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Sammanfattning 
 
Att importera från Kina har blivit populärt med den ökade konkurrensen från 
globaliseringen som driver små och medelstora företag att aktivt arbeta med sitt inköp. 
Detta kan ske genom att söka efter de rätta kinesiska leverantörer som kan producera till 
lägsta pris och har bra kvalité. Kina är känd för att kunna leverera till lägsta pris och en 
kvalité som kan variera. Det gäller att kunna kommunicera med kineserna för att göra 
bra inköp. Tillvägagångssättet att kommunicera på har förändrats med IT-tekniken och 
det har underlättat mycket av kommunikationen. Att göra affärer med kineserna kan 
vara annorlunda eftersom kulturskillnaderna är rätt stora, men hur mycket har denna 
globalisering ändrat på importprocessen är intressant att undersöka.  
 
Undersökningsfrågan för denna studie är; ”Hur kan importprocessen av 
konsumentprodukter till Sverige från Kina förbättras och förenklas för importörer?” 
Huvudsyftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för importprocess från Kina 
till Sverige i sin tur för att skapa gynnsammare förutsättningar för importen till Sverige. 
Delsyftena för uppsatsen är att: kartlägga de olika stegen i importprocessen från Kina, 
identifiera hur skillnader i affärskultur och kommunikationsproblem påverkar 
importprocessen, slutligen ge förslag till utveckling och förenkling av svensk import 
från Kina. 
 
Teoretiska referensramen baseras på en egen KiK-modell för att analysera de tre nyckel- 
faktorerna: importprocessen, kulturskillnader och kommunikation. Undersökningen 
baserades på teorier kring de tre områden och intervjuer med inköpare i svenska företag.  
 
Uppsatsens slutsatser var bland annat; 
 

 Företag väljer att använda agenter för att spara tid och energi för att komma in 
den kinesiska marknaden. 

 En del företag har valt att efter skapat ett nätverk på egen hand ta hand om 
importprocessen och lämnar agenterna.  

 För att få bra pris är det bra med att skapa goda relationer med kinesiska 
leverantören. Guanxi gäller även importaffärer och man får bättre service när 
man tillhör den inre gruppen.  

 Ibland undviker kineserna att svara när de gjort fel för att behålla sin heder, 
vilket förknippas med mianzi.  

 Direkt kommunikation dvs. ansikte mot ansikte kommunikation, i inköpsarbetet 
är inte alltid nödvändigt. Dessutom sker relativt lite interaktion mellan parterna 
under inköpsprocessen med hjälp av telefonkontakt. Mycket sker med hjälp av 
e-post och fax. Företag behöver sända och ta emot information till sina 
leverantörer i Kina och de befinner i olika tidszoner.  

 Affärsvärldens kommunikation sker på engelska och kineserna har blivit bättre 
på att kommunicera på engelska. Dock finns det svaga kunskaper i engelska hos 
vissa kinesiska leverantörer och det utgör ett hinder i interaktionen.  

 Förbättring från kinesernas sida i engelska kunskaper och marknadsföring skulle 
förenkla importen från Kina för västerlänningar. 

 
Nyckelord: Internationell handel, inköp, inköpsprocess, kulturkrock, interaktion, 
leverantör, import, importprocess, Kina, SMF 
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1 Inledning 
I inledande kapitlet i min uppsats ämnar jag att klargöra för läsaren vad uppsatsen 
behandlar, problematisering och syfte. En diskussion kring mitt valda ämne och de 
intressanta problemområden som jag har valt för att leda till mitt syfte med uppsatsen. 
 

1.1 Problembakgrund 
Inköp är idag ett viktigt område inom företagande och det kan direkt påverka resultatet. 
Sverige är ett land som är beroende av sin utrikeshandel och enligt Svensk Handel är 
importvärdet per invånare bland de högsta i världen.1  
 
Det skulle bli väldigt tomt i butiken om vi tog bort alla importerade varor. Att öka utbud 
och valfrihet på marknaden är en utav importens viktiga funktioner. Sverige importerar 
inte bara konsumtionsvaror utan i ännu större grad insatsvaror till industrin enligt 
Svensk Handels undersökningar. 2 Alla svenska företag är princip beroende av import. 
Det är inte alltid lätt att importera. Sverige är medlem i den Europeiska Unionen där vi 
tillämpar EU:s regelverk både för importen från medlemsländer och från omvärlden. 
Vilket betyder att EU:s direktiv skall följas därmed fordras kunskap om restriktioner, 
licenser och avgifter vid import. Importörer från Sverige måste lära sig de aktuella 
reglerna och följa handelspolitiken för att klara den egna handeln.  
En svensk utredning av Kommerskollegium visar att statistiken tenderar oftast att 
underskatta importen från Kina eftersom en del av importen förtullas in i EU via andra 
EU-länder.3 Enligt SCB: s statistik är Kina rankad elfte plats utav de trettio största 
avsändningsländerna på import av varor till Sverige. (Se bilaga 3). 
 
Kina är numera ett av de länder som tar emot flest utländska investeringar från alla håll. 
Dessutom har Kina en mycket snabb ekonomisk utveckling och kommer inom snar 
framtid att vara världens näst största ekonomiska marknad. Idag har många utav de 
största företagen sin verksamhet i Kina. Mittens rike som landet också kallas, 
producerar två tredjedelar av världens alla mikrovågsugnar, persondatorer, kopiatorer, 
DVD-spelare och skor samt över hälften av alla digitalkameror enligt Svensk 
Näringslivs rapport. 4 En studie av Wickman (2005) menar han att Kinas inträde i WTO 
har blivit möjligt bara med en stor omläggning av handelspolitiken. Omkring 5000 
tullsatser har avskaffats, mer än 2300 regler för handelsbyråkratins beteende har ändrats 
eller introducerats, vilket har resulterat i att importtullarna minskats med i genomsnitt 
25 procent. 5 
 
När man pratar om Kina i svenskt näringsliv diskuteras oftast export till landet. 
Exportörens verksamhet skiljer sig från importörens då den är bredare. En exportör 
strävar efter att utforma sin marknadsföring så att den skall passa flera marknader än 
bara Kina. Medan en importör nöjer sig i regel med att bland en stor mängd erbjudande 
välja dem som bäst tillfredställer behoven på en enda marknad, nämligen 
                                                 
1 Svensson, Bo; Westman, Gunnel & Eliasson, Anders (2004) Importhandboken – Grundläggande 
information och vägledning, Stockholm: Svensk Handel, s. 7. 
2 Ibid. s. 3. 
3 Widell, A.; Björklid Chu M.& Simon C. (2003) Kina som medlem i WTO – 18 månader efter anslutning. 
Stockholm: Kommerskollegium., s.13. 
4 Svensk Näringsliv delrapport 2005, passim. 
5 Wickman, Kurt (2005) Frihandel och asiatiska mirakel. Uddevalla: Timbro, s.8 f. 
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hemmamarknaden. Importören står avsättningsmarknaden både fysiskt och psykiskt 
närmare än vad exportören gör menar Jürgen Reichels forskning om importörens 
agerande .6 Vidare menar han att importörens roll som mellanled fyller en rad olika 
funktioner som kunden inte kan eller vill ta ansvar för själv. Framför allt gäller det att 
förmedla information mellan inköpslandet och hemmamarknaden, knyta nya kontakter, 
ställa samman lämpligt sortiment, förhandla, finansiera, kontrollera transporterna och ta 
ekonomiska risker.7 
 
Enligt Reichels undersökning satsar många företag på att importera utan inblandning av 
ett mellanled till exempel grossist- och detaljhandelns inköpskedjor men även många 
tillverkande företag importerar vid behov sina produkter själva. Detta för att kunna 
skydda sina marknadsandelar är de flesta företagen tvungna att pressa sina priser så 
mycket som möjligt, något som endast kan åstadkommas om man tar bort 
kostnadskrävande mellanled. Dessutom ger direktkontakten med Kina en bättre 
möjlighet att informera sig om dess utveckling på nya produkter och leverantörer, priser 
etc. Det ger ett försprång framför konkurrenterna men samtidigt får direktimport vissa 
negativa konsekvenser. Att hålla kontakt med potentiella respektive befintliga 
leverantörer i Kina är både kostnads- och personalkrävande. Även vissa kredit- och 
valutaproblem kan uppstå och priserna sätts i regel i någon stabil utländsk valuta.8 
 
Den ökade konkurrensen med globaliseringen driver små och medelstora företag att 
aktivt arbeta med sitt inköp. Genom att söka efter de rätta leverantörerna som kan 
producera till lägsta pris och har bra kvalité. Kina är känd för att kunna leverera till 
lägsta pris och kvalité som kan variera. Det gäller att kunna kommunicera med 
kineserna för att få ett bra pris och rätt inköp. Att göra affärer med kineserna kan vara 
annorlunda då kulturskillnaderna är rätt stora.  
 

1.2 Problemdiskussion 
En importör tar initiativet till import därför att företagen söker efter billigare produkter 
eller bättre kvalitet på varor som används i produktionen. Nationella företag som 
konkurrerar med varandra kompletterar ofta sina sortiment med till exempel produkter 
producerade i Kina. Att sprida sina risker är bra för företagen. Genom att ha alternativa 
leverantörer i stället för en enda är ett företag mindre sårbart för vad enstaka leverantör 
gör. Kunderna väljer därför en eller flera kinesisk leverantör för att inte bli beroende av 
en eller ett fåtal svenska leverantörer.9 
 
Att importera från Kina har blivit populärt samtidigt är det just små och medelstora 
företag som sysslar med import enligt statistiken från SCB (se bilaga 4). Det är även 
stora företag som väljer att ha direktkontakt med fabrikerna i Kina för att minska 
kostnaderna. Uppsatsstudien borde koncentrera sig på små- och medelstora företag 
eftersom större företag ofta har tillräckligt med resurser för att klara av de problem som 
kan uppstå vid importaffärer från Kina. Under min informationssökning för studien har 
jag funnit att internationell marknadsföring och export fått mycket mer uppmärksamhet 
än import i forskningssammanhang.  

                                                 
6 Reichel, Jürgen (1988) Importörens internationella affärsutveckling. Lund: Studentlitteratur, s.9. 
7 Ibid. s.11. 
8 Ibid. s.9. 
9 Moberg, Claes & Palm, Gunnar (2006) Internationell ekonomi. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur, s.75. 
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Detta menar även importforskaren Jürgen Reichel att varken inom forskningen eller 
näringslivet har man uppmärksammat importören och dennes roll i handelsutbytet. 
Medan exportörens verksamhet är ordentlig kartlagd (export- och internationell 
marknadsföring) har så gott som inga undersökningar utförts angående importörens 
verksamhet. I detta avseende kan man inte på förhand ta för givet, att modeller som 
beskriver inköp, export respektive internationell marknadsföring utan vidare kan 
tillämpas. Importörens verksamhet måste analyseras med utgångspunkt från de 
utgångspunkter som är speciella för denna.10  
 
Att göra importaffärer skiljer sig från exportaffärer eftersom ena inte kräver lika mycket 
kulturella kunskap för att bearbeta marknaden. Eftersom inköparna skall tänka på 
hemmamarknaden och dess behov. Dock är det viktigt att i importaffärer veta att 
kineserna har en mycket annorlunda kultur än den svenska där kommunikationen med 
dem kan därför skilja sig vad man är van vid svensk handelskultur. Därför är det 
intressant att undersöka importerande företag som har direktkontakt med kineserna ifall 
de finner att det är ett problem med att ha olika affärskulturer och hur kommunikationen 
sker. Kontaktsätten förändras med IT och nyare kommunikationsmedel som det tidigare 
inte har forskats särskilt mycket om inom inköpsarbetet. Framgångsrikt inköpsarbete 
baseras mycket på välfungerande nätverk och kommunikation. Det är således intressant 
att undersöka vilka problem i hela importprocessen med Kina som företag möter. Samt 
att undersöka hur faktorer som kulturskillnader och kommunikation kan påverka 
importprocessen. 
 

1.3 Problemställning 
Utifrån problemdiskussionen formuleras en undersökningsfråga; 
 
Hur kan importprocessen av konsumentprodukter till Sverige från Kina förbättras och 
förenklas för importörer? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för importprocess från Kina till 
Sverige i sin tur för att skapa gynnsammare förutsättningar för importen till Sverige. 
 
Delsyftena är att; 

• Kartlägga de olika stegen i importprocessen från Kina. 
• Identifiera hur skillnader i affärskultur påverkar importprocessen. 
• Identifiera kommunikationsproblemen i de olika stegen i importprocessen 
• Ge förslag till hur importprocessen kan utvecklas och förenklas för att lättare 

göra importaffärer med kineserna. 
 

                                                 
10 Reichel, Jürgen (1988) s.7. 
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1.5 Begreppsförklaringar och definitioner 
 
Beslutsfattare är den personen som bestämmer om inköpet. 
 
Importprocess avser inköpsprocessen som sker vid inköp från ett utländskt land.  
Importören kan ha olika funktioner beroende på om importören själv tecknar avtal och 
ensam svarar för importen eller inte. Importagent har till huvuduppgift att förmedla 
kontakter mellan exportör och importör.11 
 
Konsumentprodukter är en bred produktgrupp. Vad jag menar med konsumentprodukter 
i uppsatsen är att de köps och används av privatpersoner i slutändan.   
 
Partihandel är de företag som säljer varor eller tjänster till dem som köper för 
återförsäljning eller för yrkesmässig användning. Det finns olika slag av partihandel till 
exempel självständiga grossister, agenter, företag med grossistverksamhet knuten till 
endera producenten eller detaljister och övriga partihandlare.12 
 
Detaljhandel är ett handelställe där varor kan köpas enskilt, till skillnad från partihandel. 
Detaljhandel är framför allt inriktad på konsumenter och kan bedrivas i butiker 
(fackhandel eller varuhus), men också på torgstånd, genom postorder och genom 
försäljning via Internet.  
 
Grossister är de företag som är mellanhänder på varans väg från producent till detaljist, 
vilket funkar som en sorts omlastningscentral för varorna. Tillverkarna levererar stora 
partier till grossisten som sedan säljer dessa varor vidare och koordinerar leveranserna 
från flera olika tillverkare till varje butik.13 
 
Jag har använt mig utav EU: s rekommendationer kring nedanstående definitioner för att 
förklara vilka kriterier företag skall uppfylla för att få de olika benämningarna. 
Rekommendationen innehåller följande definitioner: 

• små och medelstora företag (SMF). Ett medelstort företag har färre än 250 
anställda. Företaget ska ha en årlig omsättning som understiger 40 miljoner euro 
eller en balansomslutning som understiger 27 miljoner euro.  

• små företag. De små företagen har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en 
årlig omsättning som understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som 
inte överstiger 5 miljoner euro.  

• mikroföretag. Till kategorin små och medelstora företag hör mikroföretagen och 
de är företag med färre än 10 anställda. 14 

 

                                                 
11 Reichel, Jürgen (1988) s.10. 
12 Johansson, S & Norrbom, C (2000) Studieguide till marketing management av Philip Kotler. 
Stockholm: Natur & Kultur, s.125 f. 
13 Malm,Y; Moback, J & Norman, M (2001) Till salu – Inköp och varuhantering. Stockholm: Bonnier 
Utbildning Förlag AB, s.17. 
14 EU:s webbportal: http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm. Datum 060317. 
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2 Metod 
Tillvägagångssättet presenteras här utav författaren för att senare ge läsaren en 
bekantskap med det vetenskapliga förhållningssättet. Denna uppsats skall undersöka 
vilka faktorer som påverkar svenska företag som importerar varor från Kina. I 
metodkapitlet motiveras de metoder som använts vid genomförandet av uppsatsen. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
I denna studie utgår jag från ett hermeneutiskt synsätt med vilket menas tyngdpunkten 
ligger i tolkning och förståendeinriktad kunskap.15 Jag söker förståelse för ett fenomen 
och läser mellan raderna för att se helheten. Samtidigt vill jag få förståelse på hur 
kulturella skillnader och kommunikation påverkar importprocessen. Detta sätt ger 
utrymme för egna tolkningar och chansen blir god att man lyckas fånga det jag 
verkligen avser att undersöka. Denna studie undersöker importörens eller inköparens 
perspektiv på situationen.  
 

2.2 Teorianknytning 
Deduktiv ansats är det som används i denna uppsats där undersökningen görs mellan 
anknytningen av fastslagna teorier och fenomenet som skall studeras. Alternativ till 
deduktion är induktion vilket utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett 
samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt. En deduktiv ansats 
utgår tvärtom från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall 
av intresse. Denna ansats är enligt Alvesson & Sköldberg mindre riskfylld – till priset 
av att den verkar förutsätta vad som skall förklaras: att den allmänna regeln alltid gäller, 
följaktligen även i det aktuella fallet.16 
 
Mitt mål med uppsatsen är att tillämpa utforskande angreppssätt där det mesta utav 
kunskapen utforskas för att få fram intressant och relevant information. Detta 
angreppssätt kräver en hel del arbete och undersökaren måste vara rätt kreativ och 
framåt, och på så sätt försöka att förutse hur det blir i framtiden med inköpsarbetet. 
 
Studiens utgångspunkter för att studera importprocessen mellan svenska företag och 
kinesiska leverantörer är efter Arjan van Weeles inköpsprocessmodell. Denna 
importprocess utgår från inköparens synsätt därför görs även en fördjupning på 
inköpsmanagement och inköpssituationen som denna befinner sig i. Studien om 
kulturskillnader tar sin utgångspunkt i Geert Hofstedes kulturteorin. Denna är känd för 
sina studier om kulturer. Övriga teori med kulturella skillnader ger ett generellt 
perspektiv på kinesisk kultur och hur denna skiljer från den svenska kulturen. 
Kommunikationsforskningen utgår från olika teorier kring interaktionen mellan köparen 
och säljaren. Här presenteras olika teorier och elektroniska nyheter inom 
kommunikation.  
 

                                                 
15 Starrin, B & Svensson, P (red)(1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur,s.73. 
16Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994) Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod. Lund : Studentlitteratur, s.41. 
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2.3 Metodansats 
Information som förmedlas via ord kallas kvalitativ. Kvalitativa studier bygger i stor 
utsträckning på kvalitativ information som hämtats från intervjuer, observationer och 
dokument av olika slag. Kvalitativa data består av detaljerade beskrivningar av till 
exempel situationer, händelser, människor, samspel och av direkta citat från olika 
personer om deras erfarenheter, attityder, åsikter och tankar. Dessa beskrivningar, citat 
och utdrag utgör rådata från den empiriska verkligheten, information som går på djupet 
och som ger detaljerade bilder. Medan information som presenteras som siffror kallats 
kvantitativ. Kvantitativ information som kommer från exempelvis 
surveyundersökningar kan utnyttjas för att ge stöd åt de resultat man fått från kvalitativa 
data. 17  
 
Jag har valt att använda en kvalitativ metodik. Jag använder en kvalitativ metod snarare 
än kvantitativ för att få bättre förståelse beroende på företagets situation där siffror inte 
kan förklara. I denna kvalitativa undersökning ingår ett antal djupintervjuer med 
importerande företag och erfarna personer vilket ligger till grunden för empirin. 
Eftersom uppsatsen är skriven ur av aktörssynsättet har därför valet av intervjuer med 
öppna frågor i diskussionsform lämpligast.  
 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Intervjuer och respondenter 

I min kvalitativa undersökande studie har jag gjort mindre strukturerade intervjuer 
eftersom de intervjuade företagen är unika och har olika bakgrunder. I en delvis 
strukturerad intervju vill man ha en viss information från alla respondenter. Dessa 
intervjuer styrs av ett antal frågor eller frågeställningar som ska kartläggas, men varken 
ordagrann lydelse eller ordningsföljd bestäms exakt i förväg. Detta slags intervju gör det 
möjligt för mig att svara på situationen som utvecklas, på respondentens bild av världen 
och på nya idéer som dyker upp.18 Min studie är inte att göra en jämförelse av företagen 
utan mer ge en förståelse av importprocessen och dess problematik ur kommunikations- 
och kulturskillnadsperspektiven.  
 
Företagen hittades från olika källor. Under ett projektjobb på ett företag som heter 
Springfellow har jag arbetat som telesäljare för biljetter till en konferens om Kina. 
Under denna tid arbetade jag bland annat igenom listor och en databas och på så sätt 
hittade jag ett antal aktuella företag. Genom deltagandet i olika konferenser och på en 
Formex-mässa hittades ytterligare intressanta företag. Det viktiga med valet av företag 
är att de importerar från Kina. För att få bra svar krävs det att få prata med dem som 
arbetar med inköp eller har startat upp verksamheten. Därför har alltid personer som 
inköpschef, inköpsansvarig, importörer, inköpare, grundarna och VD sökts vid intervjun. 
Företagen kontaktades till större delen per telefon och vissa fall har jag skrivit en 
förfrågan om intervju per brev eller e-post till dem.  
 
Frågorna till intervjun kan anses vara för många men det är inte alltid alla frågor lämpar 
sig till företaget eftersom inköpssituation och inköpsmanagement är unika.  
                                                 
17Merriam, S (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, s.83 f. 
18 Ibid. s.88. 
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Om en intervju ska bli framgångsrik eller ej påverkas av samspelet mellan intervjuare 
och respondent. Detta samspel är i hög grad beroende av forskarens förhållningssätt och 
förmåga att ställa frågor. Undersökaren bör ha en klar uppfattning om vilken typ av 
information som han eller hon vill ha för att kunna lägga upp en lämplig strategi för 
frågandet enligt Merriam.19 Därför har jag lagt mycket tid på att skaffa fram fakta med 
relevanta teorier och hur situationen ser ut i dagens Kina. Detta har jag gjort med hjälp 
av att hålla mig uppdaterad om händelser i Kina. Under intervjuer har jag valt att 
anteckna en hel del och har ibland tagit hjälp av en diktafon för att skapa loggbok av 
intervjuerna. Den intervjumall som har använts till empirin finns i bilaga 2.  

2.4.2 Urval av företag och intervjuobjekt 

Jag har valt att begränsa mig till att endast studera företag som är inriktade på import 
utav konsumentprodukter som heminredning, hemelektronik, kläder och liknande från 
Kina.  
 
Urvalet har utgått från följande kriterier: 
 

• Största fokuseringen sker på både mindre och större grossist- och detaljhandels-
inköpskedjor men även mindre designtillverkande småföretag som importerar 
vid behov sina produkter själva.   

• Företaget skall importera konsumentprodukter från Kina.  
• Olika specialister med djupgående kunskap inom ämnet intervjuas. 

2.4.3 Bortfall av intervjuobjekt 

Det har blivit bortfall av några företag eftersom de inte uppfyller kriterierna efter att ha 
fått fram hur de arbetar med importen från Kina. Bortfallet har inte påverkat resultatet 
eftersom jag letade andra företag att ersätta dem som föll bort. Inköpsarbetet på 
företagen är intensiva vissa perioder och under min intervjuperiod befann sig många 
inköpare i Kina för en mässa för detaljhandel.  
 
Utav dessa företag har jag enbart valt ut de som hann med en intervju för att få en bättre 
data. Detta är för att intervjuerna kan ta sin tid eftersom det är många frågor för att få en 
klar bild av hur de jobbar. Oftast föredrar inköpare att bli kontaktade i slutet av veckan 
och på senare delen av eftermiddagarna. Det har medfört att intervjuerna har dragit på 
tiden och väntan på svar av förfrågan har gjort att det har blivit bortfall eftersom det inte 
fanns tid att intervjua dem. Fast genom att ha genomfört tiotal telefonintervjuer och fått 
två skriftliga svar anser jag det gav mig tillräckligt material för att dra mina slutsatser.  
Några utav intervjuerna jag gjorde fungerade mer som provintervjuer med avsikt att 
undersöka hur frågorna i intervjumallen uppfattades med avseende på min formulering 
och tydlighet. Andra avsikter var att testa mina förkunskaper om problemområdet och 
även att förbereda mig på och utveckla mina färdigheter i intervjuförfarandet. För att 
skapa förståelse för läsaren har jag enbart valt ut de sju telefonintervjuerna som passar 
in i studien kategorimässigt och var fylligast. De övriga intervjuerna var intressanta men 
det liknar mycket någon annan respondent i samma kategori. Därför påverkar inte 
bortfallet resultatet eftersom det ändå skulle bli upprepning på liknande procedur och 
bransch.  
                                                 
19 Merriam, S (1994) s.100. 
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2.5 Studiens forskningsprocess och disposition 
Studien inleddes med genomgång av befintliga böcker och relevant forskning för 
granskning. Avsikten var att bygga upp kunskaperna och bilda en teoretisk referensram 
för själva importprocess, affärskultur och kommunikation. Under samma skede 
förbereddes den empiriska studien genom att gå på aktuella konferenser med temat Kina. 
I en mässa som heter Formex i Stockholm Älvsjömässan besöktes också för att hitta 
intressanta importföretag. Litteraturstudierna fortsatte parallellt med intervjuarbetet då 
nya vinklar kom fram. När den empiriska datasamlingen var avslutad, sammanställdes 
intervjumaterialet och en analys genomfördes. I denna analys var målet att bygga upp en 
modell med de olika faktorer som påverkar importprocessen. Litteratur granskades med 
syfte att utveckla min teoretiska referensram och finna underlag för en kultur- och 
kommunikationsanalys. Det är även en hjälp till att vidareutveckla en importmodell på 
basis av det empiriska materialet.  
 
Efter teoriavsnittet görs en egen undersökningsmodell som är grunden till empirin. 
Denna undersökningsmodell kallar jag för KiK-modell och svaren på intervjuerna 
sammanställs och struktureras efter nyckelfaktorerna: importprocess, kulturskillnader 
och kommunikation. På så sätt redovisas resultaten i enlighet med den teoretiska 
referensramen och KiK-modellen. Bearbetningen av det empiriska underlaget blir delvis 
subjektivt eftersom jag har valt ut de fylligaste intervjuerna och all information från 
intervjuerna är bearbetade till kortast möjliga versioner. Då materialet är så pass 
sammanställda i enlighet med undersökningsmodellen blir det enklare att göra en analys 
av empirin. I analysen jämförs teorin med empirin där eventuella skillnader och likheter 
mellan undersökning och teori klarläggs. Uppsatsens huvudfråga besvaras i slutet av 
uppsatsen och även kommentarer kring resultatet från undersökningen. Därefter 
definieras sambandet mellan de tre nyckelfaktorerna och slutsatser dras efter en tolkning 
av materialet. På detta sätt kan det uppfylla syftena för uppsatsen. Slutligen avslutas 
uppsatsen med en diskussion och kritisk granskning på arbetet. 
 

2.6 Förförståelse 
Jag är uppväxt med både svensk och kinesisk kultur därmed har jag fått med en hel del 
förförståelse innan studien påbörjades. Med min kulturella bakgrund och kunskap har 
en viss del antaganden kunnat göras vilket har främst belyst kulturskillnaderna. Vidare 
har jag eget intresse av inköp och import från Kina vilket går igen i förståelsen till hur 
importprocessen kan gå till.  
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3 Teori 
Min teoretiska utgångspunkt grundar sig i tre block; forskning inom importprocess, 
kinesiska affärskulturen och kommunikation. För att underlätta förståelsen för de tre 
olika blocken ges i detta kapitel teorier och modeller som förklarar, tolkar och ger en 
bild av verkligheten enligt teoretikernas perspektiv. I detta kapitel behandlas först olika 
begrepp av central betydelse för uppsatsens problem. Avsikten är att beskriva de 
modellerna som används för att skapa en egen undersökningsmodell. Teorikapitlet har 
skrivits utifrån etablerade forskning och artiklar. 

3.1 Importprocessteori 
För att förklara de olika delarna i importprocessteorin presenterar jag utifrån olika 
forskning kring inköp. Först ges en enklare modell över hur importprocessen ser ut från 
ett utländskt land. Därefter förklaras om hur inköpsmanagement det vill säga hur 
företaget organisation påverkas av inköp. Man resonerar om att varje företag har en eller 
flera beslutsfattare som gör inköpet. När de gör inköpet kommer det inköpsbeteende 
som beror på olika inköpssituation vilket förklaras närmare. Avslutningsvis på 
importprocessen ges en översikt på de steg inom företaget när det görs inköp. 

3.1.1 Importprocessmodell 

Svensk Handel har skrivit en importhandbok vars syfte är att ge läsaren en konkret 
vägledning i importaffärer. De har bidragit med en importprocessmodell som ger en 
översikt över importaffärer:  

 
Figur 1 Importprocessen20 

                                                 
20 Svensson, Bo; Westman, Gunnel & Eliasson, Anders (2004) s.4. 
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Figur 1 illustrerar på ett väldigt förenklat sätt hur importprocess går till.  
Jag har valt att visa denna figur för att ge en betydligt förenklad bild på de olika stegen i 
importarbetet. 
 

3.1.2 Inköpsmanagement 

Denna figur här nedan visar hur inköp involverar inte bara säljaren och köparen utan 
också säljarens och köparens företag. I figuren ser vi tre huvudgrupper av variabler som 
påverkar inköpsmanagement: leverantören, typ av transaktion och kunden. Här spelar 
det till exempel en stor roll på hur mycket tid befattaren spenderar, vilket mål som skall 
uppnås, vilka resurser det finns, vilken typ av personal som medverkar vid inköpet och 
deras kompetens mm i båda parternas sida.  
 

 
Figur 2 Inköpsmanagement21 

 

3.1.3 Inköpssituationen 

Håkansson och Wootz (1975) har forskat om olika företags inköpsverksamhet och deras 
studie är inriktad på inköpsbeteende. Som inköpsmanagement modellen här ovan visar 
uträttas inköpsbeteendet av en eller flera beslutsfattare på företaget. Inköpssituationen är 
sammankopplad med inköpsbeteendet från organisationen. De särskiljer tre olika typer 
av osäkerhet vid ett agerande från inköparens sida: behovsosäkerhet, 
transaktionsosäkerhet och marknadsosäkerhet. Figur 3 visar de upplevda osäkerheten 
som påverkar köparen vid inköpet av en vara.22  
 
Behovsosäkerhet handlar om inköpsfunktionens uppgift är att tillfredställa olika behov 
genom att utnyttja någon leverantör. Beslutsfattaren behöver få informationen om hur 
företagets behov ser ut. Det gäller att se vilka funktioner man vill ha utförda när man tar 
fasta på behovet. Beslutsfattaren kan uppleva osäkerhet när det gäller dessa funktioner 
och osäkerheten hänvisas till ”behovskällan” på företaget som kan mer om produkterna. 
Det kan också bero på kommunikationssvårigheter mellan beslutsfattaren och de som 
är ”behovskällan”.23 Uppsatsen analyserar inköp av konsumentvaror då är behovet 
baserat på vad företaget vet om konsumentens behov eller skapa detta behov hos 

                                                 
21 Weele, van Arjan (2002) Purchasing and Supply Chain Management. 3 uppl. London: Thomson 
Learning, s.31. 
22 Håkansson, H & Wootz, B (1975) Företags inköpsbeteende. Lund: Studentlitteratur, s.7 
23 Ibid. s.32 
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konsumenten. Vilket här kan skapa den behovsosäkerheten för konsumentvaran. Det 
kan vara stor osäkerhet om det finns den efterfrågan för produkten som är inköpt.  
 

 
Figur 3 Den upplevda osäkerheten hos köparen24 

 
Enligt Håkansson och Wootz (1975) är transaktionsosäkerheten den osäkerhet som man 
har om den tänkta leverantören och transaktionen med denna. Varje relation med varje 
enskild leverantör kan vara mer eller mindre komplexa och därför kan det upplevas som 
mer eller mindre osäker. Storleken på transaktionsosäkerhetens är beroende av 
produktens och leverantörens egenskaper samt beslutsfattarens tidigare erfarenheter av 
relationer med liknande produkter.25 Axelsson & Agndal (2005) menar att det är stor 
skillnad mellan att köpa en produkt för första gången och/eller inom en ny 
leverantörsrelation jämfört med rena vaneköp. Anledning är att första köpet gäller 
normalt sett ett betydligt mer omfattande förfarande. Ju mer erfarenhet inköparen eller 
den köpande organisationen har av en viss produkt och leverantör, desto enklare är 
inköpsförfarandet menar dem.26  
 
Marknadsosäkerhet menar Håkansson och Wootz (1975) att om man utgår ifrån att 
beslutsfattaren genom en analys av önskade funktioner har specificerat vilka egenskaper 
den aktuella produkten skall ha. De alternativa företagen som uppfyller kraven uppfattas 
som leverantörsmarknaden för detta specifika inköp. Det finns fyra olika sorters 
marknader där man skiljer dessa mellan homogen eller heterogen även stabil eller 
ostabil. Till exempel på en marknad som upplevs homogen och stabil görs förmodligen 
ingen ytterligare informationssökning således är den upplevda marknadsosäkerheten 
lika med noll. Den högsta graden av marknadsosäkerhet får man genom en heterogen 
och dynamisk marknad. Inom denna kategori faller det stora flertalet av de marknader 
som företag köper ifrån. Leverantörer förändrar ständigt sina priser, kvaliteter mm, och 
olika leverantörer gör detta från skilda utgångspunkter i olika hög grad. 27  
 

                                                 
24 Egen. 
25 Håkansson, H & Wootz, B (1975) s.38 
26Axelsson, B & Agndal, H (2005) Professionell marknadsföring. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, s.361. 
27 Håkansson, H & Wootz, B (1975) s.37. 
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3.1.4 Arjan van Weeles sex steg i inköpsprocessen  

Jag har valt att använda i undersökningsarbetet en mer ingående inköpsmodell för att 
beskriva inköpsprocessen noggrannare. Det ges en djupare diskussion om detta i boken 
Purchasing and Supply Chain Management skriven av Arjan van Weele. Där delas 
inköpsprocessen in i sex steg som gås igenom för att en vara kommer till köparen till 
godo. Exakt vilka inköpssteg som ingår i inköpsprocessen skiljer sig från företag till 
företag. Det slutgiltiga resultatet av ett inköp är beroende av en samverkan mellan dessa 
aktiviteter. Figur 4 är en mer ingående inköpsmodell som ligger till grund för 
inköpsteorin.  
 
I Arjan van Weeles forskning utgår denna från perspektivet om Supply Chain Management. 
Det menas att man koordinerar elementen i inköpsprocessen för att göra så bra som möjligt 
den totala effekten av inköpsprocessen istället för att koncentrera på varje element separat. 
Utifrån detta processperspektiv utformat en modell med följande sex stegen:  

1. Definiera specifikation 
2. Leverantörsval 
3. Kontraktering 
4. Beordering 
5. Leveransbevakning och kontroll 
6. Utvärdering 

 
Varje steg under inköpet skall kunna spåras och utvärderas enligt van Weele därför har han 
noggrant definierat vilka aktiviteter i de olika stegen resulterar i.  
 

 
Figur 4 Inköpsmodell28 

                                                 
28 Weele, van Arjan (2002) s.31 (bearbetad till svenska). 
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3.2 Kulturskillnadsteori  
När man diskuterar om olika kulturer är det lätt att dra generella drag för dem. Till 
exempel finns olika stereotypiska bilder på hur kineser beter sig för att få en enklare och 
mer hanterbar bild av verkligheten. Med stereotyp menas att man på vissa ofta 
överdrivna, förenklade och fördomsfulla föreställningar om t.ex. hur människor som 
tillhör en viss folkgrupp, nation, yrkes- eller socialgrupp är konstruerade. Dock blir 
oftast denna bild felaktig och försvårar den kulturella anpassningen.29 Ett exempel på 
detta har Moberg & Palm tagit ut ett citat hämtat från Jean Phillips-Martinssons bok för 
att illustrera utlänningars stereotypa föreställningar om oss svenskar: 

 
“Swedes as others see them 
There are about 8 million Swedes all of whom are tall, blond, blue-eyed and 
socialists. They make love (sin) all day long, pausing regularly to imbibe 
schnapps. They then work efficiently and honestly to earn enormous salaries, 
which makes them such bore that they kill themselves! “30 

 

3.2.1 Hofstedes kulturteori 

Det finns olika sätt kulturella skillnader framträder och av alla de termer som används 
för att beskriva kulturella yttringar täcker följande fyra tillsammans hela fenomenet på 
ett bra sätt: symboler, hjältar, ritualer och värderingar. I figur 5 har dessa avbildats av 
Hofstede, G (2005) i sin forskning som skallagren på en lök för att visa att symboler 
representerar de ytligaste kulturella manifestationerna, värderingar de djupaste, medan 
hjältar och ritualer hamnar någonstans däremellan.31 
 
Vidare förklarar Hofstede, G (2005) de fyra termerna på detta sätt: 
 

”Symboler är ord, gester, bilder eller objekt som har en särskild innebörd för 
människorna i en viss kultur, men inte för andra. Orden i ett språk eller 
jargong tillhör denna kategori, liksom kläder, frisyrer, flaggor och 
statussymboler. Nya symboler utvecklas lätt och gamla försvinner; kulturer 
kopierar ofta varandras symboler. Av denna anledning har symboler 
placerats i det yttre och ytligaste lagret i lökdiagrammet. 
Hjältar är personer – levande eller döda, verkliga eller uppdiktade – som har 
egenskaper som värderas högt inom en kultur, och som därför blir till 
förebilder. I televisionens tidevarv som vi nu befinner oss har yttre attribut 
blivit viktigare i valet av hjältar än de var tidigare. 
Ritualer är kollektiva aktiviteter som egentligen inte behövs för att uppnå ett 
visst mål, men som anses vara socialt viktiga inom en kultur. De genomförs 
därför för sin egen skull. Sätt att hälsa och visa respekt för andra, sociala och 
religiösa ceremonier är exempel på ritualer. Affärsmöten och politiska möten 
som ordnas av till synes rationella skäl har ofta huvudsakligen rituella syften, 
som t.ex. att stärka gruppsammanhållningen eller att ge ledarna tillfälle att 
hävda sig. Ritualer omfattar diskurs, dvs. språkanvändningen i tal och skrift i 
den dagliga interaktionen och vid förmedling av trosuppfattningar.” 

                                                 
29 Moberg, Claes & Palm, Gunnar (2006) s. 95 
30 Ibid. s. 96 
31 Hofstede, Geert (2005) Organisationer och kulturer. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 20 f. 
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Figur 5 Lökdiagrammet: kulturella manifestationer på olika nivåer32 

 
 

I detta lökdiagram (figur 5) finns även en femte term som kommer inplacerat med 
symboler, hjältar och ritualer under termen sedvänjor; De är synliga för en utomstående 
betraktare men deras kulturella innebörd är emellertid osynlig. Kulturens kärna utgörs 
enligt lökdiagrammet (figur 5) av värderingar. Värderingar är generella tendenser att 
föredra vissa förhållanden framför andra. Värderingar är känslor som är antingen 
positiva eller negativa. 

                                                 
32 Hofstede, Geert (2005) s. 21. 
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3.2.2 Jämförelse mellan den kinesiska och svenska kulturen 

 
Kinesisk kultur  vs Svensk kultur 
 
Förtroende på individen   Förtroende på systemet 
Mianzi – Ansikte   Ärlighet 
Hierarki, status   Jämlikhet 
Guanxi – Relationer   Avtalsbaserad och projektbaserad 
Formell    Informell  
Familjen / Tävling   Individuell / Samarbete 
Arbete och välstånd, etik   Privatliv och fritid 
Förändrande    Stabil 
Yin Yang-balansen   Jantelagen 
 
Figur 6 Jämförelse mellan kinesisk och svensk kultur33 

 
Ovanstående figur ger en kortare jämförelse mellan den kinesiska kulturen och den 
svenska. Jag har valt att fokusera mer på att förklara två viktiga begrepp i den kinesiska 
kulturen: mianzi och guanxi.   
 
Den kinesiska termen mianzi betyder ansikte på svenska och är enligt Hofstede (2005) i 
kollektivistiska samhällen, ”en egenskap som tillskrivs en person som lever upp till de 
krav som är förenade med hans eller hennes sociala ställning”. 34 
 ”Ansikte” är den egna värderingen av hur andra personer uppfattar dig. Det värsta som 
kan hända en person i Kina är att ”förlora ansiktet”, dvs. man förlorar i respekt. Detta 
inträffar då man blir utskälld eller offentligt anklagad. Det sker också då man får någon 
att känna sig generad, förödmjukad, i underläge eller anklagad för någonting.35  
 
I Sverige anser det viktigaste vara att kunna sälja en produkt av god kvalitet. Om vi 
dessutom kan erbjuda konkurrenskraftiga priser är vi nästan säkra på framgång. Båda 
dessa saker spelar stor roll också i Kina, men där krävs mer än så för att lyckas i affärer.  
För kineser bygger bra affärsuppgörelser på personlig tillit mellan partners. Kineserna 
handlar helst med den dem känner väl och då är det inte så enkelt som att ”varan talar 
för sig själv”. Svenskarna är mer inriktade på själva affären än på att lära känna sin 
motpart menar den brittiske experten på interkulturell kommunikation, Richard D. 
Lewis. Han har studerat vad som kännetecknar svenskar och beskriver svenska 
affärsmän som pålitliga, sanningsenliga, goda lyssnare, konflikträdda och informella 
dvs. duar alla oavsett rang och behandlar personer jämlikt.36 
  
Det besvärliga med personliga relationer är att de tar en viss tid att utveckla menar 
Östasienexperten Ingmar Ottosson och att tålamod och långsiktighet är viktiga 
egenskaper när man befinner sig på den kinesiska marknaden. Vidare menar han att hos 

                                                 
33 Project China 2005 China pole position, Handelshögskolan i Stockholm och KTH, s. 123. Egen 
översättning från engelska till svenska.  
34 Hofstede, G (2005) s.389. 
35 Moberg, Claes & Palm, Gunnar (2006) s.99. 
36 Forslund, Catharina (red.)(2003) Oskrivna regler. 3 uppl. Stockholm: Industrilitteratur. s.5. 
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oss i Sverige gör vi strikt åtskillnad mellan affärer och privatliv, men i Kina är gränsen 
mycket mindre tydlig. ”After business”, dvs. sociala aktiviteter utanför 
förhandlingsrummet inklusive småprat om familj och vänner, kan vara en lika viktig 
faktor för framgång som något försäljningsargument. I det kinesiska sällskapslivet sätter 
man en heder i att vara gästfri och frikostig.37 
 
Ett annat viktigt inslag i kinesisk affärskultur är betydelsen av goda relationer eller 
guanxi som det heter på landets språk. Det kan röra sig om allt från släktband till 
livslånga vänskapsrelationer mellan olika nyckelpersoner. Inom sådana nätverk utbyts 
tjänster och medlemmarna gynnar varandra ömsesidigt. Det är därför angeläget att på ett 
tidigt stadium få kännedom om, och om möjligt utnyttja, sådana värdefulla kontakter - 
samt att skapa sina egna. 
 
Det finns en slags indelning kineser gör med sin omvärld nämligen att de delar in 
världen i en inre och en yttre grupp. Den inre gruppen består av familjen, bekanta och 
vänner och den yttre gruppen består av människor man inte har någon direkt kontakt 
med eller är beroende av. I Catharina Forslunds handbok har hon samlat ihop 51 länders 
affärskulturer och jämför det med svenska och menar när en utlänning tas upp i någons 
inre grupp visas mer hänsyn och lojalitet än en kines som tillhör den yttre gruppen. 
Kineserna har svårt att samarbeta med människor utanför inre gruppen.38  

3.2.3 Interkulturella förhandlingar 

Hofstede (2005) menar att nationalkulturer påverkar förhandlingsprocessen på flera sätt: 
• Maktdistans påverkar graden av centralisering i kontroll- och 

beslutsfattarstrukturen, och betydelsen av förhandlarnas status.  
• Kollektivism påverkar behovet av stabila relationer mellan förhandlare från de 

olika sidorna. Att en person byts ut innebär i en kollektivistisk kultur att en ny 
relation måste byggas upp, vilket tar tid. Medlare (mellanhänder) har en 
betydelsefull roll när det gäller att upprätthålla ett fungerande relationsmönster 
som möjliggör framsteg.  

• Maskulinitet påverkar förhandlarnas och deras överordnades behov av att bete 
sig på ett sätt som stärker deras ego. Det påverkar hur mycket de sympatiserar 
med de starka och deras benägenhet att lösa konflikter genom 
styrkedemonstrationer. Feminina kulturer är mer benägna att lösa konflikter 
genom att kompromissa och sträva efterkonsensus.  

• Osäkerhetsundvikande påverkar hur väl man tolererar tvetydighet och hur 
mycket man misstror motståndare som beter sig på ett obekant sätt, samt 
behovet av struktur och ritualer i förhandlingsförfarandet.  

• Långsiktig inriktning påverkar hur ihärdigt man försöker uppnå de önskade 
målen till och med när man måste göra uppoffringar.39 

 
Det han menar är att för framgångsrika interkulturella förhandlingar krävs insikt om 
vilka kulturella värderingar man kan förvänta sig att finna hos parter från andra länder 
och hur dessa förhåller sig till förhandlarens egna kulturellt betingade värderingar. 
Därför är det också nödvändigt med språk- och kommunikations färdigheter för att 

                                                 
37 Ingemar Ottosson, Fil Dr, Östasienexpert. Tradeinitiative: www.tradeinitiative.se. Datum 060327 
38 Forslund, Catharina (red.)(2003) s.222. 
39 Hofstede, Geert (2005) s.352 
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fastställa att de budskap som skickas till den andra parten förstås på det sätt som 
sändaren avsett. Slutligen krävs organisationsförmåga för att planera och arrangera 
möten och faciliteter, med medlare och tolkar, och för att hantera kommunikationen 
med omgivningen. Förhandlingar i affärslivet skiljer sig från politiska förhandlingar i 
det att aktörerna oftare är amatörer på förhandlingsområdet. Förhandlingar kan 
förberedas av specialister, men det är nödvändigt att personer med tillräcklig status och 
makt är med vid den formella överenskommelsen, i synnerhet om den ena parten 
kommer från en kultur med stor maktdistans.40 
 
Tony Fang menar att det som är viktigt för att kunna göra bra affärer i de 
kinesiska ”lågförtroendesamhället” är förtroende. Men det kan ta mycket lång tid innan 
man får förtroende och tillit i Kina. Sofistikerade kinesiska affärsmänniskor avvisar 
dem som vill göra snabba affärer. Kom ihåg det kinesiska ordspråket: ”Ju mer bråttom 
man har, desto sämre resultat.” Därför måste man ha mycket stort tålamod när man 
förhandlar med kineser. Vid inköpsförhandling i inlandsprovinser i Kina kan man 
skrämma bort en hel del bra underleverantörer om man ställer för höga krav på 
standarden redan vid första mötet. Det är bättre att ha tålamod och visa hur de förbättra 
sitt arbete.41 

 

3.3 Kommunikationsteori 
För att inleda kapitlet till kommunikationsteori kommer forskning om inköpsarbetets 
kommunikation. Det är viktigt att läsaren får förståelse till hur mycket utav 
kommunikation spelar in. Därefter beskriver jag de olika teknologier som kan bidra till 
störningar i kontakten. Det är även viktigt att ge en förståelse för hur man 
kommunicerar med språk och hur olika kulturer påverkar detta. 

3.3.1 Kommunikation i inköpsarbetet 

Inköp har karaktären av en interaktionsprocess mellan två aktiva parter. Interaktions-
processen består av mer än utbytet av produkter. Dels sker ett informationsutbyte 
mellan de två företagen. De utväxlar erfarenheter, kunskaper, önskemål och krav i en 
mängd olika avseenden, t ex vad det gäller priser, kvaliteter, leveranser och service. 
Dels medför processen ett socialt utbyte, varigenom man bygger upp förtroendet för 
varandra.42  
 
Inom inköp utförs funktioner som ställer krav på att det är fungerande 
informationsutbyte både internt och externt. Många inköpssituationer som tidigare har 
nämnts i inköpsmanagement involverar åtskilliga andra befattningshavare än inköpare.  
Även externt kommer olika personalkategorier att beröras. I ett företag är således 
inköparna viktiga kanaler för informationsutbytet och även koordinatörer av detsamma. 
Därför är kommunikationen en väsentlig aktivitet i själva inköpsarbetet.43 
 

                                                 
40 Hofstede, Geert (2005) s.353 
41 Fang, Tony (red.)(2005) Att göra affärer i dagens Kina. Stockholm: SNS Förlag, s. 228. 
42 Axelsson, B & Håkansson, H (1984) Inköp för konkurrenskraft. Stockholm: Liber Förlag, s.15. 
43 Gadde, Lars-Erik & Håkansson, Håkan (1998) Professionellt inköp. Lund: Studentlitteratur, s.204. 
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I en studie av Håkansson & Wootz (1978) framgick det att kommunikationsaktiviteter 
såsom telefonsamtal, sammanträden och andra diskussioner upptog närmare två 
tredjedelar av inköparens totala arbetstid. Den procentuella betydelsen av olika sätt att 
kommunicera varierade mycket. Kommunikation var sålunda den helt dominerande 
arbetsuppgiften. Den interna kommunikationen upptog mera tid än den externa vilket 
upptog ungefär en femtedel av all kontakt i arbetet.44 
 
Håkansson och Gadde (1998) identifierade tre viktiga roller för köpande företagets 
kommunikation med leverantörerna: koordinering, påverkan och kunskapsuppbyggnad. 
Oftast kräver den påverkande rollen såväl som den kunskapsuppbyggande i allmänhet 
en personlig kontakt. Med opersonlig menar Håkansson och Gadde att det är genom 
brev, fax och IT. Därför gäller det att skapa ökat utrymme för den begränsad tid som 
finns tillgänglig för personlig kontakt med leverantörerna. En sådan omfördelning av 
den befintliga tiden behöver överföringen av informationsutbyte, som kan 
standardiseras, ske mera genom opersonliga kontaktformer. De har också kunnat 
konstateras att möjligheterna till en sån standardisering är störst när det gäller 
kommunikationens koordinerande roll och då i första hand när det gäller utbytet av 
administrativ information (beställningar, leveransbesked m.m.). Slutligen menar de att 
en sådan överföring frigör inte bara tid för inköparen – den leder också till såväl 
snabbare som säkrare informationsutbyte.45  

3.3.2 Kommunikationsteknologiers inflytande  

Enligt Johan Björksten46 har idag fler i Kina än någon annan nation mobiltelefon. 
Kinesiska kommer inom några år att vara det största språket på webben. Internet har 
gjort att hela affärsområden i Kina formats om på kort tid. I dagens Kina arbetar de 
flesta konsumentvaruföretag aktivt med Internet för att kommunicera och skapa dialog 
med sina kunder.  
 
I Hofstedes (2005) forskning berättar han att media antyder ofta att kommunikations-
teknologier som television, e-post, Internet och mobiltelefoner kommer att sammanföra 
människor runt om i världen i ett ”globalt samhälle” där kulturella skillnader inte längre 
spelar någon roll. Men han menar att teknologin skulle dominera över kulturen på detta 
sätt är dock en illusion. För visst kan maskinernas mjukvara vara globaliserad, men 
mjukvaran i medvetandet hos människor som använder den är det inte. Vidare menar 
han att elektronisk kommunikation ökar mängden av information som är tillgänglig för 
dess användare enormt. Fast den ökar inte deras kapacitet att ta till sig informationen 
och inte heller förändrar den deras värderingar. Det vill säga att som användare väljer vi 
information i enlighet med våra värderingar. Kunskapen av Internet har visat att 
människor använder det till att göra saker som de skulle ha gjort i alla fall. Skillnaden är 
att de kanske gör det mer och snabbare. Det är mer utav en tidsaspekt mer än 
kulturellförståelseaspekt.47   
 
Exportrådet ger förklaring i Exporthandboken till vad som gör att Internet så snabbt har 
blivit en populär standard för elektronisk affärskommunikation: 
 
                                                 
44 Gadde, Lars-Erik & Håkansson, Håkan (1998) s.205. 
45 Ibid. s.225. 
46 Johan Björkstén driver PR-byrån Eastwei Relations som finns i Shanghai, Peking och Guangzhou. 
47 Hofstede, Geert (2005) s.344. 
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 Kommunikationen på Internet sker med en öppen standard. Alla i hela världen 
kan på ett enkelt sätt ansluta sig och direkt börja kommunicera med 
affärspartners. 

 Det är enkelt att använda. Det grafiska gränssnittet gör att man kan peka, klicka 
och snabbt förstå hur man skall göra. Det blir dessutom attraktivt när man kan 
göra grafiskt tilltalande presentationer med bilder. 

 Det är globalt och tillgängligt dygnet runt. Man är som användare inte 
beroende av att personal på de företag man vill ha information om är på plats 
på sina kontor för att skicka information. 48 

 
Internet kan därför vara ett stöd för hela företaget. Det kan användas som ett stöd i 
marknadsföringen och man kan nå ut till okända konsumenter. 
 
Alltefter nyheterna inom teknologi förekommer nu något som kallas IP-telefoni. Det är 
överföring av röstsamtal och filer mm via datanät baserade på Internetprotokollet (IP). 
Det som skiljer denna från den traditionella telefonin är att överföringen sker helt 
digitalt och ett IP-samtal kan kopplas mellan två eller fler persondatorer. Det är också 
möjligt att använda en vanlig telefon som ansluts till IP-nätet via en dosa. Fördelarna 
med att koppla IP-samtal över Internet är att man når i princip alla områden i världen, 
ofta till lägre samtalspriser än med traditionell telefoni.49 

3.3.3 Verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation  

I kommunikationsforskningen finns två delar i kommunikationen mellan människor 
vilket består av verbala och icke-verbala former. Verbal kommunikation är sådant som 
sägs eller skrivs, det kräver användning av språk. Icke-verbal kommunikation är allting 
annat, det som sker utan ord.50 Det icke-verbala språket kan ta sig många uttrycksformer 
menar förhandlingsexperten Viveca Bergstedt. Det finns nämligen olika sätt man kan 
göra för att överbringa ett budskap utan att säga ett ord, till exempel genom gester, 
ansiktsuttryck, tystnad, tid, klädsel och statussymboler.51  
 
Förhandlingar är 90 procent kommunikation (och 10 procent svett och svärord), sa 
någon en gång enligt Viveca Bergstedts bok om förhandlingar. För att kunna förhandla 
– och förhandla framgångsrikt- måste du alltså kunna kommunicera! Men 
kommunikation är mycket, mycket mer än bara ord. Forskare uppskattar att den icke-
verbala kommunikationen omfattar så mycket som 90 procent där kroppsspråket står 
nästen 55 procent och tonfall, intonation etc. står för knappt 40 procent. Orden och dess 
betydelse är alltså i klar minoritet när det gäller att förmedla ett budskap till någon.52 
Telefonkonferenser är därför, föga förvånande, inte särskilt användbara i känsliga 
förhandlingar. Detta märks särskilt när parterna talar olika språk och kommer från olika 
kulturer, eftersom hela spektrumet av kroppsspråk och gester bokstavligt talat är 
osynliggjort.53 

                                                 
48 Exportrådet (1999) Exporthandboken – Internationell affärsutveckling för små och stora företag. 
Stockholm: Sveriges Exportråd av Industrilitteratur AB, s.251. 
49 Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/IP-telefoni .Datum: 060424. 
50 Larsson, Larsåke (2001) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. s.68 
51 Bergstedt Sten, Viveca (2003) Förhandla i affärer - Förberedelser, förhandlingsteknik & främmande 
kulturer. Stockholm: Svenska förlaget, s.17 
52 Ibid. s.15 
53 Ibid. s.16 
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3.3.4 Interkulturell kommunikation 

När två personer, som utgår från två helt olika värderingar, samtalar finns stora risker 
för missförstånd. Båda tycker att deras sätt att tala är det rätta och de utgår från att den 
andra tänker på samma sätt framgår i Moberg & Palms studier kring interkulturell 
kommunikation. 54 Det dem menar är att vid möten mellan människor är överförandet 
av olika typer av budskap, kommunicerandet, mycket viktigt. Det är många olika 
faktorer som påverkar kommunikationen t.ex. språket, liksom av individuella, sociala 
och kulturella faktorer. En interkulturell kommunikation uppstår när sändaren av ett 
budskap är medlem av en kultur och mottagaren av budskapet är medlem av en annan 
kultur. I hög grad handlar interkulturell kommunikation om att kunna identifiera och 
förstå det kulturella inslaget i människors värderingar och sätt att kommunicera. 
 
I figur 7 förtydligas den interkulturella kommunikationsprocessen enligt Moberg & 
Palms studie. Sändaren försöker överföra ett budskap eller meddelande till mottagaren 
med hjälp av en signal eller bestämt uppförande. De menar att en förutsättning för 
meningsfylld kommunikation är att båda parterna i kommunikationen har kännedom om 
varandras koder, dvs. talar samma språk, känner till samma tecken och tolkar signaler 
på samma sätt. Kulturen kan betraktas som ett slags filter som signalerna utifrån måste 
passera för att nå fram till mottagaren. Mottagaren väljer själv det han vill ta emot och 
avvisar det han inte vill ha. Ofta sker detta omedvetet. Mottagarens kultur uppträder 
som ett slags filter som bara släpper igenom det som han tycks acceptera. Kulturfiltren 
blir något slags referensramar. Även sändaren är medlem av en kultur och har ett 
kulturfilter. Kulturfilterna skapas av vår sociala miljö. Ju större skillnad i bakgrund, 
värderingar och sociala betingelser, desto svårare blir kommunikationen. 
 
 

 
Figur 7 Den interkulturella kommunikationsprocessen55 

För att illustrera detta används i figuren en fyrkant respektive en trekant för att 
symbolisera de olika kulturerna. Från fyrkantskulturen kommer idén ut som en 
                                                 
54 Moberg, Claes & Palm, Gunnar (2006) s.97 
55 Ibid. s.96. 
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fyrkantig signal. Den är ett uttryck för symboler och språk som tillhör avsändarens 
kultur. På mottagarens sida omformas fyrkantsignalen genom trekantsfiltret till 
mottagarens referensram. Den signal som sänds ut blir inte automatiskt reproducerad av 
mottagaren. Mottagaren utformar själv budskapet pga. inkommen signal och sina 
värderingar. Mottaget budskap är därför inte identiskt med det avsända budskapet. Det 
gäller att kontrollera att mottagaren förstått. Det är inte bara en fråga om att kunna 
kommunicera språkligt med människor från andra kulturer. Det är också fråga om att 
sätta sig in i hur det man säger kan uppfattas. Det gäller inte bara att förstå vad 
motparten säger, utan också vad han menar. 56 
Enligt Hofstede har förvärvandet av interkulturella kommunikationsfärdigheter har tre 
faser: medvetenhet, kunskap och färdigheter. Det första är medvetenhet dvs. ”insikten 
om att jag bär med mig en viss mental mjukvara på grund av att jag vuxit upp i en viss 
miljö, och att andra människor som vuxit upp i annan miljö har en annan mental 
mjukvara av samma orsak.”57  
 
Sedan kommer kunskap som Hofstede menar att om vi ska interagera med andra 
kulturer, måste vi lära oss en del om dessa kulturer. När vi diskuterar om kulturer bör vi 
lära oss deras symboler, deras hjältar och deras ritualer. Även om vi kanske aldrig 
kommer att dela deras värderingar kan vi i alla fall få ett intellektuellt grepp om hur 
deras värderingar skiljer sig från vår egna. Färdigheter är baserade på medvetenhet och 
kunskap, plus övning. Det vi bör göra är att se och tillämpa symbolerna i den andra 
kulturen, se deras hjältar och utöva deras ritualer. Ett sätt för att kunna känna 
tillfredställelsen av att kunna klara oss i den nya miljön, där vi klarar av att lösa först de 
enklare, och senare några av de mer komplicerade, problemen i umgänget med 
människorna från den andra kulturen.58 
 
Språk, kultur och tankesätt hänger ihop. Sättet att bedöma vad någon säger är olika från 
kultur till kultur. Man skiljer på high context respektive low context (sammanhang). I 
t.ex. Sverige, Schweiz och Tyskland gäller ”low context”. Man koncentrerar enbart på 
vad människor säger, dvs. fakta och då får orden i sig en stor betydelse. I Asien, 
Sydeuropa och i Latinamerika däremot gäller ”high context”. Där tar man vid 
bedömningen av vad någon säger, stor hänsyn till hur en person säger något, vilken 
social status han eller hon har, vilka gester som används och vilken bakgrund personen 
har. Tonfallet kan ha större vikt än de faktiska orden som används förklarar Moberg & 
Palm (2006).59 
 
Enligt Tony Fang tenderar den kinesiska kommunikationsstilen att vara indirekt, 
implicit, medan den svenska stilen är direkt och explicit. Den kinesiska 
kommunikationsstilen kallas också för high-context (HC). I en HC-kultur betyder 
inte ”ja” alltid ja och ”nej” inte alltid nej. Till exempel säger kinesen sällan ”nej”, vilket 
är ett sätt att undvika konfrontation och behålla ansiktet. Kineserna har sexton olika 
sätt- inklusive ”ja”-att säga”nej” på.” 60  
 
 
 

                                                 
56 Moberg, Claes & Palm, Gunnar (2006) s.96. 
57 Hofstede, Geert (2005) s. 372 
58 Ibid. s. 372. 
59 Moberg, Claes & Palm, Gunnar (2006) s.97 
60 Fang, Tony (red.)(2005) s.67. 
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4 En teoretisk referensram 
I detta kapitel om den teoretiska referensramen utformas en undersökningsmodell 
utifrån teorin från tidigare kapitel. En genomgång av olika nyckelfaktorer som skall 
betraktas och även bakomliggande faktorer som skall efterfrågas vid intervjuerna. Efter 
diskussionen avslutas det med en undersökningsmodell som sedan används för att 
strukturera studiens empiriska del och analysen utifrån denna.  
 

4.1 Diskussion och utformning av undersökningsmodell 
 
Till grund ligger min KiK – modell som här fungerar som en röd tråd genom 
teorikapitlen och empirin. Modellen kan användas som ett utvärderingshjälpmedel och 
som ett analysverktyg.  Detta är en trefaldig problemstudie med en modell som jag 
väljer att kalla för KiK = Kulturskillnader, Importprocess och Kommunikation. 
Studien kommer att växa från den gemensamma mittersta delen av KiK-modellen där 
överlappning sker för de tre nyckelfaktorerna.  

 
Figur 8 KiK- modellen61 

 

                                                 
61 Egen. 
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4.2 Sammanfattning av en teoretisk referensram 
 
Utifrån KiK-modellen har jag även gjort en överskådligare figur på själva 
undersökningens koppling till teorin. Intervjuerna delas in i de tre nyckelfaktorerna: 
importprocess, kulturskillnader och kommunikation där Van Weeles inköpsprocess har 
varit till hjälp för att strukturera frågorna.  
 

 
Figur 9 Påverkande teorier i sambandet mellan de tre nyckelfaktorerna62 

 
Det förekommer enligt min KiK-modell en slags överlappning mellan de tre olika 
frågeområdena. I intervjuerna har jag varit medveten om de överlappningar som 
kommer att uppstå på grund av att respondenterna ibland spontant har berättar sina 
erfarenheter och uppfattningar kring dessa tre områden. Jag har utifrån min teoretiska 
referensram (figur 9) sorterat ut vilka svar som hamnar inom dessa områden i empirin. 

                                                 
62 Egen. 

Kommunikation: 
 
 Teknologi 
 Språk 

      Importprocess: 
 

 Inköpsmanagement 
 Inköpssituation 
 Van Weeles inköpsprocess 

Kulturskillnader: 
 

 Kulturteori 
 Kinesisk vs 

svensk 
affärskultur 

KiK 

 Interkulturell 
förhandlingar 

 Interkulturell 
kommunikation 



 30

5 Introduktion till empirin  
En kortare förklaring till hur företagen delades in i empiriavsnittet ges för att läsaren 
skall få en översikt och förståelse för vad som ligger till grund. 
 

5.1 Indelning av företagen i empirin 
Jag har till denna uppsats intervjuat företag i skilda verksamheter och med olika 
egenskaper men som gemensamt har en koppling till konsumentprodukter.  
Till empirin har jag delat in företagen i tre kategorier där alla har hand om spridningen 
av konsumentprodukter från Kina till Sverige. Jag har till empiridelen valt ut två 
tillverkande företag, tre företag som fungerar som grossister och två detaljister. 
Anledning till detta val är för att det ger en bättre överblick över vad de olika 
kategorierna har för slags importprocess. Figuren nedan beskriver de tre olika 
kategorierna av företag innan produkterna når kunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 Olika aktörer för distribution av konsumentprodukter63 

 
Företaget Produkt/Verksamhet* Kategori Antal 

anställda* 
Omsättning* 

Baglady AB Smycken  
*Partihandel 

Tillverkande 
företag 

4 Omsättning 
3329 (tkr) 

Watt & Veke AB Lampor 
*Agenturhandel  

Tillverkande 
företag 

1 Omsättning 
34 (tkr) 

Horisontimporten 
AB 

Presentartiklar 
*Partihandel 

Grossist 3 Omsättning 
15767 (tkr) 

East Import i 
Höör AB 

Husgeråd och 
säsongsartiklar 
* Agenturhandel 

Grossist. 
 

62 Omsättning 
251884(tkr) 

AX International 
SWE 

Alla sorters produkter Grossist 1 Finns i Dubai 
(ingen info) 

Mique of Sweden 
AB 

Inredningsprodukter 
* Partihandel 

Detaljist 11 Omsättning 
34208 (tkr) 

Teknikmagasinet 
Sweden AB 

Teknik- och 
underhållningsprodukter 
* Butikshandel 

Detaljist 
 

199 Omsättning 
325967 (tkr) 

Tabell 1 Kategorisering och storlek på SMF respondenterna64 

                                                 
63 Egen. 
64 Egen och kolumner med * dvs. verksamhet, antal anställda och omsättning kommer från Affärsdata 
baserad på data från 200407-200506. 
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6 Empiri 
Kapitlet innehåller resultatet från intervjuerna. Företagen presenteras ett i taget i en 
sammanfattande form av importprocessen, kulturskillnader och kommunikation.  

6.1 Tillverkande företag 

6.1.1 Baglady AB 

Respondent för Baglady AB är Sofie Selander som är delägare. 
 
Baglady är ett ungt företag som designar, tillverkar, marknadsför och säljer handgjorda 
smycken av äkta sötvattenpärlor. Bagladys smycken är unika eftersom det bara görs ett 
begränsat antal av varje smycke. Den ena grundaren Monica Åberg hade tidigare jobbat 
som Spiesguide, arrangerade egna resor till utlandet med sin resebyrå Monica Travel 
från år 1999. När efterfrågan ökade anställdes Sofie Selander. Monica Åberg köpte 
sötvattenpärlor i Kina och gjorde smycken till vänner och bekanta. Efter 11 september 
2001 med nedgången inom resebranschen behövde de ett nytt sätt att tjäna pengar och 
sommaren 2002 bildades Baglady. Efter sars-utbrottet 2003 fick resebyrån ställa in tre 
Kinaresor men då tog smyckestillverkningen fart på allvar och nu är det även den stora 
verksamheten. Den ökande takten med konkurrenter som också gör smycken av 
sötvattenpärlor gör att Baglady alltmer över till halvädelstenar och handmålade 
porslinspärlor. Namnet på företaget kommer från att smyckena ofta togs hem i 
papperspåsar.  
 
I en tidningsintervju berättar Sofie Selander att de har tolv anställda i Malmö plus ett 
60-tal i Kina. Företaget har en omsättning på ca 15 miljoner kronor. Designen av de fyra 
årliga kollektionerna sker i Malmö, produktionen i Kina. Baglady har drygt 300 
återförsäljare i Sverige och säljer även till Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen 
och Chile. 65 
 
Baglady importerar sötvattenpärlor som kräver licenser och många regler när de går 
genom tullen. Det är därför intressant för läsaren att ta del av hur sötvattenpärlor 
kommer till och bearbetas. Här följer en produktbeskrivning hämtat från Bagladys 
hemsida: 
 

När ett okänt föremål kommer in i musslan försvarar den sig och spottar ut 
ett slem som kapslar in den okända partikeln. Lager läggs på lager och det är 
det vi kallar för pärlor! I Kina sätter man mantelvävnadsbitar i musslan och 
sedan blir det som sagt till pärlor. Sötvattenpärlor är från naturen även om 
man hjälper den på vägen. Färg och nyans kan skifta från en leverans till en 
annan, kanske en anledning till att ett pärlsmycke är unikt. Genom att sätta 
tänderna i en pärla kan äktheten avgöras. En äkta sötvattenpärla är sträv och 
känns som ett sandkorn mot tänderna. En syntetisk pärla är alldeles glatt och 
ger inget motstånd. 66 

 

                                                 
65 Nilsson, Eva (2006-Nummer 1) Rena Gnosjö i heta Skåne, Posten & Co. 
66 Baglady AB hemsida: www.baglady.se.  Datum 060428. 
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6.1.1.1 Importprocessen 
”Vi hittar nya material och leverantörer på våra resor. Samtidigt kan vi kolla 
restauranger och hotell för resebyrån när vi är på inköpsresor för Baglady,” säger Sofie 
Selander.67   
Det är dock bara en leverantör Baglady själva har kontakt med regelbundet och därmed 
uppstår inga problem speciellt när det är en vän till grundarna. Dessutom är byte av 
leverantör inget för dem eftersom det går riktigt bra med deras kontakter. Företaget är 
lojal mot sin leverantör och så länge de båda parterna är nöjda skall inget byte göras. 
Det är varken svårt att lägga order eller att lämna över ett prov på smycken till 
leverantören. Smyckena flygfraktas och de tar hjälp av Postens tjänster. 
Baglady gör egna kontroller och ser till att produkterna är rätt.  
 

6.1.1.2 Kulturskillnader 
Sofie Selander tycker att det är skillnad i affärer med kulturen men eftersom de har god 
kulturkännedom då de även jobbar som guider i Kina så är det inga problem. Sofie 
Selander menar att hon inte har märkt att det är svårare att förhandla med kineser.  
Hon berättade att det har funnits gånger då det blivit fel på grund av att kineserna inte 
vill förlora ansiktet och levererat produkter som inte är acceptabla. Hon menar att det 
inte är svårt om man försöker förstå kineserna och kineserna verkligen visar att de vill 
förstå en. Med tiden har det blivit enklare. De gör affärer med hela Kina och Sofie 
Selander menar att södra delen är mer västerländsk. Dock är det inte så pass stora 
regionala skillnader och deras egen produktion ligger i norra delen av Kina. Hon tycker 
det är bra ifall man som inköpare besöker landet. Hon tycker även att det är viktigt att 
ha kunskap om kulturen och historian bakom varför kineserna är som de är.  
 

6.1.1.3 Kommunikation 
Bagladys val av leverantör var inte baserad på leverantörens förmåga att kommunicera 
på engelska. Sofie Selander tycker det är acceptabelt med kinesernas mindre bra 
engelska då de själva kan anpassa sig i och med de kan lite kinesiska. Engelska är 
annars kommunikationsspråket vilket kan ibland medföra missuppfattningar. Deras 
leverantör var inte så bra på engelska men med tiden har samarbete förbättrats. Istället 
tycker hon att det viktigaste med att hitta en leverantör är att man kan lita på varandra 
och har en win-win situation tillsammans. Dessutom är det viktiga att man trivs ihop. 
Produktionsledaren i Kina är en kinesisk kvinna som var deras vän redan år 1995 innan 
Baglady startades.  
Med specifikationen är det viktigt att båda parter förstår speciellt när det är licenser och 
tullregler. Telefonsamtal görs inte ofta och Bagladygrundarna åker över till Kina så ofta 
som varannan månad. Med e-post och fax kan de kommunicera snabbare men som 
förklaring på hur de vill ha smyckena visar de hellre en prototyp. De använder fakturor 
som är skrivna dock har de har programvara som sköter leveranskontroll och lager.  

                                                 
67 Nilsson, Eva (2006-Nummer 1). 
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6.1.2 Watt & Veke AB 

Respondent för Watt & Veke AB är Monika Lindström som är ägarinnan. 
 
Watt & Veke är ett inredningsföretag som arbetar med lampor främst för hemmiljö.  
Företagets produktsortiment består av lampor, bordslampor, lampskärmar och 
adventsstjärnor. Delar av produkten såsom lampfötter och lampskärmar produceras i 
Kina dock designas produkterna till största del inom företaget. De samarbetar även med 
duktiga externa formgivare. Watt & Veke vänder sig till heminredningsintresserade. 
Deras produkter säljs hos ledande elfackhandlare, möbelaffärer och inredningsbutiker i 
Sverige och utomlands. Deras viktiga marknad är skärmtillverkning för offentlig miljö. 
Företaget grundades år 1997 och då var fokus på att inreda med hjälp av ljus. De har 
inrett hotell, butiker och andra specialprojekt. I dagens läge sedan sommaren 2003 säljer 
de även lampor i ett samarbete med ett annat företag som heter Bergo AB, vilket blir en 
oslagbar kombination för att slå sig in i den svenska belysningsbranschen. På detta sätt 
blir Watt & Vekes omsättning enbart baserad på Monika Lindströms egna verksamhet. 
 

6.1.2.1 Importprocessen 
När företaget första gången letade efter leverantörer var de på plats i Kina och de kunde 
dock ingen kinesiska. Det viktiga vid val av leverantör är pris och kvalité, hur pass bra 
de är på att kommunicera är sekundärt. Speciellt när de får hjälp i Hong Kong om det 
skulle behövas. Dessutom tar de till hjälp av ett företag som heter Gekko ltd som har 
kontor i Hong Kong och drivs av Eva Idling, en svensk som kan kinesiska. Gekko 
hanterar alla leveranskontroll från fabrikerna och uppdaterar om läget. Monika 
Lindström har känt Eva Idling från Gekko sen tidig 1990-tal och är vänner. Det var en 
själklar val att välja vännen när denna startade egen verksamhet i Hong Kong. Den 
regelbundna kvalitetskontroll, bevakning och språkhjälp har underlättat enormt mycket 
för Watt & Veke. Företaget har skapat rutiner i importprocessen men de kommer inte att 
välja bort den hjälp som de får av Gekko eftersom funktionen är så viktig.  
 
Monika Lindström tror att stora order är det som är viktigt vid produktion i Kina därför 
att det är enklare göra affärer då. Dessutom att betona för leverantörerna att man tänker 
återkomma till dem med fler order.  
 
Watt & Veke har än så länge inte haft problem med piratkopior. Även om det skulle 
inträffa kommer de inte heller ta till juridisk hjälp på grund av att det är en liten 
verksamhet. De har helt enkelt inte tiden att avsätta resurser för att sköta kontroll av 
piratmarknaden. Istället satsar de på att vara steget före och dessutom har de fått så pass 
bra pris redan från början. Det vore olönsamt med att kopiera deras design eftersom det 
tar tid att starta en produktionslinje. Designen på deras produkter är just de unika 
mönstertrycken på tygen på lampskärmarna.  
 

6.1.2.2 Kulturskillnader 
Watt & Veke importerar både från Kina och också Indien. Monika Lindström är 
ägarinnan av företaget och hon anser det är lättare att göra affärer med kineserna än 
indier. I Indien är det mycket som är tryggt medan man kan lita på kineserna. Tillit ges 
till leverantörerna efter längre samarbete. Monika Lindström menade att kineserna 
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verkar missuppfatta då de inte har samma syn på kvalité. Vilket hon antyder på att detta 
kanske är kulturella skillnaden och berättade att kineserna inte har samma sätt att 
se ”nyanserna”. Med detta menade hon att när de diskuterar designmässigt, till exempel 
när lampskärmarna har olika sömnadssätt och då blir uttrycket väldigt olika. Detta 
menade hon att det inte är alltid självklart för de kinesiska leverantörerna.   
Monika Lindström har tidigare jobbat i Hong Kong och har ett personligt kontaktnät. På 
så sätt har hon träffat dem som hon tar hjälp av. På middagarna är det relativ lite 
interaktion mellan vissa av de äldre kinesiska leverantörerna för de kan inte engelska. 
Utan det mesta utav den verbala kommunikationen sköts av en hjälpande agent som är 
erfaren och har bra affärsengelska. Monika Lindström tycker det är viktigt att kunna 
tolka kroppsspråket och använda det. Hon menar att bör visa respekt för de traditioner 
och kultur som kineserna har även äta maten som är annorlunda till smaken.   
 
Monika Lindström förklarade att när det gäller affärer blir det mindre aktuellt med att 
undvika att kineserna förlorar ansikte. Vad hon menade är att de kinesiska 
leverantörerna är vana med export att de är redo att reda ut saker och ting när det 
uppstår problem. Alla fall de leverantörer som Watt & Veke jobbar med i dagens läge. 
De har till exempel haft en leverantör i 15 år därför att de har en god relation och tillit 
för varandra. Det är också medvetet strategi att hålla sig fast till dessa lojala leverantörer. 
Det är svårt för småföretagare att byta för det tar tid och pengar att göra det. Dock har 
det inte hänt att de har valt fel eftersom de är noggrann med att hitta rätt första början. 
Monika Lindström tycker att kineserna är smidiga att jobba med och är måna om att 
göra ett avslut. Däremot är de mycket mer problematisk att göra affärer i Indien men 
indier är duktigare på engelska.  
 

6.1.2.3 Kommunikation 
Watt & Veke skriver specifikation till fabrikerna i Kina där det är extremt viktigt att 
skriva klart och tydligt för de kinesiska leverantörerna. Monika Lindström har märkt att 
kinesernas engelska kunskaper brister och det blir oftast missförstånd vid just steget där 
de skall tolka specifikationen. Watt & Veke är ett designföretag och ger därför väldigt 
detaljerad specifikation på hur produkten skall se ut. Detta görs med hjälp av bilder och 
varuprover de har valt ut. Dock är kineserna duktiga på det dem gör tycker Monika och 
ger man en förståelig beskrivning på hur man vill ha det så blir det bra resultat.  
 
Monika Lindström betonar att speciellt för ett designföretag är det viktigt att få känna 
ett fysiskt prov och se med egna ögon. Speciellt när det gäller som tidigare sagt nyanser, 
färger och känslan med olika ljus. Valet av en leverantör genom Internet är visserligen 
bra och enkelt men är inte tillförlitligt än. Dessutom tycker Monika Lindström att det 
inte är aktuellt för dem att använda Internet för att hitta leverantörer. Däremot används 
e-post flitigt och hon väljer hellre det än att prata i telefon med kineser som inte riktigt 
behärskar den muntliga kommunikationen. Dessutom tror hon att just e-handel inom 
produktion kommer att ta en längre tid innan det används i verkligheten. Det är också 
annorlunda för ett litet företag som dem att göra beställningar. 
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6.2 Grossister 

6.2.1 Horisontimporten AB 

Respondent för Horisontimporten är Tony Eklund som är VD och inköpsansvarig.  
 
Horisontimporten AB grundades av Tony Eklund år 1983 och är ett mikroföretag med 
tre anställda. Innan starten av företaget jobbade Tony Eklund med inköp sedan 1977 
från bland annat Kina. Med hans långa erfarenhet sköter han nästan allt inköpsarbete 
alldeles själv. Företaget importerar produkter såsom presentartiklar, leksaker, souvenirer 
dylikt. Största delen av deras leverantörer kommer från Kina men de har även enstaka 
leverantörer från England, Tyskland och Italien.  
 

6.2.1.1 Importprocessen 
Horisontimporten AB arbetar med så pass många kunder att de kan ta in hela containrar 
och köpa större kvantiteter. Företaget importerar produkter som sedan säljs till butiker. 
Deras produktsortiment är inte särskilt tekniska komplicerade och kräver inga licenser. 
Detta gör att inköpsarbetet är mycket enklare i och med att företaget slipper skriva 
detaljerade specifikationer och mindre pappersarbete.  
 
Framgångarna kring importaffärerna har mycket med att Tony Eklund har direkta 
kontakter med fabriker och dessutom även en viss hjälp av en vän i Kina. Denna vän är 
kines och har varit till hjälp vid val av leverantörer. Det finns otal mässor och Tony 
Eklund säger att det är givande för dem som inte har ett leverantörsnätverk och för 
honom är mässor inte intressant ställe att träffa nya leverantörer. Han är nöjd med sina 
kontakter och relationer med de fabriker han arbetar med. Mässor är dock ett bra ställe 
att hitta nya produkter och sedan vänder han ändå till sina egna gamla trygga 
leverantörer.  
 
Internet har lett till att många leverantörer har marknadsfört sig på nätet och Tony 
Eklund har hört om problematiken med bluff företag. I ett fall var det ett svenskt företag 
som hittade en leverantör på detta sätt och utan deras vetskap var leverantören på väg 
till konkursstadiet. Dock skickade de en container men alla produkter i containern var 
trasiga och spill. På så sätt uppstår juridiska problem när man är oförsiktig. Det undviks 
om förarbetet görs noggrant speciellt vid val av leverantör och verkligen tittar i 
fabrikerna om man väljer utan mellanhand. Det finns andra scenario som att den 
kinesiska leverantören saknade en viktig licens men ändå sålde varor.  
 

6.2.1.2 Kulturskillnader 
Ungefär tre gånger om året åker Tony Eklund till Kina för att träffa leverantörerna. Den 
goda relationen skapas dock med den dagliga kontakten per telefon. Det är nog enklare 
att göra importaffärer än exportaffärer när man pratar om att skapa goda relationer. Det 
är en annan sorts relation och det är svårt för Tony Eklund att avgöra det eftersom han 
själv inte sysslat med export till Kina. Företaget importerar både från norra och södra 
delen av Kina och tycker att det inte är någon större skillnader i förhandlingsmässigt. 
Dock är det skillnad på produktionsprocessen och varusortiment. Tony Eklund menar 
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att tillverkningen i norra Kina lutar mer åt tungmetaller såsom tillverkning av lås och 
dessutom är det dyrare att köpa från södra delen av Kina. Förklaringen till detta kan 
vara det ökade intresset kring området Guangzhou och Hong Kong. Slutligen tycker 
Tony Eklund att problematiken i importprocessen inte grundar sig från 
kommunikationsproblemen och kulturskillnader. 
 

6.2.1.3 Kommunikation 
Horisontimporten AB har ingen hemsida där kunderna kan besöka. Företaget tar emot 
beställningar per telefon, brev, fax och e-post. Kunder till företaget har ibland order om 
specialtryck på till exempel souvenirprodukterna och förpackningar. Idag är det 
betydligare enklare att få produkter med tryck som är rätt marknadsanpassad.  
För 15-20 år sedan kunde texter vara förvrängda, felstavat och även på främmande 
språk då produkterna importerades av Tyskland och England. Detta 
kommunikationsproblem om utseende på produkten och innehållstexter är inte längre 
ett problem att oroa sig över. Genom att skicka över datafiler med exakt design och text 
kan man i princip få väldigt skräddarsydda och färdiga produkter om kunden har det 
behovet. Mycket handlar om hur mycket pengar kunden är villig att lägga ut för 
produkten. Tony Eklund har genom åren som inköpare märkt att det är enklare och 
snabbare med Internet. Kommunikationen har alltid skett på engelska och på senare tid 
behöver de inte använda sig av tolk. Tony Eklund menar att nu finns det alltid någon 
kunnig personal på fabrikerna som kan kommunicera förståelig. För mer än tjugo år 
sedan behövde han hjälp med språket och han tror idag är det 99.9 % garanterat att de 
kan engelska. 
 

6.2.2 East Import AB  

Respondent för East Import AB är inköpschefen Henrik Ågren som har jobbat med 
inköp sedan 1989. 
 
Företaget grundades 1989 och har idag 60 anställda. Huvudkontor och lagerbyggnader 
är beläget i det skånska samhället Höör. De har ett eget kontor i Hong Kong med 15 
anställda som sköter leveransbevakning och kvalitetskontroll m m. Cirka 90 % av 
produkterna är importerade ifrån Kina. Övriga importländer är bland annat länder ifrån 
Östeuropa, Indien, Indonesien, Thailand och Vietnam. De brukar visa deras produkter 
på mässor i Sverige samt på deras utställningar i Höör och Stockholm. Deras 
målsättning är att kunna erbjuda kunder ett attraktivt sortiment inom "Hem & Trädgård" 
till ett bra pris.  
 
De har idag ca 7 000 artiklar i deras sortiment. De erbjuder större delen produkter som 
passar in i hemmet. Deras största varugrupper är husgeråd och säsongsartiklar. Andra 
produktområden är hav, ljus och doft, vaser, möbler, bad, korg och lek.  
Stora delar av sortimentet byts ut och förnyas kontinuerligt för att följa trender och 
behoven ifrån kunderna. De fungerar som importörer och grossister där det är ungefär 
33% jämnt fördelat på: stora företag, småföretagare och alla andra typer. 
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6.2.2.1 Importprocessen 
Henrik Ågren berättar att vid specificering krävs det detaljerade beskrivningar vid 
tekniska produkter. Även är det viktigt att det uppfyller certifieringskraven. Medan en 
enkel produkt som en mugg är utförande av specifikation handlar det mest om utseendet 
på produkten. De har många leverantörer som de jobbar med sen många år tillbaka och 
vid samarbete med nya leverantörer sker det enligt företagets policy. Till exempel är det 
viktigt att när ett visst antal kronor överstigs görs det noggrann kontroll. Det 
förekommer sällan fel när det gäller order då de fått noggrann instruktioner och det 
finns klara packningsinstruktioner på hur produkterna skall hanteras. På så sätt får de 
inget spill.  
 

6.2.2.2 Kulturskillnader 
Det är viktigt att ha ett samarbete med leverantörerna för att känna tillit. Äldre kinesiska 
leverantörer är på ett sätt mer artiga och visar gärna sin kultur. Det gäller att anpassa sig 
och äta grisfötter om det bjuds på detta. Henrik Ågren berättar att det är sunt förnuft när 
det gäller att se till att ingen tappar ansikte. Middagar är ett sätt att komma närmare 
kineserna. Henrik Ågren har lång erfarenhet inom branschen och säger att det är mycket 
lättare att göra affärer med kineser än de i Indien och Indonesien. Han menar att man 
kan lite på kineserna och att det blir ett bra jobb. Det är stor skillnad jämfört med 15 år 
sedan för nu är Kina inte längre instängda och öppnare mot världen.  
  

6.2.2.3 Kommunikation 
Kommunikationen kompletteras oftast med dokument och de tar in varuprov för 
godkänning. Vilket gör att det blir sällan fel på beställningen. Det är viktigt att få känna 
på produkterna och det är svårt att bedöma en produkt efter en bild. Därmed är det inte 
lönsamt att köpa produkter genom Internet om det inte är väldigt standardiserade varor. 
Dessutom menar Henrik Ågren att man inte kommer få ut bra priser genom e-handel. 
Det är opersonligt och svårt att bedöma en leverantörs förmåga.  
 
Henrik Ågren tycker att det blir nuförtiden för mycket e-post. De senaste 5 åren har 
mycket av arbetet gått över till fax och e-post. Avancerade ordersystem används inte av 
deras kinesiska leverantörer och Henrik Ågren menar att när man vill säkerhetsställa 
leverans räcker det med att göra med ett samtal per telefon. Betalningssättet med 
bankgaranti gör att kineserna ser till att hålla tiderna och uppgifter för att få ut deras 
pengar. Det vill säga skickas det för sent har de inte rätt att få ut pengarna. East Import 
AB har ett kontor i Hong Kong där alla anställda är kineser förutom en som är svensk. 
Det gör att det är mycket enkelt att kommunicera med leverantörerna.  
 
 

6.2.3  AX International 

Respondent för AX International är Bo Karlman som är inköpsansvarig.  
 
AX International SWE grundades av Bo Karlman år 2004 och denna sitter idag på 
huvudkontoret i Dubai. Det är ett trading företag som sköter kontakten mellan kunder 
och leverantörer i Kina, hela Mellan östern, Afrika och även Sverige.  
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Företaget har inga anställda utan drivs enbart av Bo Karlman. Eftersom han är gift med 
Li Zhou, en kinesiska från Shanghai som driver företaget World Horizon General 
Trading & Overseas Projects har de ett nära samarbete. Produktsortimentet är allt från 
textilier, militärprodukter, medicinska produkter och elektroniska produkter. De är 
noggranna med att produkterna är utav bra kvalité och uppfyller standarder. De fungerar 
som en viktig länk mellan kunderna och leverantörerna. Numera har kineserna etablerat 
sig i Dubai sedan i början av december 2004 öppnade China Dragon Mart upp sina 
portar. China Dragon Mart är en byggnad som inhyser ca 3000 företag enbart från Kina. 
Det är endast kineserna som har tillstånd att driva handel där, även Bo Karlman och 
hans fru har ett showroom för att visa upp deras produkter.  
 

6.2.3.1 Importprocessen 
Genom kontakterna i Kina har arbetet varit smidig och det är betydligt enklare med 
hjälp av sin fru. Vid valet av leverantör sker det med kontakter i Kina. De har inga 
anställda på plats utan deras kontakter som hjälper dem får en andel av genomförd affär. 
De väljer inte sina leverantörer efter deras språkkompetens med engelskan. Det behövs 
inte eftersom Bo Karlman alltid kan ta hjälp av sin fru.  
 
Vidare berättar han att de flesta mindre svenska företag som tar hjälp av honom just för 
att slippa problem och att vissa företag är ”livrädda” över att behöva skicka pengarna 
först för att ordern sätts igång. På så sätt kan Bo Karlman hjälpa dem med att beställa 
eftersom han har kontakter och kunderna behöver bara betala 30 % utav priset i förväg 
och resten när det skeppas iväg. Därefter får kunderna ägarbevis och med den hämta ut 
sina varor i hamnen. Hur Bo Karlman lyckas hitta de leverantörerna är lite utav 
yrkeshemlighet men han menar att han har ett stort nätverk i Kina. Detta gör att oavsett 
vilken sorts produkt kunden vill beställa kan han ta reda på det och ordna affärerna med 
kineserna. Bo Karlman menar om de mindre företagen hade själva förhandlat med 
producenten får man till stor sannolikhet ett högre pris. Speciellt om man har hört av sig 
genom e-post eftersom fabrikerna får dagliga förfrågningar som kan vara nya kunder 
eller deras konkurrenter som vill skapa en prisbild.  
 

6.2.3.2 Kulturskillnader 
Bo Karlman påpekar att många utav kineserna gillar att göra affärer med en 
västerlänning än en kines. Det är lite ”exotisk” för dem menar Bo Karlman. Det är 
lättare att ha med sin fru på mässor men många talar oftast med Bo Karlman eftersom 
kineserna tror att det gäller att övertala honom. Egentligen är det frun som har bättre 
kunskaper när det gäller importen vänder oftast de till mannen. Bo Karlman menar att 
det är nog det här med att en europé kan se ut att ha pengarna och den kvinnliga 
kinesiska är dennes tolk.  
 
Kineserna blir glada och speciellt när man visar att man kan deras helgdagar sålunda 
blir de imponerade att man har intresse för deras kultur och historia. Det är bra att redan 
vid första början att man ser fram emot till långsiktigt samarbete och blir vän med dem 
man jobbar med. Det tar ett tag innan ömsesidig tillit växer och Bo Karlman tycker 
kineserna är ”otroligt vänligt folk”. Han menar att de är väldigt nyfikna av sig dessutom 
arbetar de hårt för att bevisa vad de kan och få tillit. Det som han gillar är även hur 
kineserna vågar ta risker och utvecklas med nya uppgifter de får. I längden lönar det sig 
att ha tålamod att bygga på relationen för det resulterar till bra service.  
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Fast man kan inte vara helt lojal utan man behöver hela tiden kolla upp vad deras 
konkurrenter erbjuder för pris och kvalité. Det är ett sätt att förhandla och till och med 
byta tillverkare vid behov. Bo Karlman tycker att vi svenskar är mera försiktigare när 
det gäller till exempel förhandlingar blir således att det sker dubbelkoll på uppgifterna. 
Vilket han menar att medan vi gör detta ligger kineserna redan steget före.  
 
Det händer ofta att kineserna lovar för mycket och sedan tillkommer en hel del 
ändringar. Det har hänt att Bo Karlman får se till att det återställs och ger ansikte till 
kineserna t ex. när någon yngre kinesisk säljare gjort fel och vet inte hur de återfår 
tillbaka sin heder. Han menar att det inte är alltid på detta sätt när det gäller äldre säljare 
med längre erfarenhet kan dem komma med bortförklaringar och en hel del tomt prat. 
Det kan vara en viss tröghet att göra affärer med kineserna men är man rak och ärlig 
funkar det väldigt bra menar Bo Karlman.  
 

6.2.3.3 Kommunikation 
Bo Karlman har aldrig varit i Kina men kan prata lite kinesiska. Det är alltid smickrande 
och charmande att kunna lägga en eller två meningar på kinesiska.  
När det gäller att skriva specifikationer beror det på vilken sorts av produkter det gäller 
och hur passa avancerad produkten är. Bo Karlman förklarade att den allra första 
gången det skrivs sker det på kinesiska för att det skall bli rätt från början. 
 
I affärer med kineserna är det viktigt att få prata med den som har beslutsfattande roll 
eftersom det går smidigare och lättare på så sätt. Det här är viktigt när det gäller 
specialiserade produkter t ex. militära produkter. Att göra affärer med en kinesisk 
säljare med bra affärsengelska är bra men om de brister i kunskap om produktens 
egenskaper spelar då inte någon roll om de förstår en bra. 
 
Bo Karlman använder sig utav IP-telefoni som Skype och vid intervjun skedde det 
genom Skype. Under samtalets gång kunde jag se respondenten genom en webbkamera. 
Bo Karlman tycker att funkar alldeles utmärkt från dator till dator men däremot funkar 
inte till vanlig telefon i Kina. Med elektroniska affärskommunikationen har Bo Karlman 
lyckats med affärerna och har själv inte besökt Kina någon gång. ”Jag är väl ett levande 
bevis på att det funkar” menade han. Dock påpekar Bo Karlman att det är mycket bättre 
om man åker till Kina och ser att allting funkar men att deras sätt att jobba fungerar bra. 
 
Bo Karlman tycker att de flesta i affärsvärlden pratar och skriver bra engelska. Dock 
kan det förekomma visst missförstånd med kommunikationstekniken. Han menar också 
att det kan vara ett sätt att skylla på teknikens fel om de vill undvika att ge svar till sina 
kunder. Med det menar Bo Karlman att den trevliga kinesen som man har haft att göra 
med, kan plötsligt glömma bort sin engelska och hans telefon linje kommer att bli 
väldigt dålig. Samt att hans dator har råkat ut för något hemskt virus etc. 
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6.3 Detaljister 

6.3.1 MIQUE of Sweden AB 

Respondent för MIQUE of Sweden AB är inköpschefen Anna Enander.  
 
Den första MIQUE butik startades år 1968 av Anita Pineus i Göteborg. Hon hämtade 
sin inspiration från modevärden och applicerade den på heminredningsdetaljer, i första 
hand på keramik och glasprodukter. Därefter skapades ett helhetskoncept där tonvikten 
lades på kunden som handlar på impuls, samt en trevlig upplevelse och personal. På så 
sätt blev MIQUE år 2000 en franchisekedja med 26 butiker i Sverige och 2 butiker i 
Finland. Företagets sortiment består av ca 1500 artiklar, varav hälften byts ut tre gånger 
per år för att de hela tiden ska erbjuda kunden det absolut senaste på marknaden. 
Franchisetagaren ansvarar för egna inköp från MIQUE of Sweden, enligt 80-20-regeln. 
Vilket innebär att franchisetagaren kan köpa 20 % av sortimentet från övriga 
avtalsleverantörer godkända av MIQUE. 
 
Från och med hösten 2005 var MIQUE of Swedens egna produkter märkta med en 
symbol på så sätt garantera en äkta MIQUE produkt. De har själva utvecklat produktens 
form eller mönster med hjälp av designers eller formsäkra medarbetare. 
 

6.3.1.1 Importprocessen 
Kommunikationen är en viktig del i inköpsarbetet och vid val av leverantörer handlar 
det mycket om hur stort företaget är, vilket ger olika intryck utåt. Ibland är det bättre att 
arbeta med en agent när det är mindre kvantiteter som skall köpas in. Beroende på vad 
för slags strategi företaget har sker de olika byten av leverantörerna. För MIQUE är 
långsiktiga relationer med leverantörerna viktigt. Anna Enander menar att det är ännu 
viktigare speciellt när de gör egen design och det gäller att man skall kunna lita på 
leverantören. Piratkopiering har nämligen förekommit en gång där de har stämt ett annat 
företag. De råkade ut med att en utav deras produktdesign blev kopierad och såldes i 
DUKAs sortiment. När det är att produkter som dyker upp på samma marknad tar de 
upp det direkt för utredning.  
 
Anna Enander tycker det är klart snabbare att göra affärer nuförtiden än förr. Hon har 
tidigare bott i Hong Kong och jobbat för JC. Eftersom hon även har jobbat för en 
konsult som hjälpte H&M har hon fått en hel del inblick i arbetets utveckling. Det finns 
många svenskar som har erfarenhet i inköpsarbetet med kineserna i dagens läge och vet 
vilka agenter de kan vända sig till i t ex. Hong Kong finns det många att välja på.  
Kontroll utav produkterna på plats behöver MIQUE inte göra om de använder sig utav 
samma leverantörer. Speciellt på senaste åren har de minskat på antalet av leverantörer 
från 58 stycken till runt hälften av det på 29 stycken. De använder bara de leverantörer 
som är bäst.  
 

6.3.1.2 Kulturskillnader 
Det uppstår kvalitetsproblem speciellt när kineserna inte kan säga nej menar 
inköpschefen Anna Enander. Kineserna vill inte förlora ansikte och de hanterar 
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situationen med att inte svara eller undviker att svara. Följden blir att man får pressa 
fram ett svar och tolka vad de menar.  
 
Respekten och tillit ger kineserna till de svenska inköparna efter att fått in rutinerna. Att 
det skall finnas en specifik kontaktperson för den kinesiska leverantören skapar en 
trygghet för dem. Medan kinesernas organisation kan vara knepig när det gäller 
hierarkin eftersom säljarna har högre rank men de arbetar sällan nära produkten i 
fabriken. På så sätt blir det fel och konstigheter på grund av att man inte kan ta kontakt 
med dem som är produktutvecklarna som jobbar i fabriken.  
 
Anna Enander menar att goda relationer ändå handlar mycket om pengar och det finns 
inga problem om man har det. Det är klart smidigare ju större företag man är och 
välkänt som t ex. IKEA har en stor fördel. Fast vi skandinaver har gott rykte hos 
kineserna om att vi är lojala. Amerikanerna kör med fula taktiker t ex. startar de 
produktioner hos 3-4 leverantörer med samma vara samtidigt. Sedan väljer de bara en 
som de jobbar vidare med efter hur bra produkten blir. Detta är fel och gör att kineserna 
blir skeptiska till affärer med utlänningar.  
 

6.3.1.3 Kommunikation 
Specifikation brukar inte vara några problem för MIQUE är medvetna om att det gäller 
att inte göra det för invecklat. Att fatta det kort med enkla ord är en viktig sätt att få 
fram vad de vill ha och slippa missuppfattningar. 
Att ge en bild på hur det skall se ut är bra och många utav leverantörerna arbetar på ett 
gammaldags sätt. Vissa av de kinesiska leverantörerna vill få specifikationerna per 
expressbrev genom DHL. Eftersom MIQUE designar sina produkter är det viktigt att 
alla underlag, skisser och ritningar kommer fram per post till leverantörerna, speciellt 
om det är nya leverantörer. Anna Enander menar att det känns mer äkta för kineserna 
när företaget skickar över dokument med företagsstämpel och signatur. ”Det är 
gammaldags sätt men också säkraste sättet” menar hon. 
 
Att använda e-post är bra och det sker till en viss del med de leverantörer de har. Det 
bästa sättet att kommunicera är ändå direkt kommunikation på mässor. För det är ändå 
ett bra ställe att söka nya leverantörer som kan producera. Att inhämta ny inspiration är 
inte riktigt det man får ut på mässor. Eftersom designprodukterna från Kina kommer 
oftast från europeiska designers som förlägger sin produktion i de kinesiska fabrikerna. 
Fabrikerna visar mer varuprov på material och prover på vad de kan tillverka. Det 
räcker oftast med att MIQUE träffar dessa leverantörer på mässorna och de behöver inte 
åka till fabriken för att granska dem.  
 
Leverantörerna har oftast med egna tolkar och MIQUE behöver inte ta med tolkar. 
Inköpschefen Anna Enander kan prata lite mandarin och har även läst kurs i 
kulturskillnader. De äldre kinesiska leverantörerna har svårt med engelskan och att det 
inte är riktigt affärsengelska. Hon menar att det gäller att förklara det väldigt kort och 
koncist med bara enkla svar tillbaka som hon kallade för ”yes or no- frågor”. De yngre 
anställda är duktiga och även de barn som hon har träffat i Kina är duktiga på att prata 
engelska. Hon tror att med den nya generationen kommer det att bli enklare att 
kommunicera och förstå kineserna. 
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6.3.2 Teknikmagasinet Sweden AB 

Respondenten för Tekniksmagasinet Sweden AB är Carl-Johan Loo som är 
etableringsansvarig men hade tidigare varit inköpsansvarig. 
 
Det var december 1989 som Teknikmagasinet började med en butik i Skärholmens 
centrum. Företaget grundades av Bengt-Åke Printz, Urban Printz och Jannis Östlund. 
Idag är de en rikstäckande butikskedja med 51 butiker, samtliga är helägda och drivs i 
egen regi. Deras expansionstakt har ökat och under de närmaste åren planeras ca 6-8 st 
nyöppningar per år. Dessutom etablering i övriga nordiska länder finns i planen.  
Företaget erbjuder ett unikt sortiment av intressanta och prisvärda produkter inom 
teknik- & hobbyområdet däribland finns märkesvaror såväl udda varor. 
Teknikmagasinet prioriterar köptrygghet och var först i branschen att lämna 2års 
varugaranti. Företaget är månt om att ge ut en produktkatalog där hela deras sortiment 
presenteras. Katalogen trycks i miljonupplaga och man beräknar att den läses av ca 3 
miljoner människor. Katalogen, annonser och Internetdesign produceras internt.  
 

6.3.2.1 Importprocessen 
När Teknikmagasinet tar in offerter tittar de mest på priset och jämför mellan olika 
leverantörer. Eftersom företaget arbetar med tekniska produkter är det viktigt att de kan 
uppfylla de krav för CE-märkning68. De tar även in olika produkter som inte är speciellt 
komplicerade tekniska produkter, vilket gör att första prioritet är mer att hitta rätta 
produkter till den svenska marknaden. Det sker alltid kontroller innan beställning och 
företaget tittar på varuprover för att säkra kvalitén. Dock sker det ingen 
leverantörsutvärdering på hur pass bra kommunikationen sker, utan det som avgör mer 
är pris, kvalité och hur bra produkten är till deras sortiment.  
 
Kontraktering sker helt utan hjälp av tolk och det behövs sällan in till aldrig. Agenter 
har hand om en del av fabrikerna och kontrollerar och det är inte ofta som 
Teknikmagasinet behöver åka över till Kina nuförtiden. Deras viktigaste krav är att 
produkterna som tillverkas i fabrikerna uppfyller företagets policys och krav om socialt 
ansvar och miljökrav. 
 
Leveranstider hålls utav kineserna och Teknikmagasinet har oftast bra marginaler och 
planering med att det fyller lagren. Carl-Johan Loo betonar att de följer ”Just in time-
filosofin.” Just in time-leveranser gör det möjligt att veta exakt när varan kommer att 
levereras och med hjälp av Internet kan man få en hel del av denna information. 
 

6.3.2.2 Kulturskillnader 
Kulturmässigt med goda relationer som leder till långvariga har inte varit viktigt för 
Teknikmagasinet. Carl-Johan Loo tror att kinesiska företag som exporterar är så pass 
vana med att göra affärer med västerlandet att i dagens läge. Kineserna förväntar sig 

                                                 
68 Ansvaret med CE-märkning ligger hos inköparen och att produkterna uppfyller EU: s direktiv. 
Produkter som behöver denna CE-märkning är till exempel leksaker, personliga skyddsutrustning samt 
elektriska maskiner och apparater. Rosell, Lennart (1998) Inköpsteknik- Praktisk handbok för effektivare 
inköp. Näsviken: Björn Lundén Information AB, s.186. 
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inte att man skall ha långsiktig relation. Det som är viktigt för företaget är att känna 
denna leverantör kan prestera det han lovar. Dock medför den personliga kontakten med 
leverantörer, att det blir enklare att lägga en order. 
 
Kineserna vill gärna göra affärer med större företag och svenska företag klassas som 
små. Till exempel jämförde Carl-Johan Loo med tyskarna som är minst 10 gånger större 
med att importera från Kina. På så sätt faller vi ifrån kinesernas intresse när det kommer 
till kvantiteter. Carl-Johan Loo tror mer på att det som är svårt med att göra affärer med 
kineserna, är en kvantitetsfråga mer än kulturskillnader och kommunikation. Han menar 
att ”om du har du pengar kan du få köpa och göra vilka beställningar du vill”. 
 
Carl-Johan Loo har jobbat 10 år på Teknikmagasinet och var tidigare inköpsansvarig på 
företaget men har nu i dagens läge en annan befattning. Han har åkt till Kina på mässor 
och fått en hel del kontakter från just sådana mässor. Att lämna över sin post till en 
annan har inte påverkat relationerna som han själv har skapat. Han menar att det inte är 
viktigt med personlig knutna kontakter när det är samma företag det handlar om. 
 
När det gäller kvalité menar Carl-Johan Loo att ryktet om att kinesiska produkter 
förknippas med dålig kvalité inte längre är något som är sant. Eftersom många utav de 
utländska företagen även japanska och koreanska förlägger sin produktion utav 
elektronikprodukter i Kina. Inte heller piratkopiering bekymrar Teknikmagasinet för att 
Carl-Johan Loo menar att det är så pass märkbart när det är en kopia av något.  
 

6.3.2.3 Kommunikation 
Kommunikationen är på engelska och fungerar bättre skriftligt än muntligt. Carl-Johan 
Loo tycker att kinesernas kunskaper i engelska är tillräckliga för att göra affärer med 
dem. Även har han märkt att kineserna som har mindre bra engelska verkligen vill 
förstå.  
 
Leverantörer kan man visserligen hitta på Internet men den säkraste vägen är att se till 
att de också finns på mässor. Det svåra är som sagt kvantiteter för mindre svenska 
företag att handla direkt från fabriken. Därför görs större delen av affärer genom agenter 
som har hand om just dessa problem. Dessutom krävs det stora volymer för att få igång 
en produktionslinje på så sätt är agenter en fördel.  
 
Att precisera om produkter är det bäst att få känna och se varuprover och det är dock 
snabbare med skriftlig kommunikation med e-post. Order sker per e-post och fax och är 
även ett bra sätt att hantera kontraktering. Carl-Johan Loo menar att den gamla tekniken 
ersätts nog inte helt även om det dyker upp ny teknologi som IP-telefoni och SMS-
tjänster. Inköpsarbetarna kommer alltid att använda sig av gamla tekniken och att sakta 
möjligen använda sig utav ny teknik dock behövs inte videokonferenser tycker han. 
Carl-Johan Loo säger att 98 % av kommunikationen kan ske enbart med fax och e-post. 
Det är flexiblare med tanke på tidsskillnaden men han berättar att många kinesiska 
leverantörer som har blivit så pass flexibla, att de jobbar sena kvällar för att anpassa till 
sina internationella kunder. 
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7 Analys  
I kapitlet analyseras informationen som kommit fram i empirin och de faktorer som ges 
av den teoretiska referensramen gås igenom. Kapitlet är indelat efter teorin och den 
empiriska informationen kommer in i varje del.  
 
 
Det har varit lärorikt att ha intervjuat de olika företagen. Analysen kommer att göras 
efter undersökningsmodellen där jag utgår från de tre olika nyckelfaktorerna. Dessutom 
fördjupar mig genom att även analysera de bakomliggande faktorerna. Här nedan följer 
en översiktstabell över företagens svar på empiriavsnittet. Detta är för att göra det lättare 
att följa analysen vilka företag som upplever problem, speciella uttalanden eller faktorer 
som påverkar importprocessen. 
 
 
Företaget Importprocess Kulturskillnader Kommunikation 
Baglady AB Specifikation. 

Licenser & 
tullregler. 

Guanxi är 
viktigast. 
Mianzi fåtal 
gånger. 

Kinesernas 
engelska är ok. 
 

Watt & Veke AB Specifikation. 
Hjälp med 
kontroll. 
Stora ordrar. 

Guanxi nätverk. 
Syn på kvalité. 

Tolkhjälp med sig. 
Detaljerad 
beskrivning med 
bilder till hjälp. 

Horisontimporten 
AB 

Erfarna, sköter allt 
själva. 

Guanxi genom 
daglig kontakt. 

Kineserna kan 
kommunicera 
förståeligt.  

East Import i 
Höör AB 

Specifikation.  
CE-krav.  

Guanxi med tillit. 
Mianzi med sunt 
förnuft. 

För mycket e-post. 
Kontor i Hong Kong 
får på så sätt hjälp. 

AX International 
SWE 

Specifikation. Guanxi= bra 
service. 
Mianzi. 

IP-telefoni & 
webbkamera. 
 

Mique of Sweden 
AB 

Använder ibland 
av agent vid 
mindre 
kvantiteter. 
Piratkopierad. 

Guanxi och 
hierarkin som 
problemfaktor. 
Mianzi. 
 

Kineserna har 
problem med 
engelska 
(muntliga). ”Gamla” 
metoder att 
kommunicera. 

Teknikmagasinet 
Sweden AB 

Tar hjälp av 
agenter. 

Kineserna blir mer 
västerländsk i 
agerande. 

Kineserna har 
problem med 
engelska 
(muntliga). 

Tabell 2 Kortfattad sammanställning av empirin69 

                                                 
69 Egen. 
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7.1 Påverkande faktorer på Importprocessen 

7.1.1 Inköpsmanagement 

De olika företagen har olika uppbyggnad kring inköp från Kina. Eftersom det inte alltid 
företaget som har hand om alla steg i inköpsprocessen är det intressant att undersöka om 
det är på grund av kulturskillnader och kommunikationsproblem som de har lagt över 
funktionen till någon annan instans. Detta är för att få ökad förståelse till hur deras 
inköp görs. Vilka som är berörda i företaget påverkar kommunikationen i senare skeden.  
Inköpsagenter eller grossister används ofta av SMF. Många anser att det är lättare att få 
hjälp av agenter och det är värt mer än vad det kostar. Det är en stor fördel att använda 
agenter och grossister för att de har oftast längre erfarenheter och känner flera 
leverantörer. Dessutom är det avgörande om hur mycket kunden vill inhandla och här är 
det svårt om kunden vill beställa mindre kvantiteter, vilket mellanhand kan lätt hjälpa 
problemet. Agenturföretagen ger ett brett produktsortiment och på sätt sköter de 
kontakterna med fabrikerna. De företag som använder sig utav kinesiska agenter väljer 
oftast de kineserna som finns i Hong Kong. Det sägs att  
Hong Kong är mer västerländsk på grund av att det tidigare var en brittisk koloni fram 
till 1997. Idag är det en så kallad ”Special Administrative Region” under kinesisk styre. 
 
Företag som gör mindre beställningar vänder sig ofta till inköpsagenter och grossister 
som Horisontimporten, AX International och East Import. Genom att inköpsagenterna 
kan samla ihop sina beställningar och göra en större order till samma kinesiska 
leverantör blir det sällan problem med kvantiteter. Även betonar inköpsagenter och 
grossister att deras kunder väljer att ta hjälp av dem på grund av att de vill slippa 
hantering av all importarbetet och att de vet att de har goda kontakter med 
leverantörerna. Utav de intervjuade grossister har de fått en delvis ny roll där de har 
utvecklats till företag som erbjuder tjänster som hantera varorna åt detaljisterna och 
förmedlar informationen mellan de kinesiska producenterna och grossisternas kunder. 
 

7.1.2 Inköpssituation 

Vid ett agerande från inköparens sida finns tre olika typer av osäkerhet enligt 
Håkansson & Wootz (1975). Genom empirin har respondenterna berättat om sin 
inköpssituation och vad som påverkar dem vid inköpet.  
 
Behovsosäkerheten får grossister fram utav sina kunder. De tar reda på vad som behövs 
och de försöker tillfredställa behovet. Tillverkande företag och detaljisterna står 
närmare kunden därmed behöver de ta reda på deras kunders behov. Dessutom skall de 
förutse olika nya trender inom design och konsumentmarknaden. 
 
Transaktionsosäkerheten är den osäkerhet som man har om den tänkta leverantören och 
transaktionen med denna. I de flesta fall har alla respondenter haft samma leverantörer 
under många år. Det är skillnad att göra affärer första gången med en ny leverantör 
vilket Axelsson & Agndal (2005) också menade. Grossisterna är de som har väldigt 
lång erfarenhet och specialiserat sig att ta hem vissa produkter. De intervjuade 
respondenterna hos detaljisterna hade också vana att jobba med konsumentprodukter 
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och tidigare erfarenheter. Det gör att de inte riktigt upplever som stort problem med 
inköpsförfarandet.  
 
Tillverkande företag som Baglady har begränsat sig till ett antal leverantörer av pärlorna 
och har endast en fabrik som tillverkar smyckena. Relationen är enklare för tillverkande 
företag eftersom de oftast håller till fåtal leverantörer. Det är inte aktuellt för dem att 
byta leverantörer särskilt när resurserna är begränsade och att samarbetet fungerar bra. 
Det vill säga att de upplever att deras marknad är homogen och stabil eftersom ingen 
ytterligare informationssökning sker. Därmed som Håkansson och Wootz menar att då 
är deras marknadsosäkerhet lika med noll. De som däremot söker till nya leverantörer är 
grossister och detaljisterna. Detaljisterna tar då hjälp av agenter och grossister. De har 
den fördel att de kan handla större kvantiteter. Köparens storlek har ju en stor betydelse 
för om kinesiska leverantörer är intresserade att göra affärer med en och större företag 
har möjligheterna att påverka och ändra. Man kan säga att grossisterna och 
detaljisternas marknadsosäkerhet är heterogen och dynamisk. Eftersom dessa två 
kategorier har oftast flera marknader de köper ifrån och deras leverantörer förändrar 
ständigt sina priser, kvaliteter mm. 
 

7.1.3 De olika delarna i inköpsprocessen 

Många utav företagen har inte exakt de sex stegen som Arjan van Weeles inköpsmodell 
men större delen har liknande uppbyggnad. Analysen steg för steg i inköpsmodellen 
gjordes med de intervjuade företagen.  
 
Första delen är den viktigaste som är specifikationens utformning och grad av detaljer är 
olika beroende på vad för slags produkt det handlar om. Även att ta in offerter kräver 
noggrannhet att läsa vad som ingår och tolka den. Det är viktigt att se till att licenser, 
CE-märkning och andra krav finns med. Noggrann sökning efter leverantörer har alla 
intervjuade företagen haft erfarenhet av. Hur de gått tillväga att hitta leverantörer är 
olika men de flesta har egna kontakter i Kina som har hjälpt dem.  
 
Mässor är ställen där företag som MIQUE och Teknikmagasinet hittar nya produkter 
och leverantörer. Det är ett ställe där de kan känna på varuprov och prata med de 
kinesiska producenterna. Personligt besök är oftast det sätt de gör 
leverantörsbedömningen och det sätt de kommunicerar på dagliga arbeten. Det kan man 
dra slutsats på om de är kompetenta.  
 
Eftersom kineserna är kända kreativa imitatörer eller så kallade härmapor är det svårt 
för designföretag att undvika att bli kopierade om de förlägger sin produktion i Kina. 
Trots faran att bli kopierade finns det många fördelar med att producera i Kina och 
många designföretag i Europa bistår fabriker med designen. På mässor är det oftast 
produkter som har producerats i Kina men designade av europeiska designers. Detta 
problem kommer med tiden försvinna när kineserna kan anlita egna kinesiska designers 
till fabriken. Senare kommer det inte bara höras om ”Made in China” utan 
också ”Designed in China”. Plagiering och piratkopiering är ett problem och det gäller 
att vara snabb med att upptäcka det. MIQUE har en egen designgrupp och de har haft 
folk som har kopierat deras design och sålt vidare till ett annat svensk företag. I det 
fallet har det tagit juridisk hjälp för att hantera situationen. Det som är problemet är när 
produkterna hamnar i samma marknad som dem. MIQUE betonar att det är ännu 
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viktigare för dem att hitta rätt leverantörer när de sysslar med design. Först när de kan 
lita på leverantören vågar de skicka över deras ritningar och skisser till dem. 
 
Kontraktering och beordering är oftast inga problem. När det gäller leveransbevakning 
och kontroll berättar de flesta inköpare att de inte ens behöver åka över till Kina. Dessa 
kontroller av fabrikerna kan förekomma när det gäller speciella produkter som också 
kräver att man utför kvalitetskontroller. Grossisterna och detaljisterna har oftast någon 
kontakt som gör det åt dem. Dessutom räcker det med att titta på varuprover innan 
beställning och de kan oftast avgöra om det blir bra därmed gör de inga efterkontroller. 
Tillverkande företaget Baglady åker ofta över till Kina för att kontrollera produktionen 
och Watt & Veke använder sig av ett företag som utför kontrollerna. 
Förtullning av importvaror kan vem som helst med tillräckliga kunskaper göra. Många 
företag väljer att låta en speditör utföra förtullningarna, eftersom det ofta krävs 
specialkunskap och slarviga förtullningar kan medföra extra avgift från Tullverket. 
Sista steget i inköpsmodellen när det gäller bedömning av leverantör sker på företagen. 
Oftast är det när det uppstår problem med en leverantör då de tar upp en bedömning av 
denna. 
 

7.2 Påverkande faktorer på Kulturskillnader 

7.2.1 Kulturteorin 

Kulturkännedom menar några av respondenterna inte är det viktigaste för att lyckas som 
importör. Dock borde man som importör anpassa sig till andra människors kulturer. 
Man måste förstå hur kineserna tänker och känner, och vilka oskrivna regler som gäller 
i det kinesiska näringslivet. Skillnader kan vara allt från hur man hälsar till hur man 
prutar. Det innebär att man måste lära känna den kinesiska marknaden, och det gör man 
kanske allra bäst genom att besöka Kina. Dock har Bo Karlman från AX International 
aldrig besökt landet men ändå går det bra med importaffärerna.  
 
Hofstede menade att kollektivism påverkar behovet av stabila relationer och när en 
anställd byts ut måste en ny relation byggas upp. Teknikmagasinets före detta 
inköpsansvarig är numera etableringsansvarig på företaget. Denna menar att det 
fungerar bra även om han har överlämnat sitt arbete till någon annan på företaget 
eftersom han själv finns kvar på företaget. Dessutom brukar deras leverantörer oftast 
hälsa genom den efterträdda inköpsansvarige. Alla de respondenter jag har intervjuat 
hade oftast en stabil relation med deras kinesiska leverantörer.  
 
I kulturteorin pratar Hofstede om begreppet hjältar. Den svenska hjälten för kineserna är 
bordtennisspelaren JO Waldner. Han värderas högt i Kina vilket kan ge bra intryck och 
tillit på övriga svenskar. MIQUE berättade om att kineserna tycker att vi skandinaver är 
ärliga och mer pålitligare än amerikanerna.  

7.2.2 Kinesisk vs svensk affärskultur 

Hur pass viktigt det är med guanxi när det gäller importaffärer menar några inte är det 
viktigaste men underlättar för vidare kontakt. Det kan vara strategiskt att välja andra 
leverantörer men många utav respondenterna är trogna till sina leverantörer.  
 



 48

Skandinaver har gott rykte om sig om att vara lojala kunder. Relation är ett tidsfenomen 
och oftast har många bra inköpare långa relationer med sina kontakter. 
 
Flera utav respondenterna har påpekat att deras kontakter i Kina har de skapat länge 
tillbaks. Oftast har de en person eller flera personer som de samarbetar med i Kina. East 
import har till och med ett kontor där kineser jobbar för dem. Det var bara tre utav 
respondenterna som hade kännedom om termen guanxi. När jag förklarar för dem med 
termen menade respondenterna att det är en självklarhet det här med goda relationer. 
De menar att det inte bara är kopplat till den kinesiska kulturen utan många utav 
affärsrelationer kräver att man underhåller det. Det är inget krav på att man måste ha en 
längre relation med kineserna menar respondenterna. Dock ger lojalitet många fördelar 
med kinesiska leverantörerna som några av de intervjuade påpekade. Kinesiska 
leverantörer är duktiga på att leverera och att med ett lojalt förhållande presterar de sitt 
bästa när det gäller till exempel kvalité. Långsiktiga relationer med de bästa utav de 
kinesiska leverantörerna är vanligt. Det många har gjort med åren är att minska antalet 
leverantörer och använder sig av de gamla. Goda relationer skapas med att det säljande 
företaget kan möta de förväntningar som köpande företaget har. Det gäller att veta 
vilken ambitionsnivå båda företagen ligger. Ärlighet är något som många utav 
intervjuade företagen betonar är viktigt i förhållandet mellan leverantören och inköparen. 
Det kännetecknar i vad de kallar för bra affärsrelation.  
 
Denna Guanxi skapas under en längre period och att det är viktigt att respektera 
kineserna genom att se till ingen förlorar ansikte. Däremot påpekar MIQUE att det 
gäller att vara strikt när det gäller få fram information när kineserna försöker undvika att 
ge svar. Det var i ett fall där ett företag berättade hur kineserna kan undvika att svara 
och dröja med svar när kineserna inte kan leva upp till förväntningar och det som har 
lovats.  
 
I sambandet med förhållandet till att ge ja och nej svar kommer frågan om att behålla 
ansikte. Är det verkligen ett Ja? Eller är det ett ”JaNej”? Att säga ja menar intervjuade 
att det inte är ett större problem för kineserna däremot att om de menar ”nej” är olika. 
Det kan vara att kinesiska leverantörerna gör omskrivningar eller undviker frågan om de 
har bristande kunskaper i det som frågas. Att bruket av nej är ett sätt att behålla ansikte 
är viktigt för kineserna. På så sätt händer det ofta att vissa kinesiska leverantörer lovar 
för mycket och helt enkelt inte kan säga nej. Det har bidragit med fel leveranser och 
produkter som inte uppfyller kraven. Kineserna vill undvika konflikter och strävar till 
harmoni med utgångspunkt balansen mellan yin och yang. Många betonar att det är 
viktigt på sätt att vara tydlig och lyhörd på tecken på att det är något krångel. Dock är 
leveransförseningar inte ofta förekommande eftersom leverantörerna får endast sin 
betalning om de genomför arbetet. 
 
De intervjuade personers personliga preferenser har spelat en större roll till varför det 
går så bra med relationen till kineserna. De väletablerade grossisterna har jobbat i 
många år med kineserna eller har de någon närstående som har kinesiskt ursprung. 
Dessutom har de mindre grossisterna ett kontaktnät i Kina där det oftast är vänner med 
en kinesisk kontakt som hjälper dem. Detta nätverk som AX International har sträcker 
sig inom flera olika branscher mycket med hjälp av deras kinesiska kontakt i Kina som 
alltid kan rekommendera någon ur sitt eget nätverk. Ett annat sätt att knyta kontakt är 
som Bagladys frekventa resande till Kina och på så sätt träffade sin kinesiska 
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samarbetspartner och de har även med åren jobbat som guider och har god 
kulturkännedom.  
 
Pålitlighet och ärlighet är viktigt om man som kund skall välja leverantören. Kineserna 
är enligt de intervjuade företagen enkla att göra affärer med. Det är några företag som 
även importerar från Indien menar att det är betydligt svårare att göra affärer med indier 
då de inte är lika pålitliga och ärliga. Kineserna visar att de vill göra ett gott samarbete 
vilket företagen tycker ger ett gott intryck och förtroende att de kommer leverera. 
Affärskulturen blir alltmer globaliserat och vissa påpekar att kineserna lär sig snabbt att 
anpassa till den västerländska kulturen.  
 

7.2.3 Interkulturella förhandlingar 

Förhandlingarna som görs med kineser sker på olika sätt förklarar de intervjuade 
företagen. Eftersom många använder sig utav en kinesisk kontaktperson eller till och 
med har kontor i Kina sker det genom dem. Även om flera utav respondenterna har lång 
erfarenhet inom inköp så sker den närmaste förhandlingarna med producenterna genom 
agenter och deras kinesiska hjälp. På ett sätt kan man tolka det som att det är här 
problem uppstår och därför använder de hjälp för att förenkla importprocessen. 
 
De personliga relationerna till agenterna är mest affärsbaserade för detaljisterna därför 
är förhandlingarna mer opersonliga. Det här kan vara en förklaring till varför 
detaljisterna har många fler leverantörer än de andra kategorierna. Däremot har 
grossisterna närmare relation med sina kinesiska medarbetare på annat sätt och 
förhandlar med dessa. Även tillverkande företaget Baglady har närmare relation till sin 
leverantör av smycken därför sker förhandlingarna på mer personligare sätt.  
 
De som jobbar nära leverantörerna har oftast mer kunskap om landet genom att de kan 
mer om de kulturella egenheter och sedvänjor. Några av respondenter har också arbetat i 
Kina och talar landets språk men använder dock inte det vid förhandlingar. Vid 
förhandlingar använder de engelska för att ha det till sin fördel.   
 

7.3 Påverkande faktorer på kommunikationen  

7.3.1 Kommunikationsteknologiers inflytande 

Det är viktigt att kommunicera ofta inom inköpsarbetet med sina leverantörer. Med 
Internet kan det hålla ordning på en mängd information och detaljer kring inköpet. 
Denna elektroniska kommunikation ökas mer och mer på grund av högre krav på kvalité 
och mer exakthet i leveranser. Vissa företag betonar att e-post hjälper en hel del av 
inköpsarbetet. Det är speciellt när filer kan bifogas med e-post och att de kan skicka e-
post vilken tid som helst och mottagaren väljer när den vill läsa den. East Import 
påpekade att det är för mycket e-post nuförtiden vilket gör att det inte blir effektivt 
eftersom det tar tid att bearbeta alla e-post. Tidsskillnaden är inte det som är problem då 
kinesiska företag har lärt sig att göra affärer med västerländska företag som befinner i 
andra tidszoner. Många skickliga leverantörer har anställda på plats som kan svara på 
samtal även efter kontorstid. Dessutom sker relativt lite interaktion mellan parterna 
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under inköpsprocessen med hjälp av telefonkontakt. Mycket sker med hjälp av e-post 
och fax. 
 
IP-telefoni används inte av större företag men en utav intervjuade företag Gekko, som 
befinner sig i Hong Kong använder sig av bredbandstelefonibolaget Skype. Även AX 
International använder sig utav IP-telefoni. Utvecklingen av systemet pågår för fullt 
men ännu finns det problem med ljudkvalité. Kineserna får dock vänta på 
Internettelefoni eftersom kinesiska staten inte tänker börja tillåta alla typer av 
telefonsamtal via Internet, så kallad IP-telefoni, förrän tidigast någon gång under år 
2008.70 
 
I inköpsarbetet är inte alltid nödvändigt att behöva träffa sin leverantör på plats men den 
personliga kontakten med leverantören är en viktig funktion som inte kommer att 
försvinna till följd av bättre teknik. Personkontakterna skapar andra viktiga faktorer med 
relationen och det är enklare att påverka en leverantör som man har skapat förtroende 
hos. Även enklare att kunna förklara på en mässa när man har varuprover framför sig 
och att prata med kroppsspråket. Produktkatalogerna finns oftast på Internet eller 
mycket enklare att överföra en digitalkatalog. Förr var mycket utav inköpen efter olika 
produktkataloger.  
 
 

7.3.2 Verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation 

Dagens affärsspråk är engelska och det alla intervjuade företagen påpekade är att 
kinesernas engelska kan bli bättre. För oftast är den muntliga engelskan mycket sämre 
än den skriftliga märker respondenterna. Eftersom många tar hjälp av kineser när de gör 
affärer med leverantörer blir det sällan problem till exempel AX International och East 
Import har sådan hjälp. Mottagaren måste förstå innehållet och de flesta påpekar att om 
de skriver på engelska måste det vara enkelt formulerade. De strävar alltid skriva väldigt 
klart och entydigt. 
 
Icke-verbal kommunikation förekommer när företagen besöker landet. De flesta menar 
att det inte är särskilt svårt att tolka kinesernas kroppsspråk men ibland kan de bete sig 
ett speciellt sätt. Oftast vill båda parterna att de skall bli affär vilket gör att båda 
parterna anstränger sig för att förstå varandra. Om det förekommer något speciell 
stereotypisk kroppsspråk rörelse kunde ingen utav respondenterna komma på under 
intervjuerna. 
 
Man behöver inte kunna kinesiska för att göra affärer med kineserna men det finns 
sinologer som menar att kinesiskan kan bli nya världsspråket i framtiden.71  
Dessutom påpekade Johan Björkstén att kinesiskan kommer att bli största språket på 
webben. Detta tycker jag låter för överskattat och jag tror personligen att engelskan 
kommer att användas i affärskommunikationen även i framtiden.  

 

                                                 
70 Björk, Carl (2006-03-20) Kineserna får vänta på Internettelefoni, Dagens industri. 
71 Kjellgren, Björn (2000) Kinakunskap. Lund: Studentlitteratur, s.121. 
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7.3.3 Interkulturell kommunikation 

Globaliseringen medför ökade möjligheter till tätare kontakter via olika 
kommunikationsmedel och besök vilket kan göra att skillnaderna mer och mer suddas ut. 
Man måste dock ha respekt för att skillnader fortfarande finns. Till exempel kräver det 
god kommunikationen när man pratar om kvalité. Hur uppfattar kineserna som bra 
kvalité är olika. Det gäller istället att förklara tydligt hur man vill att produkten skall se 
ut och ha för egenskaper. Kvalitetsproblem på grund av kommunikationsfel har 
förekommit påpekar några av de intervjuade företagen speciellt Watt & Veke. Det här är 
en blandning av kulturskillnad och kommunikation i och med det som uppfattas som 
rätt kvalité är olika. Där designföretaget påpekade om att sättet att se olika nyanser och 
beskrivning inte alltid går ihop. Ändå är det inte kommunikationsförmågan det första 
inköparna bedömer när det gäller att välja en tilltänkt leverantör. Det är många andra 
viktigare faktorer såsom pris och kvalité.  
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8 Slutsatser 
I kapitlet dras de slutsatser från studien som har syfte till att skapa en ökad förståelse 
för importprocess från Kina till Sverige, för att skapa gynnsammare förutsättningar för 
importen till Sverige. 
 
 
Kartläggning av de olika stegen i importprocessen från Kina gav en slutsats att olika 
företag arbetar olika efter sina egna förutsättningar. Studiens problemställning är att 
undersöka hur importprocessen av konsumentprodukter till Sverige från Kina kan 
förbättras och förenklas för importörer. Detta beror mycket på hur stort företaget är och 
till vilken mängd de har tänkt importera. Förbättringar och förenklingar kan göras 
mycket från kinesernas sida t ex när det gäller att marknadsföra sig till västerländska 
företag. Svenska företag har oftast svårighet att hitta rätta leverantörer som man kan lita 
på och att få till ett bra pris. Det gäller ha tålamod att skapa dessa kontakter eller att ta 
hjälp av någon som redan har dessa kontakter. Att identifiera hur skillnader i 
affärskultur påverkar importprocessen var olika eftersom respondenterna har olika grad 
av erfarenhet och koppling till Kina. Vissa tycker att de har lärt sig om kulturella 
skillnader därför upplever de inte längre som en problematisk faktor. Att dra slutsatser 
när det gäller kommunikationsproblemen i de olika stegen i importprocessen var enklare 
eftersom de flesta företag hade mer eller mindre problem.  
  
 
Uppsatsens slutsatser var bland annat; 
 

 Företag väljer att använda agenter för att spara tid och energi för att komma in 
den kinesiska marknaden. Dessa hjälpande agenter finns både tillgängliga i Kina 
och i Sverige. De förenklar för kunder som vill köpa mindre kvantiteter och 
hjälper till med kommunikationen.  

 
 En del företag har valt att efter skapat ett nätverk på egen hand ta hand om 

importprocessen och lämnar agenterna. De har då själva byggt upp relationerna 
med leverantörerna och skapat rutiner i inköpsarbetet. De större företagen startar 
upp kontor och anställer ofta lokala kineser för att ta hand om kvalitets- och 
leveranskontroller. Mindre företag som måste granska kvalité kan ta 
konsulthjälp av experter som finns tillgängliga i Kina.    

 
 Man förknippar kinesiska produkter med lågt pris men det viktigaste för 

företagen är bra kvalité och rätt produkt snarare än priset. För att få bra pris är 
det bra med att skapa goda relationer med kinesiska leverantören. Guanxi gäller 
även importaffärer och man får bättre service när man tillhör den inre gruppen.  

 
 Viss försening sker men ses inte som ett problem för företagen. Med bra 

planering spelar inte heller olika helger och firandet in. Förbättring utav 
transport och planering i inköpsarbete är där det kan förenklas. Det vill säga att 
bra logistik och rutiner förenklar importprocessen. 

 
 Kulturella skillnader kan ibland leda till pinsamheter och viss svårtolkade icke-

verbal kommunikation. Kineserna har svårt att säga nej och lovar ibland för 
mycket. Ibland undviker kineserna att svara när de gjort fel för att behålla sin 
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heder, vilket förknippas med mianzi. Det gäller att vara rak och att ta itu med 
konflikten. 

 
 Direkt kommunikation dvs. ansikte mot ansikte kommunikation, i inköpsarbetet 

är inte alltid nödvändigt. Dessutom sker relativt lite interaktion mellan parterna 
under inköpsprocessen med hjälp av telefonkontakt. Mycket sker med hjälp av 
e-post och fax. 

 
 Företag behöver sända och ta emot information till sina leverantörer i Kina och 

de befinner i olika tidszoner. Därför har e-post effektiviserat arbetet och är ett 
framtidskriterium med en fungerande kommunikation.  

 
 Affärsvärldens kommunikation sker på engelska och kineserna har blivit bättre 

på att kommunicera på engelska. Dock finns det svaga kunskaper i engelska hos 
vissa kinesiska leverantörer och det utgör ett hinder i interaktionen. Det kan vara 
svårt att förstå dem uttalsmässigt och att det är enklare att göra affärer per e-post 
och fax än telefon har några påpekat under intervjuerna. Förbättring från 
kinesernas sida i engelska kunskaper och marknadsföring skulle förenkla 
importen från Kina för västerlänningar.  
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9 Avslutande diskussion 
I kapitlet diskuteras studien. Ett utav delsyftena var att ge förslag till hur 
importprocessen kan utvecklas och förenklas för att lättare göra importaffärer med 
kineserna. Detta har jag gjort i detta kapitel och som jag kallar för entreprenöriella 
utvecklingsmöjligheter. Slutligen ger jag även förslag på framtida forskning. 
 
 
Allt fler företag vill importera från Kina och tjäna pengar. Kina förknippas nu i dagens 
läge med att det är bra priser och bättre kvalité. Dock är det en annorlunda kultur med 
ett politisktstyre väldigt olikt vår svenska kultur och samhällsuppbyggnad. Det jag har 
tagit upp i min uppsats har blivit mycket kring svenska importerande företag och deras 
relationer med kinesiska leverantörer.  
 
Jag har även undersökt hur mycket teorierna fortfarande gäller med hänsyn till den nya 
teknologin. Det jag har märkt av är att mycket utav teorierna bör uppdateras med den 
förändrade teknologin. Goda relationerna kan underhålls genom Internet och den 
kinesiska leverantören blir mer och mer västerländsk i affärerna. De anpassar sig till 
väst men tänker öst. Kommunikation är viktig del i inköpsarbetet och en väldigt 
dominerande arbetsuppgift för många inköpare. Den goda kommunikationen görs 
genom olika medier och många av de intervjuade företagen föredrar att använda e-post 
framför telefonsamtal. Vissa av de intervjuade personerna påstod att det är enklare att 
kommunicera skriftlig form med kineserna än muntligt. Trots de olika IT-lösningar som 
underlättar inköpsarbetet så är dock väldigt viktigt med de personliga kontaktformerna. 
 
Kinesiska språket kommer förmodligen inte användas i framtiden när det gäller affärer. 
Trots att vissa forskare spekulerar i att kinesiskan kommer bli världsspråket och att 
affärsvärlden riktar mer in mot Kina. Kineserna själva har till och med problem med att 
förstå varandra i landet på grund av dialekter. Engelska är något som kineserna vill lära 
sig och blir bättre med tiden. Att svenska inköpare kan kinesiska är bara en positiv del 
utav samarbetet. Det gör det enklare att umgås och att förstå viss språklig humor i 
kommunikationen. Språkproblem kan lätt lösas med hjälp av tolkar och kineser som är 
platsanställda.  
 
Jag har inte tagit upp de olika regionala skillnaderna i Kina för bara det kan vara en 
egen studie. Min fokusering ligger nämligen på hur de svenska företagen upplever att 
göra att affärer med kineser i allmänhet. Fast utav intervjuerna förstod jag det som att 
det är enklare att göra affärer med kineser i södra Kina speciellt i Hong Kong. 
Kulturmässigt är det mer likt västerländska och språkkunskaper i engelska är även bättre 
i Hong Kong på så sätt har företag oftast sina handelsagenter där.  
 
Dagens importaffärer påverkas sällan av kulturen och historian. Dock bör en inköpare 
kunna vara flexibel och anpassa sig till den kinesiska kulturen vilket skapar förtroende 
och den goda relationen för affärer. Att ha kunskaper om Kinas historia, religioner och 
ekonomiska utveckling är bra kunskap som ger förståelse vad de kinesiska 
leverantörerna strävar och vad de har för syn på livet. Den kinesiska mentalitet att tjäna 
pengar och lycka har mycket grunder från historisk och samhällets utveckling.  
Oavsett om man har bra förståelse för kulturella skillnader och kan kommunicera bra så 
är det pengar som avgör om det blir affärer eller inte.  



 55

9.1 Entreprenöriella utvecklingsmöjligheter  
 
Inköpsnätverk med småkvantitetsköp borde kunna samordnas enklare genom ett 
beställningssystem. Många detaljister avstår från grossister och istället får de leveranser 
direkt från producenterna. I inköpsnätverket skall godkända leverantörerna erbjuda en 
digital katalog över sina produkter till nätverket. De köpande företagen kan då hitta och 
begära in offerter från nya leverantörer i nätverken. 
 
Internet kommer vara ett ställe för kineserna att marknadsföra sina produkter. Idag finns 
redan olika inköpsnätverk på nätet. Dock det man kan göra är en samordning vilket gör 
att man kan köpa mindre kvantiteter.  
 
Elektroniska påskrifter och säkerhetssigill minskar kostnader för dem som fortfarande 
skickar dokument genom express post. Det skall vara ett tillräckligt pålitligt system som 
effektiviserar inköpsarbetet. Videokonferenser är något som kanske kan ersätta 
kontakterna. Tidszon är fortfarande ett problem med att ha interaktiva möten. 
 
Mycket handlar om att köparna vill känna och se varuprover vilket inte riktigt kan 
effektiviseras med hjälp av Internet. Mässor fyller därför denna viktiga funktion men 
om det blir väldigt standardiserade produkter finns det framtida möjligheter att köpa det 
genom Internet utan att behöva få ett varuprov.  
 
Bättre kundservice från kinesernas sida och utveckling av deras företag är där 
utveckling och förenkling kan göras. Det man kan sälja till kineserna är språkkurser på 
nätet där de kan få lära sig affärsengelska.  
 
Även mjukvaror såsom enklare beställningsprogram kan man sälja till småföretag som 
klassificering av e-post och sköter allt automatisk efter t.ex. om det är förfrågan, 
leveransbesked eller övriga kontakter. Det gör att det blir tidsbesparing och de kan ta 
mer tid åt att själv hitta lämpliga leverantörer.  
 

9.2 Förslag till framtida forskning 
Det finns alltför litet intresse som har ägnats åt studier på akademisk nivå av 
importprocessen och inköpsbeteende. Import är väldigt dagsaktuellt och det finns en 
ökad konkurrens från småföretagare. Under uppsatsskrivande kommer nya vinklar och 
nya idéer på olika uppsatsämnen som jag velat gå djupare med. Avgränsning gjordes 
och det finns stort behov att undersöka svenska importföretag. Jag skulle rekommendera 
följande till framtida forskning: 

• Internationell marknadsföring och e-handel från Kina 
• Globaliserad förhandling 
• Relationsmarknadsföring i Kina 
• Att skapa starka kinesiska varumärken 
• Svenska entreprenörer i Kina 
• Att importera från Indien 
• Hur kinesiska företag hanterar den ökande intresset från utländska företag 
• Made in China - Ett produktivt land men problem med miljön. 
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10 Kritisk granskning 
I kapitlet granskas den teoretiska studien och det som har kommit fram i empirin och 
faktorer som påverkat forskningsresultatet.  
 

10.1 Källkritik 
I vissa teoriavsnitt har jag medvetet valt ut endast en författare dels för att de är dem 
mest relevanta och mest citerade. Dessutom var mängden av litteratur kring import-
processen i ringa mängd. Det finns inte heller nyare böcker om inköp och import dock 
enbart kortare handböcker som ges ut av Svensk handel och Handelskammaren. Dessa 
handböcker har inte varit särkilt stor hjälp till studien eftersom de ger mer konkreta tips 
om hur man skall gå tillväga med import.  
 
Däremot finns det många böcker som handlar om att förstå kinesisk kultur. De flesta av 
dem som finns tillgängliga på bokmarknaden är skrivna till amerikanska läsare och ger 
dem tips om hur de skall agera. Därför har jag valt att koncentrera mig på använda 
litteratur som ger tips till svenskar om den kinesiska kulturen. Eftersom jag själv har 
förförståelse för den kinesiska kulturen, i och med mitt ursprung kan jag avgöra vad 
som är viktigt att förstå sig på och vad som kan vara av intresse för problemområdet. 
Dock är empirin viktigt för att förstå hur de svenskar som är uppväxta med endast en 
kultur, uppfattar att gör affärer med kineserna. På så sätt har jag använt mina egna 
erfarenheter att ha båda kulturerna och kunna jämföra dessa.  
 
I kommunikationsstudierna har jag valt att utelämna ett begrepp som kallas EDI 
(Electronic Data Interchange).72 Detta är för att det inte är aktuellt för just de företag 
som har intervjuats. 
 
En kritik kan riktas mot empiriundersökningen är att företagen inte är helt jämförbara 
när det gäller verksamhetens storlek och produkter. Eftersom det är intressant att studera 
de olika företagens importprocess, medför detta mer fakta och verkligen förstå hur de 
olika företagen arbetar. Importprocessen har skiljt sig mellan de olika företag och det 
kan vara ofullständigt eftersom att inköparna arbetar på olika sätt och att vissa 
respondenter inte riktigt vill avslöja hur de arbetar. Alla företagen har olika inköpsstilar 
och det är svårt att jämföra dessa i deras stil att göra inköpet.  
 

10.2 Validitet och reliabilitet 
Det som menas med validitet eller giltighet är enligt Merriam (1994) i vilken 
utsträckning ens resultat stämmer överens med verkligheten. Vilket kräver att man skall 
kontrollera sina tolkningar med de personer som intervjuats eller observerats, att man 
ber någon att kommentera de resultat man fått samt att man klargör sina värderingar och 
teoretiska utgångspunkter. 73  
 

                                                 
72 EDI är en beteckning för idén att fackmannamässigt överföra information. Det anpassas sedan till olika 
branscher och det skapas löpande nya branschspråk. Med EDI får man en säker och tillförlitlig 
kommunikation direkt mellan t ex ett ordersystem hos ett företag och ett inköpssystem hos en leverantör. 
Exportrådet (1999) s.251. 
73 Merriam, S (1994) s.193 f. 
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I min studie har jag valt att kontrollera mina tolkningar med respondenterna direkt 
under intervjun genom att fråga ordentligt varje del. Eftersom det utfördes många 
intervjuer att kunna utgå från ger det bra validitet till verkligheten. Det har gett mig en 
bred bild av hur företagen agerar och upplever. Dessutom har jag låtit personer med 
olika bakgrund ge kommentarer och tidsmässigt är det svårt att hinna med att alla 
respondenter skall få kommentera uppsatsen. Istället valde jag att bara återkomma till de 
respondenter som ville bli kontaktade efter resultatet av studien.  
 
En annan faktor som man tar upp vid kritisk granskning är reliabilitet eller pålitlighet. 
Detta förklarar Merriam med att det handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan 
upprepas och om det kommer att ge samma resultat om den upprepas. 74  
Det är svårt att avgöra om mina respondenter kommer att ändra sitt inköpsbeteende om 
undersökningen upprepades. Det kan vara problematiskt att utifrån intervjumallen 
försöka få ut samma svar från respondenterna, eftersom människans beteende inte är 
statiskt utan ständigt föränderligt. 
 

10.3 Urvalet & Intervjuerna 
Eftersom jag hade intervjuat så pass många företag kunde jag med lätthet ta bort de som 
inte är lika fylliga i svaren. Men de bortfallna intervjuerna har ändå bidragit till min 
egen förståelse för importprocessen och de andra aspekter som påverkar inköp. De 
företag som inte hann vara med på intervjuerna påverkade inte heller mitt resultat i och 
med jag hade garderat mig med liknande branschföretag. På så sätt har jag redan från 
början varit strategisk med att ha flera företag att välja på. De som är mest villiga att 
ställa upp på intervjuer är småföretagarna. Större företag har svårt att ge den tid för 
intervjun och verkar vara skeptiska till att ge deras svar särskilt när det gäller 
importprocessen. Därför blev det just bortfall på dessa i och med importprocessen inte 
var lika fylliga mot de andra delarna. En kritik som kan riktas på uppsatsen är att 
respondenterna kanske vill berätta om sina företag i så god dager som möjligt att de inte 
vill tala om att de har problem. Dock är det en allmän fråga gällande kulturskillnads- 
och kommunikationsproblem och att mitt intryck av respondenternas svar var raka och 
ärliga. Intervjumallen (bilaga 2) kan se väldigt strukturerad ut men den användes delvis 
strukturerat därför att under intervjuer blev det inte alltid i den ordningen. Dessutom 
överlappar de tre huvuddelarna varandra som KiK-modellen illustrerar. 
 

                                                 
74 Merriam, S (1994) s.193 f. 
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11.2 Internet 
Affärsdata 
Genom Stockholms Universitetets företagsekonomiska institutions hemsida: 
www.fek.su.se .Datum 060513 
 
EU:s webbportal 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm .Datum 060317 
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11.3 Muntliga källor 

11.3.1 Intervjuade företag 

AX International SWE  E-postkontakt och IP-telefoniintervju 060509 
www.axinternational.se 
Inköpsansvarig 
Bo Karlsson  
 
Baglady   Telefonintervju 060428 
www.baglady.se 
Delägare 
Sofie Selander 
 
Damu Import och Export AB Telefonintervju 060426  
www.damuimportexport.com 
Delägare och inköpsansvarig mot Kina  
Arne Lövgren   
 
East Import AB  Telefonintervju 060505 
www.eastimport.se 
Inköpschef 
Henrik Ågren 
 
Horisontimporten AB  Telefonintervju 060427  
VD/Inköpsansvarig 
Tony Eklund 
 
MIQUE   Telefonintervju 060504   
www.mique.se 
Inköpschef 
Anna Enander 
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OBH Nordica Sweden AB Telefonintervju 060427  
www.obhnordica.se 
Inköpsassistent  
Maria Andersson 
 
Teknikmagasinet  Telefonintervju 060503  
www.teknikmagasinet.se 
Etableringsansvarig/tidigare inköpsansvarig 
Carl-Johan Loo 
 
Watt & Veke  Telefonintervju 060508 
www.wattveke.com 
Ägare 
Monika Lindström 
 

11.3.2 Specialister/ Experter 

Gekko Ltd   Hong Kong och Guangzhou konferens  
Eva Idling   Datum 060317 & e-postkontakt 060501 
www.gekkoltd.com   
    
Eastwei Relations 
Johan Björkstén   China Business Forum 2006 
www.eastwei.com  Datum 060309-060310 
 
Vinge Thomas Lagerqvist  China Business Forum 2006 
Advokatfirma   Datum 060309-060310  
    
Mike J. Rowse   Hong Kong och Guangzhou konferens  
HK Trade Council  Datum 060317 
   
Bo Svensson  
Svensk Handel  Föreläsning om import på Stadsbiblioteket  
   Datum 060314 
 

11.4 Övrigt 
 
Formex. Stockholm Älvsjömässan, datum 12-15 januari 2006. 
 
China Business Forum 2006 
Konferens anordnad av Globe Forum & Springfellow på Berns; Stockholm, datum 9-10 
mars 2006. 
 
Hong Kong and Guangzhou – Your Partners for Success in China 
Konferens anordnad av Hong Kong Trade Development Council på Grand Hotel; 
Stockholm, datum 060317. 
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Bilaga 
Bilaga 1 Abstract 

Title: Swedish import from China – a study of the import process of consumer goods 
from the communication and cultural difference perspective. 

Sweden needs to import to handle the supply of consumer products. Small and medium 
sized companies purchase from China to get lower price and a quality that is good. As 
an importer there are many variables that effect the process of importing from China, 
for instance the culture norms, time zones, legislations etc. Good communication and 
understanding is the foundation to doing successful business with the Chinese. There 
are few research and studies in the field of purchasing and import.  

The question of this study is: “How can import process of consumer products to Sweden 
from China improve and simplify for importer?”  
 
The purpose of the report was to give the reader an orientation of the different stages in 
the import process, identify how cultural differences and communication influence the 
import process, to give suggestions for improvement and simplification of doing 
purchasing business with the Chinese. 

The framework was based on my own model called CiC-model, which is used to 
analyse the three key aspects which overlap each other. The report is based on both 
theory and interviews with key persons in Swedish companies with active purchasing 
from China. 

The conclusion of the report could be summarized as follows; 

 Many companies choose to use agents to save time and energy to enter the 
Chinese market. They help companies who want to buy small quantities and 
help them with the communication.  

 Some companies who have established their own network leaves the agents and 
employ local Chinese to help their work in China. 

 Good relationship so called guanxi gives better price and service.   
 Cultural differences can cause some minor problems and Chinese have 

difficulties to say no. Chinese don’t like to lose their “face”. 
 Communication can be done without direct contact and very little interaction 

takes place during purchasing process through telephone contact. 
 Poor English language skills among Chinese are noticeable. 
 Improvement of language skills and different simplification from the Chinese 

side will help the import process for Swedish companies. 

Key words: International trade, purchasing, cultural clash, cultural communication, 
China, SME 
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Bilaga 2 Intervjumall 
 
Samma frågeformulär användes för samtliga företagsintervjuer 
 
Växeln 
 
Hej, jag söker den som är inköpsansvarig. 
 
Namn:____________________________________ 
Telefonnummer:____________________________ 
Titel:_____________________________________ 
 
Hej, 
Jag heter Winnie Wu och läser på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms 
Universitetet. Just nu skriver jag på min magisteruppsats och den handlar om inköp 
från Kina. Syftet med min uppsats är att undersöka om kommunikation och 
kulturskillnader har påverkan på importprocessen och i vilket steg där det oftast 
uppstår problem. Jag undrar om hur Ert företags importprocess har sett ut från Kina? 
 
Har du tid en liten stund?  
 
Ok 
 
Jag kommer att behandla svaren konfidentiellt om så önskas och ditt namn samt 
företaget får vara anonyma. Med ditt samtycke, får jag citera dig i uppsatsen och 
använda företagets namn? 
 
Frågor till intervju 
 
Bakgrund 
Berätta lite kort om din och företagets bakgrund. (Om det inte finns fakta att hämta från 
hemsidan eller andra källor) 
 

1. Hur kommer det sig att ni började med inköp från Kina? 
2. Hur länge har ni gjort inköp från Kina? 
3. Har ni folk på plats i Kina? 
4. Vilken typ av produkt/Vilka typer av produkter köper ni från Kina? (grad av 

komplexitet) 
 

Importprocess/ Inköpsarbetet 
Steg 1 Bestämma typ av specifikation 
5. I förarbetet vid ett inköp, hur arbetar ni med specifikationen? Har ni en dialog 

med leverantören om detaljer? Hur sker denna kommunikation? 
6. I en specificering ingår områden som kvalitetskontroll, logistik, underhåll, 

juridiska & miljömässiga krav o.s.v. Händer det att det blir fel på grund av att 
leverantörer inte förstått det som står på specifikationen? 

7. Är det något man bör tänka speciellt på när man skriver en specifikation till 
kineserna?  
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Steg 2 Val av leverantör 
8. Hur har ni själva sökt leverantörerna? 
9. Vilka eventuella kriterier har ni när ni ska välja leverantör i Kina? 
10. Vilket är mest avgörande för valet av leverantör, pris eller kvalitet? 
11. Vilka problem uppstår vid val av leverantör? Kommunikation och kultur spelar 

det roll till exempel regionala skillnader.  
12. Tar ni hjälp för att hitta leverantörer? 
Marknadsundersökningar, mässor, handelskammare, agenter, konkurrenter, Internet 
13. Väljer ni leverantörer efter bedömning av deras förmåga att kommunicera på 

engelska? 
 
Steg 3 Kontraktering /Anbudsförfarande (förhandling) 
14. Finns det något som skiljer just förhandlingssituationen med kinesiska 

leverantörer från förhandlingar med andra länder? 
15. Vilka problem kan uppstå vid förhandlingar när det gäller kommunikation?  
16. Tycker ni att kulturskillnader har någon påverkan på förhandlingen? 
17. Kan man använda videokonferenser när man förhandlar? 
18. Har ni behövt använda er av tolk eller juridisk hjälp vid förhandlingarna? 
 
Steg 4 Orderläggning 
19. Vilka system och rutiner har ni för orderhantering? 
20. Vilka problem har ni vid orderläggandet? 
21. Är det svårt att kommunicera och lägga en order? 
 
Steg 5 Distribution och lager / Leveransbevakning och kontroll 
22. Hur tar ni hem era inköp? Genom speditionsföretag eller sköter ni allt själva?  
23. Vad gör ni för utvärdering och uppföljning av leverantörssamarbetet? 
24. Vad skulle leda till ett leverantörsbyte? Är det på grund av problem som har 

orsakats av kommunikation och affärskultur? 
25. Passar kineserna tiderna och gör det som är lovat? (förklara för respondenten om 

Mianzi) 
 
Steg 6 Utvärdering /Uppföljning 
26. Hur bedömer ni era leverantörer? 
27. Hur skapas den goda relationen (förklara för respondenten om Guanxi) 

 
Kommunikation 

28. Hur ofta sker kontakten med leverantörerna? 
29. Till hur stor grad behöver ni kommunicera med leverantörer gällande kvalitet och 

leveranser? 
30. Hur beroende är ni av varandra? 
31. Vilket sätt kommunicerar på? Telefonkontakt, e-post, fax eller något annat? 

 
Affärskultur 

32. Hur ser du på de kulturella skillnaderna som antas finnas mellan Sverige och Kina 
och hur påverkar det ert arbete? 

33. Vad anser du vara den största svårigheten med att arbeta med kinesiska 
leverantörer? 

34. Har er inköpspersonal genomgått specifik utbildning i att hantera inköp från Kina? 
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– Om ja: Kan du ge exempel på vad inköparna får lära sig i denna utbildning som är 
specifikt för handel med Kina? 

35. Vad anser du vara de tre största problemen idag med era leverantörsrelationer? 
36. På vilket sätt tar ni hänsyn till kulturella faktorer i inköpsprocessen? 

 
Avslutande frågor (frågor beroende vilken typ av företag)  

37. Har förekomsten av kulturella skillnader förändrats i någon riktning under den tid 
  ni har samarbetet med Kina? (Frågas om företaget har sysslat med inköp i många år) 
 (Om förändring har skett): På vilket sätt har detta påverkat relationen med 
 era leverantörer och eventuellt inköpsprocessen? 

38. Kan du peka på några troliga förklaringar till både framgång och svårigheter i 
inköpsprocessen under den tid ni har samarbetet med Kina? Ge exempel. 

39. Vad är, sammanfattningsvis, fördelarna respektive utmaningarna med att 
importera från Kina? 

40. Vilka lärdomar skulle du vilja förmedla till företag som vill förbättra sina inköp 
från Kina? Hur garderar man sig för att undvika fallgropar vid import från Kina?
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Bilaga 3 Sveriges import 
 
Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner 
kronor. 
 
Position   Land Värde januari Andel i % Förändring i % 
2006 2005   2006 2005 2006 2006/2005 
    Totalt 69 001 58 831 100,0 17 
1 1 Tyskland 12 181 10 069 17,7 21 
2 2 Danmark 7 053 5 781 10,2 22 
3 3 Norge 5 439 4 729 7,9 15 
4 5 Nederländerna 4 667 4 039 6,8 16 
5 4 Finland 4 129 4 125 6,0 0 
6 6 Storbritannien 4 072 3 969 5,9 3 
7 7 Frankrike 2 892 3 027 4,2 -4 
8 8 Belgien 2 851 2 324 4,1 23 
9 16 Ryssland 2 363 770 3,4 207 
10 10 USA 2 358 1 989 3,4 19 
11 11 Kina 2 232 1 682 3,2 33 
12 9 Italien 2 206 2 247 3,2 -2 
13 13 Polen 2 029 1 264 2,9 61 
14 12 Japan 1 469 1 287 2,1 14 
15 14 Spanien 1 154 1 029 1,7 12 
16 15 Irland 1 047 1 024 1,5 2 
17 24 Tjeckien 830 492 1,2 69 
18 21 Hongkong 788 569 1,1 38 
19 22 Österrike 755 514 1,1 47 
20 18 Schweiz 747 624 1,1 20 
21 17 Sydkorea 615 635 0,9 -3 
22 25 Turkiet 521 475 0,8 10 
23 23 Estland 511 505 0,7 1 
24 20 Ungern 510 582 0,7 -12 
25 36 Venezuela 457 155 0,7 195 
26 26 Taiwan 448 375 0,6 19 
27 32 Luxemburg 376 201 0,5 87 
28 30 Brasilien 369 214 0,5 72 
29 28 Litauen 349 317 0,5 10 
30 34 Indien 268 191 0,4 40 

Tabell 3 Import från våra 30 största handelspartner75 

 

                                                 
75 Källa: SCB 
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Bilaga 4 Export- och importföretag 
Antal företag 2004 fördelat på storleksklass efter antal anställda 
Obs! Släpar ett år.  
 
Antal anställda Antal exportföretag Antal importföretag 
0 7 945 18 646 
1 - 4 10 891 22 115 
5 - 9 5 602 9 344 
10 - 19 4 522 6 440 
20 - 49 3 679 4 778 
50 - 99 1 490 1 884 
100 - 199 827 1 001 
200 - 499 542 628 
500 - 999 233 291 
1 000 - 1 499 75 93 
1 500 - 1 999 23 53 
2 000 - 2 999 37 66 
3 000 - 3 999 27 49 
4 000 - 4 999 15 20 
5 000 - 9 999 51 64 
10 000 -  20 23 
Totalt 35 979 65 495 

Tabell 4 Export- och importföretag76 

 
 

  Slut 
 
 

                                                 
76 SCB:s Företagsregister, SCB 


