du dig? 
– Jag hamnar ganska högt upp. Jag rapporterar idag till VD. Om t.ex. en kollega till mig 
mailar över ett svar till en leverantör är det inte säkert att de tar svaret på allvar till 
hundra procent. Jag måste i slutändan säga mitt, t.ex. godkänna något.  Det är viktigt 
med titlar. Jag har aldrig varit för titlar på visitkorten, men det ska framgå vad man 
jobbar med. I Kina måste jag ha med titel på visitkortet, där är det väldigt viktigt. Det 
kan vara en osäkerhet hos dem. Om ett problem skulle uppstå vill en kines inte fråga fel 
person. Handlar det om ett stort problem kan det upplevas som pinsamt att fråga en 
person på lägre nivå i hierarkin, och behöva bli skickad till en person högre upp i 
hierarkin. Samtidigt som det är pinsamt att komma med en petitess till VD:n i företaget. 
Vidare hälsar direktören alltid i den fabriken jag besöker. Även om vi inte talas vid, 
men en hälsning får jag.  Jag har aldrig varit med om att det inte har hänt. 
 
När tas viktiga beslut rörande affären? Och är avtalen bindande? 
– Vid inköpsavtal skickas en order skriftligt. Den måste alltid bekräftas. Avtalen är 
alltid bindande. Händer det något med leveranser står det på deras bord att lösa. Om det 
är så att de måste flyga hit varorna. Ett problem är att de aldrig vill sätta exakta datum. 
De skriver ”on-about beginning/mid/end of march”.  
 
Har du upplevt problemet att de ändrat något på egen hand i varorna utan att fråga? 
– Det är inget problem, tvärtom. De är duktiga och professionella och vet vad de sysslar 
med. Om det ser att en söm behöver ändras så vet de det bättre än mig, de är ju mitt 
uppe i produktionen och jag sitter här i Sverige. Jag litar på våra leverantörer. Om de 
ändrar något utan att de kollar med oss, har det alltid varit till det bättre. Jag kan inte 
komma på att det någon gång skapat ett problem. Det kan vara att det inte funnits tid att 
kontrollera med oss först. Jag tycker att det är bra att de flaggar för bra förändringar. 
Det är snarare ett problem med leverantörer som hela tiden måste ha ett ok från mig och 
inte kan tänka själva. Jag värdesätter när människor kan tänka fritt. Det är olika från 
leverantör till leverantör.  
 
Hur lång tid tar det att förhandla, från dag ett till avslut? 
– Från skapandet av en kollektion (design) till försäljning i butik tar det ca ett år. Första 
veckan i oktober kommer vi med skisser och instruktioner för hösten nästkommande år.  
Leverantörerna gör därefter säljkollektionen. Den ska säljas in januari-februari i 
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butikerna. Därefter skickar vi en ny order till leverantörerna och i mitten av juni 
kommer kollektionen. Detta inräknat med den tid det tar för designerna att ta fram en 
kollektion. 
 
Har du anpassat ditt beteende efter det kinesiska som en följd av dina upplevelser och 
erfarenheter? 
– Det har jag säkerligen. Det är svårt att vara objektiv. Men ja. Jag har inte anpassat mig 
mer än dem. De är väldigt lyhörda. De ser skillnaden mellan européer. De har mött 
mycket tyskar och de kan till och med säga ”de är tyskar” i syftet att de är så fyrkantiga 
i sitt tänk. Tyskarna kan när de kommer till Kina se vår kollektion och när de sett våra 
lite udda och roliga kollektioner kan de bara rygga tillbaks. I Hong Kong har de lärt sig 
att tycka om våra produkter. Och när vi kommer ner till dem brukar de säga att tyskarna 
inte förstår sig på mode, de är ”tyskar”. Det är lite kul. Något som jag har anpassat är 
sättet att påpeka och fråga vad det än är, samtidigt som det är viktigt att inte få en kines 
att tappa ansiktet. Vi har även två leverantörer som absolut inte får veta om att vi 
handlar av båda. Den ena av dem jobbade för den andre för längesedan. Han jobbade 
upp sig i företaget och startade slutligen ett eget företag och är nu en konkurrent. Varför 
det är något dåligt vet jag inte.  
 
Upplever du att pengar är en central del? 
– Säkert. De ger sken av att det inte är det, men de är affärsmän. Vissa av leverantörerna 
är rimligtvis täta, men det märks inte. Det säger jag, en annan kines kanske visst kan se 
skillnaden.  
 
Får du mycket presenter av dem? 
– Jag får presenter, men inte på mutnivå. En av våra leverantörer vill alltid veta första 
dagen jag är där, vilket hotell, och rumsnummer jag bor på. Andra dagen efter 
affärsmötet, står det alltid en flaska rött vin eller champagne och en chokladask till mig i 
mitt hotellrum. Det finaste jag någonsin fått, var innan jag gick på mammaledighet. Jag 
fick ett armband till mig, ett likadant fast litet till mitt barn och ett personligt fint brev. 
Jag tolkade det som att de gillade mig. Det är trots allt alltid jag som åker till dem. Det 
är vi som betalar resorna osv. Jag har med mig presenter när jag åker dit. De är tokiga i 
hjortronsylt. Familjen från vår äldsta leverantör har varit här två gånger och andra 
gången bjöd jag på glass med hjortronsylt.  De gillar även Face-produkter, de har inte 
det där, men det är ett känt märke. Jag skulle tycka att det var något skumt på gång om 
de skulle börja ge mig finare gåvor. Jag skulle tro att de kanske hört att vi gick i 
tankarna om att byta leverantör till en som är billigare. Mutvarning! 
 
Vad är mest problematiskt med att handla med Kina? 
– Att få raka svar. Men jag har konstant kommunikation med mina leverantörer.  
 
Har du märkt av någon konkurrens mellan leverantörerna?  
– Nej. Vi värdesätter relationerna. Genom relationerna kan vi lita på våra leverantörer. 
Skulle vi byta leverantörer kan vi riskera att varorna inte kommer i tid, och på sikt skada 
varumärket.  
 
På vilket sätt har du märkt av utvecklingen i Kina? 
– Efter det att min mammaledighet tog slut för 1,5 år sedan var jag nere i Kina och åkte 
till en stad som jag besökt vid det sista tillfället jag var där. Förändringen var enorm av 
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hur det såg ut där innan mammaledigheten och drygt två år senare, det var en 
imponerande utveckling och uppbyggnad.  
 
Har ni märkt av ’copycats’? 
– Ja, vi var på en säljkonferens på Kanarieöarna. Vi såg en butik över gatan som en halv 
trappa ned sålde Björn Borg kläder. Vår marknadsansvarige gick dit och pratade med 
dem och dagen efter hade butiken slagit igen. Ibland kan vi få in reklamationer på 
produkter som inte producerats av oss. Vi kan se att det är kopior på sömmar och 
material, men främst på ’labeln’. Den är svårast att kopiera. I fabrikerna har de 
bläcktunnor där de överblivna ’lablarna’ läggs i. Det förstör ’labeln’ helt. Det kan 
givetvis vara ett spel för galleriet. Men vi har inga stora problem med kopior, inte ännu.  
 
Hur är det med ”tappa ansiktet”? 
– Det stora problemet är raka och klara svar. Om det uppstår ett problem och man 
mailar om det, får man alltid ett svar, men ibland inte ett direkt svar på frågan. Ibland 
tänker man ”goddag yxkaft”. Det är svårt att veta vem man ska gå på. Visitkorten vi får 
är lite vilseledande. Kontaktar man en person delegeras det vidare till en som är lägre i 
hierarkin. Men kommer man inte till rätta med ett problem så fortsätter man inte jobba 
med den leverantören. Det är helt klart så att konfrontationer undviks och man får vara 
lite försiktig när man nämner ett problem. 
 
Hur är det med maten? 
– Jag har inte haft problem med maten. Men jag brukar säga att jag inte äter kött. Jag 
älskar skaldjur och de har ett helt underbart utbud av det. Jag kan längta till den maten. 
Sedan finns det ju saker som jag inte vet hur jag ska kunna stoppa i mun. Som till 
exempel småfåglar som serveras på ett fat. En gång har jag ätit orm. Men man blir inte 
serverad en hel orm, utan det kommer i en wok och ser ut och smakar som kyckling. Jag 
gick och oroade mig fem år i onödan. 
 
Har du några råd för dem som vill bedriva handel med Kina? 
– Ja! Gör det. Beror på bransch kanske, men man ska vara lyhörd och ta in kulturen. Ta 
det försiktigt. Försök att lära dig och ta in deras kultur. Man ska inte gå på för hårt, det 
går inte att forcera fram något. Man bör planera in social tid, det får man igen. I våras 
var jag på middag med vår äldsta leverantörs familj tillsammans med tre av deras 
assistenter och några av våra designer. Kate (mamman) frågade då hur många år vi varit 
vänner, fem år. Hon använde ordet vänskap och inte affärsrelation. Det betydde mycket. 
De hade känt Anders (WBM:s f d VD) i många år och jag hade mycket att leva upp till. 
Jag och sonen var andra generationens kolleger. Min familj blev senare bjuden på 
sonens bröllop.  Tyvärr kunde vi inte åka med vår tre månader gamla dotter. Anders, 
min kollega åkte dit och fick sitta vid honnörsbordet. Det hade varit spännande att få 
vara med, men det gick inte. 
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BILAGA 7: KARTA ÖVER KINA 
 
 
 

 
Källa: chinaplanet.com 
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