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Förord 
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energimässigt. Många personer har hjälpt oss på vägen till att färdigställa denna uppsats. Först 
och främst vill vi tacka vår handledare Staffan Gullander, Adjungerande Professor vid 
Stockholms Universitet för all hjälp och konstruktiv kritik under denna sommar. Sedan vill vi 
även tacka alla studenter i vår uppsatsgrupp som bidragit med hjälp och stöd med uppsatsen. 
Slutligen vill vi tacka alla företag och agenter som tog sig tid och var mycket tillmötesgående och 
intresserade under arbetets gång. 
 
Stockholms Universitet, september 2006 
 
 
 
 
 
Martin Fagerlund    Johan Wikblad
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Sammanfattning 
Kina har det senaste decenniet haft en enastående ekonomisk tillväxt samtidigt som landet har en 
enorm marknadspotential för många svenska företag. Detta har medfört att många svenska 
företag har valt att flytta hela eller delar av sin verksamhet till Kina. Att etablera sig på en 
utländskmarknad där kulturen, lagar, språk och allt annat man stöter på är nytt kan innebära en 
stor risk och utmaning för företaget. Syftet med vår uppsats var därför att analysera och redogöra 
för de problem som små och medelstora företag stöter på vid etableringar i Kina samt vilken roll 
en agent kan spela för att hjälpa dessa företag vid deras etablering. 
 
Vår undersökningsmetod bestod av fem djupintervjuer med tre agenter och två företag samt en 
email-enkät som vi skickade till ett 60-tal små och medelstora företag där vi fick svar från 15 
företag. De små och medelstora företagen valdes ut från SEB:s lista över vilka företag som har 
etablerat sig i Kina. Det svåraste problemet med att etablera sig i Kina som vi har identifierat i vår 
studie är att rekrytera och behålla personal. Det andra problemet som vi har urskilt är olika 
kulturella problem såsom språkbarriärer och värderingar. Det sista stora problemet som vi har 
identifierat är byråkratin i Kina.  
 
Agentens huvuduppgift och det som de främst kan hjälpa företagen med blir således att bistå 
företagen med hjälp i deras rekryteringsprocess, hjälpa företagen att förstå och övervinna 
kulturella problem och att bistå företaget med sitt nätverk vilket förhoppningsvis kommer att 
minska byråkratin och tiden det tar att etablera sig.  
 

Nyckelord: etablering, Kina, kultur, agentens roll  
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1 Inledning 
 

Kapitlet inleds med en kort presentation om den ekonomiska utvecklingen i Kina under senare år och vilken 
betydelse det har fått för svenska företag. Därefter introduceras problemformulering, syftet med uppsatsen och 
slutligen görs en avgränsning av studien.   

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle och ekonomi integreras alltmer och avstånden krymper vilket innebär att 
svenska företag numera agerar på en världsmarknad. Den pågående globaliseringen har genom 
bland annat ökad frihandel fört med sig ökad konkurrens från låglöneländer och pressat gamla 
industriländer till ökad produktivitet. Detta har skett genom att svenska konsumenter bryr sig 
mer och mer om priset på produkten än var produkten är producerad. Detta medför att svenska 
företag får det allt svårare att täcka de nuvarande kostnaderna genom att höja priset gentemot 
konsumenterna. De svenska företagen måste därför rationalisera sin verksamhet genom att 
etablera sig i lågkostnadsländer som Kina för att kunna överleva på lång sikt.1 
 
Under de tjugo senaste åren har världshandeln ökat dubbelt så snabbt som BNP-tillväxten. En av 
de största anledningarna till detta är att Kina och Indien i växande utsträckning deltar i den 
globala ekonomin. Kina är idag världens fjärde största handelsnation och dess andel av 
världshandeln har sedan början av 1990-talet ökat från 1,5 till nästan 5 procent.  
 
Tillgången på lågavlönad arbetskraft i Kina är stor och har medfört att produktionen av billiga 
varor för världsmarknaden accelererar i snabb takt.2 I dagsläget beräknas bara ca 10 procent av 
Kinas invånare vara berörda av den moderna ekonomin och det finns därför en mycket stor 
outnyttjad arbetskraftsreserv. Samtidigt medför Kinas integration i världsekonomin att de 
efterfrågar varor och tjänster i större utsträckning från den industrialiserade världen. 
 
Idag finns omkring 400 svenska företag etablerade i Kina. Samtidigt finns det 600 andra svenska 
företag på plats i form av till exempel franchise och licensiering. De svenska företagen sysselsätter 
drygt 30 000 människor i Kina. Som visas i Figur 1.1. ökar antalet etableringar i Kina stadigt. I 
stort sett alla svenska företag som har etablerat sig planerar att expandera ytterligare, vilket SEB 
tolkar som ett tecken för att det går väldigt bra för dem.3 Det finns oftast två övergripande 
orsaker till varför företag etablerar sig i Kina. Den första orsaken är de företag som etablerar 
produktion för att exportera till andra länder och det andra är företag som etablerar sig för att de 
vill komma in på den kinesiska marknaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Person, K., 2005-03-08 
2 Fang, T., 2005, s. 32 ff  
3 Hälnel, F., 2006-06-07 

Figur 1.1: Antal 
etableringar av svenska 
företag i Kina sedan 2003. 
Källa: SEB, China 
Establishment Analysis. 

Figur 1.2: Storleken på de 
etablerade företagen i Kina 
sedan 2003. Källa: SEB, China 
Establishment Analysis. 
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En majoritet av de företag som etablerar sig i Kina idag är små eller medelstora företag, dvs. SMF 
(se Figur 1.2). Detta beror främst på att många av de största företagen redan har etablerat sig, 
vilket gör att de som står på tur nu är SMF företagen. Att många SMF företag väljer att etablera 
sig i Kina just nu har att göra med att inträdesbarriärerna i många sektorer har försvunnit.4 De 
lägre arbetskraftskostnaderna i Kina tror SEB kommer att medföra en fortsatt etablering av 
svenska företag. I Sverige är arbetskostnaden ca 29 euro per timme, i Kina ungefär 1 euro per 
timme. Det kan dock anmärkas att produktiviteten oftast är lägre i Kina.5 De företag som har 
etablerat sig är främst inom industrisektorn och då främst inom bil, tillverkning och elektronik 
sektorn (se Figur 1.3).6 
 
Kina är idag Sveriges tolfte största handelspartner med 2,5 procent av den totala svenska 
utrikeshandeln.7 Den svenska exporten till Kina uppgick 2005 till 19 miljarder kronor. Importen 
uppgick till 22 miljarder kronor.8 

 
Det kan redan nu anmärkas att ta sig in på den kinesiska marknaden är inte lätt och det finns 
inget självklart sett att etablera sig på. Ett företags lyckosamma metod kan visa sig vara helt fel för 
ett annat företag. En etablering går sällan fort utan kräver hårt arbete, tid och ett brett och väl 
utvecklat kontaktnät.9 

 

1.2 Problemformulering 
Att etablera sig på en utländskmarknad där kulturen, lagar, språk och allt annat man stöter på är 
nytt kan innebära en stor risk och utmaning för företaget. Idag finns det många olika företag, 
både i Sverige och i Kina, som arbetar för att underlätta och bistå företag vid en sådan etablering. 
De gör detta genom att bistå med kunskap och resurser på den kinesiska marknaden. 
  
Vår problemformulering kan därav formuleras som, vilken funktion kan en svensk agent ha för ett 
svenskt företag och vilka svårigheter kan agenten hjälpa företaget med att övervinna vid en etablering i Kina?  
Samt, finns det ett matchningsproblem vad beträffar vad företagen behöver och vad agenten erbjuder för tjänster? 

1.2.1 Vad är en agent? 

Som vi nämnt ovan finns det många företag som hjälper till och underlättar en företagsetablering 
i bland annat Kina. Dessa kommer vi hädanefter i denna uppsats att benämna agenter. Andra 
benämningar på dessa företag och som vi likställer med agenter i denna uppsats är 
exportkonsulter, etableringskonsulter, etableringsagenter, kunskapskonsulter, affärskonsulter och 
stödföretag. Enligt Exportrådet kan en företagsetablering i utlandet förenklat delas upp i fyra 

                                                
4 Ibid.  
5 Person, K., 2004-04-14 
6 Hälnel, F., 2006-06-07 
7 Fang, T., 2005, s. 49 ff 
8 Dagens Industri, 2006-05-30 
9 Svenska Exportrådet 

Figur 1.3: Procenttal av svenska företag 
som etablerat sig i Kina sedan 2003, 
uppdelat efter bransch. Källa: SEB, 
China Establishment Analysis. 
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steg, vilket åskådliggörs i Figur 1.4. Det första steget är att förstå förutsättningarna i det land där 
man vill etablera sig genom bland annat marknadsstudier. Det andra och tredje steget innebär att 
man ska inleda och genomföra själva etableringen. Det sista steget innebär att man ska växa och 
utveckla verksamheten på långsikt. Omfattningen på agenternas tjänster och i vilket steg i 
etableringen som agenten arbetar i varierar mellan de olika agentföretagen. Vissa av 
agentföretagen arbetar med alla fyra stegen i figuren medan andra endast arbetar med enstaka 
steg. Exempel på agentföretag är Exportrådet, Almi Företagspartner, Svenska Handelskammaren, 
World Trade Center, SEB, Handelsbanken, Föreningssparbanken, Vinge Advokatbyrå, 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Springfellow, PricewaterhouseCoopers och Deloitte. 
 
 
 
 
 

1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att analysera och redogöra för de problem som små och medelstora 
företag kan stöta på vid etableringar i Kina samt vilken roll en agent kan ha för att hjälpa dessa 
företag.  
 
Vi kommer även att analysera skillnader i affärskulturen mellan Sverige och Kina. 
Etableringssvårigheterna har vi valt att se från ett gemensamt perspektiv för agenten och 
företaget, men vi har samtidigt försökt identifiera skillnader mellan vad agenten och företaget ser 
för svårigheter med att etablera sig i Kina. Genom att identifiera skillnader i svårigheter hoppas vi 
kunna undersöka om det föreligger ett matchningsproblem mellan vad företagen behöver och 
vad agenten erbjuder. Vi tror att vår uppsats kommer leda till en ökad förståelse för agentens roll 
och de problem som ett företag kan stöta på vid etableringar i Kina. 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till vilken roll en agent kan spela för svenska små och medelstora 
företag vid deras etableringar och affärsrelationer i Kina. Vidare har vi valt att avgränsa oss till 
nyetableringar i Kina. Slutligen har vi valt att avgränsa oss till östra Kina.10 Det är också i detta 
område som flest svenska företag har etablerat sig i, 61 procent av de svenska företagen, och det 
är därför rimligt att tro att så även kommer att vara fallet i framtiden (se Figur 1.5).11 Det känns 
därför som en ganska naturlig avgränsning. Vidare kommer vi inte att undersöka motiven till 
varför företag väljer att etablera sig i Kina. 
 
Vi har valt att inte utreda vilken bolagsform, andra regioner eller dylikt som kan vara mest 
lämpligt för företag utan endast fokusera på vilka svårigheter svenska företag möter vid en 
etablering i Kina och vilken roll en agent kan spela.  
 
  

 
 
 
 
 

                                                
10 Hälnel, F., 2006-06-07 
11 SEB, 2006-06-26 

Figur 1.4: Företags etableringar i utlandet kan delas upp i 
fyra steg. Bild källa: www.swedishtrade.se, 2006-07-27. 

Figur 1.5: Områden där 
svenska företag har valt 
att etablera sig sedan 
2003. Källa: SEB, China 
Establishment Analysis. 
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2 Metod 
 

Kapitlet ger en inblick och uppfattning för vårt metodval vid utförandet av denna uppsats. Vidare ges motivering 
till metodval och behandling av sekundära- och primära data beskrivs. Även utrymme och möjlighet för läsaren att 
kritiskt granska metodval och förutsättningar ges. 

2.1 Disposition av arbetet  
Författarnas intresse för ämnet har uppkommit på snarlikt sätt genom att båda har varit 
utbytesstudenter och stött på nya kulturer. Fagerlund har studerat i USA och England och 
Wikblad har studerat i Japan. Båda har således ett intresse av kulturskillnader och i kombination 
med Kinas starka ekonomiska frammarsch ledde det naturligt fram till intresset för ämnesvalet av 
denna uppsats. Ingen av författarna har i skrivande stund varit i Kina.  
   
Som en övergripande disposition av arbetet har vi utgått ifrån trianguleringsmetoden. Metoden 
kan beskrivas som: 
 

”Triangulering innebär att man försöker kombinera olika kvantitativa och kvalitativa tekniker i 
syfte att belysa problemställningen utifrån flera olika vinklar så att man därigenom förbättrar 
analysresultatens validitet.”12 
 

Uttrycket har sitt ursprung ifrån den militära strategin och navigeringen, där flera referenspunkter 
nyttjas för att bestämma ett objekts läge. Metodens möjlighet att ta vara på fördelar och nackdelar 
ifrån olika källor gör att man kan värdera problemställningen ifrån flera håll.13 Sällan är det möjligt 
att endast en teknik kan fånga in den detaljerade informationen som är nödvändig för analysen.14 
 
Olika kombinationer/metoder inom triangulering finns och vi har använt ”modellen med generella och 
specifika data” vilket återges i Figur 2.1. Med generella data avses sekundära data och specifika data 
avses primära data vilket exempelvis kan bestå av telefon intervju eller personlig intervju. Den 
personliga intervjun kan i sin tur vara strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad (se Figur 
2.1). Vårt arbete kan tänkas vara uppdelat i fem olika delmoment och vissa av delmomenten 
pågicks parallellt. I det första delmomentet började vi med att behandla generella data vilket 
utgjordes av litteraturstudier. En genomgång av dagens kinesiska ekonomi resulterade i inledning, 
bakgrund, problemformulering och ett syfte med uppsatsen. Redan tidigt i processen valde vi att 
använda en modell om organisationens omgivning (se avsnitt 3.3).15 Utifrån modellen kunde vi 
lättare begränsa oss och avgöra vad som ansågs vara relevant litteratur för vår studie. En ökad 
förståelse för den kinesiska kulturen och skillnader gentemot den svenska kulturen ansåg vi vara 
ett viktigt steg för uppbyggandet av vår kunskapsbas inför det fortsatta arbetet.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Damer, P., & Freytag, P., 1995, s. 123 
13 Ibid. s. 127 
14 Ibid. s. 123 
15 Hatch, M. J., 2002, s. 87 ff 

Figur 2.1: Modellen med 
generella och specifika data. 
Tolkad utifrån Damer, P., & 
Freytag, P. (1995) 
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Parallellt med det första delmomentet gjordes studier av olika internationaliseringsteorier och 
modellen om organisationens omgivning. De huvudsakliga frågeställningarna formulerades 
utifrån dessa teorier med en extra betoning utifrån modellen om organisationens omgivning.  
 
Tredje delmomentet inleddes parallellt med det första och andra delmomenten och som avser 
arbetet med specifika data, i form av bland annat personliga intervjuer, telefon intervjuer och 
enklare enkäter utskickade via email. Vi har vänt oss till personer som vi anser besitter viktig 
kunskap och som kunde klarlägga en del av vår problemformulering. Intervjuerna kompletterades 
med sekundära källor som behandlat liknande problemformulering.  
 
Det fjärde delmomentet består av en analysdel där vi reder ut vad agentens roll är, svårigheter 
med att etablera sig i Kina samt om det föreligger ett matchningsproblem. Analyser utifrån de 
olika internationaliseringsteorierna och en nätverksanalys utifrån modellen om organisationens 
omgivning genomförs också. I det sista delmoment redogörs slutsatser och en eventuell 
diskussion av nya frågor som kan ha uppkommit under arbetes gång.  
 
Motivering till metodvalet är att vi tyckte det gav en bra struktur och en röd tråd genom arbetet 
med uppsatsen. Att dela upp arbetet i delmoment gav oss en klar bild om var vi befann oss under 
arbetsprocessen. Samtidigt medför triangulering att man kan genom en kombination av olika 
metoder belysa ett och samma problem, det vill säga ur både generella och specifika källor. Vi kan 
konstatera att vi tyckte att den fungerade bra och att vi i stort sett följde den med endast några 
avsteg som till exempel att vi dels arbetade med generella data och specifika data samtidigt. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
Man skiljer mellan induktiva och deduktiva element i en förklarningsprocess. Förenklat innebär 
en deduktiv metod att man utifrån grundlagar och axiom försöker förutsäga vad resultatet av en 
studie kommer att bli. Det betyder att förklarningar och eventuella förutsägelser står och faller 
med om lagarna och axiomen håller. Det intressanta är att deduktiva metoder inte kan ge några 
nya kunskaper utöver de förutsägelser som redan finns inbyggt i lagarna och axiomen. Med 
induktiv metodik är förhållandet det motsatta. Utifrån observationer av omvärlden formar man 
en ny kunskap. Man ställer upp generaliseringar och mer av påståenden än var det egentligen 
finns bevis för. Den nya kunskapen må vara principiell men anses också vara osäker.16  
 
Genom arbetets gång har vi anammat ett induktivt förhållningssätt där vi allteftersom genom 
litteraturstudier och vårt empiriska material försöker hitta en del svar av den problemformulering 
som vi har valt. 

2.3 Insamling och bearbetning av generella data  
Generella data har främst utgjorts av böcker, avhandlingar, artiklar och hemsidor på Internet. 
Ämnen såsom kulturskillnader, kinesisk affärskultur och historia, nätverksteori och vetenskapliga 
undersökningsmetoder har behandlats. Data har hittats via databaser eller tips ifrån handledare 
och bekanta. Vid nyttjande av tidigare material är det viktigt att inte lägga till egna värderingar och 
åsikter som kan bidra till ny tolkning av materialet.17 Vid engelsktspråkligt material finns risken 
för missförstånd och felskrivningar som varit oavsiktliga. För att minimera denna risk lästes allt 
material och bearbetades av båda författarna. Oklara texter har översatts med hjälp av lexikon. 
Data ska inte plagieras utan omarbetas konstruktivt så att innehållet förblir detsamma.18 
 
                                                
16 Damer, P., & Freytag, P., 1995, s. 99 
17 Olsson, H., & Sörensen, S., 2001 
18 Forsman, B., 1997 
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Den breda spridningen av ämnen om Kina har gett oss en bred bas att stå på. Genom att ta del 
av andra problemformuleringar som redan behandlat en agents betydelse för underlättande av 
kinesiska affärsrelationer med Sverige, kunde vi hitta en egen närliggande intressant 
problemformulering.  

2.4 Insamling och bearbetning av specifika data 
Erhållandet av primära data har främst skett genom personliga ostrukturerade intervjuer (eller via 
telefon) och liknar ofta ett vanligt samtal. Intervjuaren överlåter i stor utsträckning till den 
intervjuade att bestämma vad man skall tala om. Intervjuaren fungerar som en igångsättare men 
med en tillbakadragen roll och lyssnar aktivt och genomför intervjun på den intervjuades villkor.19  
 
Intervjuundersökningen ses som kvalitativ forskning och uppfattas som en forskningsstrategi 
som fokuserar en stor del av vikten på ord och inte kvantifiering. Vi har genomfört tre intervjuer 
med agenter och två intervjuer med företag. De intervjuade personerna är: 

• Raymond Svensson, ALMI företagspartner (agent), personlig intervju. 
• Jonas Wernborg, Chef på Exportrådets Södra kontor i Kina (agent), telefonintervju. 
• Harald Steinbrecher, PricewaterhouseCoopers (agent), personlig intervju. 
• Magnus Rehn, Tagmaster (företag), personlig intervju. 
• Elisabeth Natt och Dag, Elekta (företag), telefon intervju. 

 
Vidare har vi genomfört en email-enkät till ett 60-tal små och medelstora företag där vi fick svar 
från 12 industriföretag, ett IT-företag och två telekomföretag (alla ville vara anonyma). De små 
och medelstora företagen valdes ut från SEB:s lista över vilka företag som har etablerat sig i Kina.  
 
I kapitel 5, som redovisar våra resultat, och efterföljande kapitel använder vi oss av begreppen 
”agenter” och ”företag”. Med begreppet ”agenter” syftar vi på de agenter som vi har gjort 
djupintervjuer med och som nämns i listan ovan. Med begreppet ”företag” syftar vi på de företag 
som vi har gjort djupintervjuer på och även de företag som har besvarat vår email-enkät. Vad 
beträffar företagen så kommer vi inte att göra någon åtskillnad beträffande dessa två olika källor 
(djupintervju och email-enkät) när vi presenterar vårt resultat.  

2.5 Urval av respondenter 
Urvalet av respondenter till intervjuer är viktigt för resultatet. Avsikten vid urvalet av 
respondenterna var att intervjua personer som är delaktiga i nätverkskontakter i Kina och med 
erfarenhet av handeln mellan Sverige och Kina. Vi har således intervjuat en del av dem om 
eventuella svårigheter med att ge sig in på den kinesiska marknaden.  
 
En kortare utfrågning via email har genomförts, bestående av tre korta frågor, till ett 60 tal små 
och medelstora företag, vilka redan är etablerade i Kina, med målsättningen att få veta deras 
erfarenheter. Med små och medelstora företag menar vi företag som har färre än 500 anställda 
och vars omsättning inte överstiger 500 miljoner SEK.20 De små och medel stora företagen 
valdes ut utifrån SEB:s lista på etablerade svenska företag i Kina och vi har enbart skickat 
enkäten till VD eller till någon annan med en viktig nyckelposition.  

2.6 Utformning och tillvägagångssätt av intervjuerna 
De ostrukturerade intervjuerna utfördes utifrån en intervjumall med ett antal förutbestämda 
övergripande frågor. Dessa syftade till att få igång ett samtal (som är tänkt att vara någorlunda 
                                                
19 Damer, P., & Freytag, P., 1995, s. 257 
20 www.nutek.se, 2006-08-24 & Hälnel, F., 2006-06-07 
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styrt) som respondenten fritt kan reflektera över och ta upp det som den personen tycker är 
viktigt. Tanken var att flera infallsvinklar skulle belysas eftersom alla svaren skiljer sig trots 
samma öppna frågeställning. Målet var att utföra intervjuer genom personliga besök eftersom det 
är lättare att uppfatta respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk, men även för att kunna 
ställa motfrågor för att vara säker på att vi uppfattat informationen korrekt.21  
 
För att inte stressa, hämma eller få respondenterna att känna sig allmänt obekväma användes 
ingen diktafon utan anteckningar fördes löpande och skrevs rent samma dag som intervjutillfället. 
Vid telefonintervjuerna har båda kunnat lyssna och tala med respondenten via högtalarfunktion. 
Således minskade risken för missuppfattningar i konversationen och att båda samtidigt förde 
löpande anteckningar. 

2.7 Metod och källkritik 

2.7.1 Källkritik- generella data 

Sekundära källor bedöms och kritiseras främst genom tre kriterier: beroendekritik, samtidskrav 
samt tendenskritik.22 Kortfattat handlar beroendekritik om att olika källor måste vara oberoende 
av varandra och får således inte referera till varandra i alltför stor grad. Samtidskrav uppfylls då en 
källa är tidsmässigt aktuell. Visserligen är tidshorisonten olika lång för olika ämnen och det kan 
således ligga en svårighet i att bedöma om en källa uppfyller samtidskravet. Tendeskritiken 
handlar om hur författarnas egna synpunkter och ståndpunkter tar sig uttryck i deras publicerade 
texter. För att undgå denna kritik bör flera olika källor användas då man refererar så att en balans 
uppnås.  
 
Vi har försökt att beakta alla tre kriterier genom att försöka använda många olika källor och även 
försökt göra dem oberoende (beroendekritik). Samtidskravet anser vi vara uppfyllt då de flesta 
referenser som behandlar Kina i någon form är daterad efter år 1997. Undantaget gäller dock 
olika internationaliseringsteorier då vissa är gamla men vi anser dem fortfarande som relevanta. 
Tendenskritiken försöker vi att undvika genom att använda flera olika referenser.  

2.7.2 Källkritik- specifika data 

Vid personliga intervjuer förmedlas frågor och svar på ett bättre sätt och man har chans att 
förtydliga vid eventuellt glapp i kommunikationen. Yttre faktorer påverkar dock resultaten från 
intervjun såsom att personliga intryck av varandra påverkar hur frågor/svar tolkas. Både 
intervjuarens- och respondentens värderingar läggs in. Problem med ledande frågor finns, även 
då vi har försökt att undvika sådana frågor.  

2.7.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Med validitet menas ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta”. Med detta avses 
att det inte spelar någon roll hur bra ett instrument mäter om det visar sig att den mäter fel 
saker.23  
 
Med reliabilitet menas att ”ett mätinstrument skall ge tillförlitliga och stabila utslag”. Det betyder 
att ifall mätningen hade gjorts om av en annan utredare skulle denne komma fram till samma 
resultat för att uppvisa god reliabilitet. God reliabilitet innebär också att man fortfarande skall få 
fram samma resultat om mätningen hade gjorts om, men med ett annat urval. För att en 
undersökning skall ha hög reliabilitet skall den vara oberoende av vem som utför undersökningen 

                                                
21 Bryman, A., 2001  
22 Wiedersheim-Paul, F., & Eriksson, L. T., 1997 
23

 Wiedersheim-Paul, F., & Eriksson, L. T., 1997 
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och de personer som ingår i undersökningen.24 Det är svårt att generalisera kvalitativa 
forskningsresultat till andra situationer än till den situation undersökningen gjordes. I kvalitativ 
forskning kan inte en undersökning vara representativ för en hel population. Kvalitativ forskning 
skall istället generaliseras till teori.25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Ibid. s. 39 
25 Bryman, A., 2001 
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3 Teori 
 

Kapitel innehåller en sammanfattande presentation av de teorier som vi har valt att använda. Två olika populära 
internationaliseringsteorier, Hofstedes nationskulturmodell och modellen om organisationens omgivning presenteras.  

3.1 Internationaliseringsteorier 
I detta avsnitt presenteras två vanligt förekommande internationaliseringsteorier, 
Uppsalamodellen och Born global.  

3.1.1 Uppsalamodellen 

Framgångsrik forskning om internationellt företagande har skett i Uppsala sedan i början av 
1960-talet. En känd modell är den så kallade Uppsalamodellen som uppkom i slutet av 1970-talet 
och byggde på empiriska studier av svenska företag. I studien fann forskarna att de svenska 
företagens internationaliseringsprocess bygger på små steg. Modellen kan beskrivas som en 
återkommande cyklisk process där företaget steg för steg ökar sin internationaliseringsgrad 
grundat på resultatet av föregående beslut eller föregående händelser.26 De empiriska studierna 
visade att det typiska mönstret var att det svenska företaget först gick in i något av de nordiska 
länderna och därnäst andra närliggande länder relativt lika de nordiska länderna.  
 
Studien visade även att först etablerar man sig på psykiskt närbelägna marknader och därefter allt 
längre bort vartefter tiden går. Det psykiska avståndet syftar till sådant som påverkar/försvårar 
informationsflödet mellan den nya ”utländska marknaden” och hemmamarknaden. Sådana 
faktorer kan till exempel utgöras av skillnader i språkliga, kulturella och politiska nivåer.27 
 
Vidare visade studien att etableringen skedde genom fyra olika steg vilket kom att kallas 
etableringskedjan. Dessa fyra steg är: 

• Ingen regelbunden exportförsäljning 
• Export via fristående representant 
• Eget försäljningsbolag 
• Eget tillverkningsbolag 

 
Företagen börjar med att sporadiskt exportera till den nya marknaden för att sedan skaffa sig en 
representant eller partner i landet. Nästa steg är att upprätta ett eget försäljningsbolag för att 
slutligen börja med lokal tillverkning.28 
 
Uppsalamodellen åskådliggörs i Figur 3.1 och beskriver samspelet mellan kunskapsutvecklingen 
och det växande utlandsengagemanget. De fyra begreppen i figuren är alla sammanlänkande. 
Engagemangsbeslut och löpande aktiviteter är faktorer som avser förändring i företagets 
internationalisering medan marknadskunskap och marknadsengagemang avser hur 
internationaliserat ett företag är. Tanken är att de olika stegen (oavsett storlek) påverkar hur 
internationaliserat företaget är och att stegen i sin tur inverkar på företagets grad av 
internationalisering. Alla typer av ökat engagemang på utländska marknader leder till utvecklade 
kunskaper vilket leder till att man bättre kan se och värdera nya affärsmöjligheter.29 

                                                
26 Johanson, J., & Vahlne, J-E., 1979 
27 Vahlne, J-E., & Wiedersheim – Paul, F., 1977 
28 Johanson., J. m fl., 2002, s. 47 
29 Ibid. s. 50 ff 
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Marknadskunskapen i Figur 3.1 delas upp i objektiv- och erfarenhetskunskap. Objektivkunskap 
kan läras ut och överförs lätt mellan individer och företag medan erfarenhetskunskap fås genom 
personliga erfarenheter. Eftersom varje företag och marknad är unik måste huvudsakligen 
kunskapen om dessa erhållas via erfarenhetskunskaper. Man skiljer på olika erfarenhetskunskaper; 
marknadskunskap och internationaliseringskunskap, varav det första är marknadsspecifik medan 
det andra handlar om ett företags erfarenheter av internationalisering.30 
 
De löpande aktiviteterna innebär de vardagliga kontakterna med kunder, mellanhänder, 
leverantörer, myndigheter och andra viktiga organisationer och individer.31 Engagemangsbeslutet 
säger någonting om företagets villighet att satsa på affärsmöjligheter i utlandet dels baserat på 
vilka möjligheter man ser och dels vilken erfarenhet man har av liknade aktiviteter.32 
 

Styrkan på marknadsengagemanget visar hur beroende företaget är av en viss utländsk marknad 
och hur hårt ett företags resurser är bundna till- och integrerade med marknaden. 
Marknadsengagemanget är nära förbundet till löpande aktiviteter och marknadskunskaper och de 
löpande aktiviteterna förstärker i sin tur gradvis engagemanget på marknaden.33 

3.1.1.1 Kritik mot Uppsalamodellen 

Uppsalamodellen har haft en stor spridning världen över och har använts av många forskare med 
varierande resultat. Kritik har på senare år riktas mot Uppsalamodellen, bland annat att den är för 
deterministisk, det vill säga att enligt modellen skulle det innebära att företagets utveckling är 
förutbestämd och ej kan påverkas. Det finns empiriska studier som pekat på att modellens 
förutsägelser inte stämmer med verkligheten. Ytterligare kritik är att modellen endast försöker 
besvara hur- frågan och inte försöker ge något svar på varför de etablerar sig utomlands.34    

3.1.2 Born Global 

De flesta internationaliseringsteorierna utgår ifrån att företaget börjar bedriva sin verksamhet på 
hemmaplan för att därefter successivt etablera sig på andra utländska marknader. Aktuella studier 
visar dock att vissa företag hoppar över en eller flera av de steg som beskrivs i Uppsalamodellen. 
Dessa företag är internationella redan vid grundandet och är så kallade Born global.35   

                                                
30 Ibid. s. 52 ff 
31 Ibid. s. 54  
32 Ibid. s. 55 
33 Ibid. s. 55 ff 
34 Ibid. s. 59 ff 
35 Madsen, T. K., &  Servais, P., 1997, s. 562 

Figur 3.1: Uppsalamodellen. Avbildad ifrån 
Johanson. J., m fl. (2002) 
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Gemensamt för Born global-företag är att de tycks se hela världen som sin potentiella marknad. 
Flera definitioner finns av Born global-företag varav en är: 
 

”A born global is a company, which have reached a share of foreign sales of at least 25 % within 
three years after their birth and, from inception seeks to derive significant competitive advantage 
from the use of resources and the sales of outputs in multiple countries.”36 

 
Born global-företag kan inte klassificeras som en viss typ av industri trots att merparten av dem 
är högteknologiska. Enligt en studie tycks följande faktorer vara viktiga och drivande: 

• Nya marknadsvillkor, den alltmer ökande specialiseringen och det ökande antalet av 
nischmarknader. Eftersom produkterna blir alltmer specialiserade och lämpade för vissa 
nischmarknader kan de även säljas direkt på en internationell marknad då den inhemska 
marknaden ej är tillräckligt stor. Vidare sträcker sig nätverken allt längre bort över 
nationella gränser vilket underlättar distribution av produkter från ett land till ett annat. 

• Teknologiska utvecklingen inom produktion, kommunikation och transport. Med ny 
produktionsteknologi behöver produktion av små serier speciellt framtagna för en viss 
kundgrupp inte alltid vara olönsam. IT-teknologin gör kommunikationen effektivare och 
billigare och även transporter har blivit billigare och effektivare.   

• Höjd personalkompetens, internationella erfarenheter har ökat då exempelvis 
utlandsstudier under studietiden har blivit vanligare. Konsekvensen av detta är ökningen 
av tillgången på potentiell personal med internationell erfarenhet.37 

 
Utifrån en empirisk studie tycks följande påståenden gälla för Born global-företag:  

• Det finns ett positiv samband mellan förekomsten av Born global-företag och företagets 
internationaliseringsgrad och ett positivt samband mellan tillväxt och innovation 

• De är mer specialiserade och nischorienterade jämfört med andra exportföretag. Vidare är 
produkterna antingen kundorienterade eller standardiserade. 

• De startas oftast upp av en eller flera entreprenörer med gedigen internationell erfarenhet 
plus eventuellt en bra produkt.  

• De tar oftare hjälp av extern kompetens jämfört med övriga företag. 
• Lokaliseringen av ett Born global-företag bestäms av entreprenörens tidigare erfarenheter 

samt ekonomiska-, kapacitets- och kundorienterade faktorer.38 
• De behöver inte ha en specifik hemmamarknad eftersom de är globalt födda.39 

 
Påståendena sammanfattas i Figur 3.2 och visar de fundamentala aspekterna hos grundarna, 
organisationen och omgivningen och som ger uppkomsten av ett Born global-företag.40  
 

                                                
36Knight, G. A., &  Cavusgil, S. T., 1996 
37 Madsen, T. K., &  Servais, P., 1997, s. 565 ff 
38 Ibid. s. 574 ff 
39

 Rennie, 1993, s. 45 ff 
40 Ibid. s. 581 
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3.1.2.1 Born global och nätverksmodellen 

Aktuella forskningsresultat har visat att Born global-företagen är beroende av sina internationella 
nätverk. Redan innan de startar har företaget internationella kontakter. Exempel på detta är 
personer som har arbetat i internationella universitetsmiljöer, branschorganisationer och privata 
forskningsinstitut och som har valt att hoppa av för att starta eget. Därmed besitter dessa företag 
redan kunskaper och kontakter vilket underlättar internationaliseringsprocessen avsevärt. 
Processen blir även billigare och mindre riskfylld.41 
 

3.2 Hofstedes nationskulturmodell 
Hofstedes nationskulturmodell är den mest avancerade och fullständiga studie som har 
genomförts i världen angående olika länders kulturella särdrag. Modellen bygger på att olika 
kulturer har olika lösningar på liknande problem, vilket Hofstede sedan har sammanställt i olika 
matriser och listor. Modellen baseras på intervjuer och enkäter bland 116 000 anställda på IBM, i 
74 länder. Varje land har fått poäng i de olika dimensionerna efter hur de anställda på IBM har 
besvarat samma enkätfrågor. Vi har valt denna studie eftersom vi anser att styrkan med 
undersökningen är att den är gjort på liknande människor med samma intressen, bakgrund och 
utbildning, men att de är uppväxta i olika länder.42   
 
Hofstedes original nationskulturmodell består av fyra grundläggande dimensioner, vilka är 
maktdistans, individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande. Ytterligare en dimension 
kom till vid ett senare tillfälle vilken är långsiktighet. I det följande kommer vi att behandla de 
olika dimensionerna var och en för sig.  
 
I denna uppsats och som beskrivs av Hofstede kommer ordet kultur att ha en vid betydelse och 
således att betyda nyckelord för tankesätt, känslor och handlingsmönster hos människor och 
samhällen.43 

3.2.1 Dimension 1: Maktdistans 

Dimensionen maktdistans fokuserar på den grad av jämlikhet eller olikhet som finns i ett 
samhälle inom ett land. Graden av olikhet grundar sig på att vissa människor är större, starkare 
eller intelligentare än andra samt att det kan vara frågan om människor som har mer makt, 
respekt, rikedom eller högre status. Baserat på dessa antaganden om ojämlikheter kan man 
beräkna varje lands nivå av maktdistans. Maktdistans definieras därför som i vilken grad de 
mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och institutioner i ett land förväntar sig och 

                                                
41 Johanson. J. m fl., 2002, s. 139 
42 Hofstede, G., 2005, s. 39 ff 
43 Hofstede, G., 1991, s. 13 

Figur 3.2: En modell av Born 
global-företag. Avbildad ifrån 
Madsen, T. K., & Servais, P. 
(1997) 
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accepterar att makten är ojämnt fördelad. Med institutioner avses oftast sådant som skola, familj 
och arbetsplatser och så vidare. Makt och ojämnlikheter är fundamentala beståndsdelar i alla 
samhällen världen över och alla som har internationella erfarenheter är medvetna om att alla 
samhällen är ojämnlika, men att vissa är det mer än andra.44 Tabell 3.1 summerar de viktigaste 
skillnaderna mellan samhällen med liten respektive stor maktdistans med hänsyn till 
affärskulturen.  
 

Tabell 3.1: Skillnader mellan liten- och stor maktdistans. Avbildad från Hofstede, G. (2005) 
Liten Maktdistans Stor Maktdistans 

Hierarkier i organisationer innebär ojämnlika roller, som 
fastställs av praktiska skäl 

Hierarkier i organisationer speglar existentiell 
ojämnlikhet mellan människor i högre och lägre ställning 

Decentralisering är populärt Centralisering är populärt 
Små inkomstskillnader Höga inkomstskillnader 

3.2.2 Dimension 2: Individualism 

En stor majoritet av alla människor i vår värld lever i samhällen där gruppens intresse går före 
individens samtidigt som en minoritet lever i samhällen där individens intresse går före gruppens. 
Individualistiska samhällen kännetecknas av svaga band mellan individer, där alla människor 
förväntas ta hand om sig själva och den närmaste familjen. Det innebär att alla står på sina egna 
ben och är mer oberoende av varandra. 
  
Kollektivistiska samhällen är dess motsats och där integreras människor redan från födelsen i 
egengrupper med stark sammanhållning som utgör ett skydd för individen hela livet i utbyte mot 
förbehållslös lojalitet. En låg individualism, det vill säga en kollektivism, innebär att människor 
uppfostras till att vara del i en grupp och verka för gruppens bästa hellre än sitt eget bästa.45 Det 
finns en negativ korrelation mellan maktdistans och kollektivism, länder med stor maktdistans är 
sannolikt också tämligen kollektivistiska, medan länder med liten maktdistans ofta är mer 
individualistiska.46 Tabell 3.2 summerar de viktigaste skillnaderna mellan samhällen med liten 
respektive stor individualism med hänsyn till affärskulturen.47 
 

Tabell 3.2: Skillnader mellan kollektivistiskt och individualistiskt. Avbildad från Hofstede, G. (2005) 
Kollektivistiskt Individualistiskt 

Mindre rörlighet i arbetslivet Större rörlighet i arbetslivet 
Management innebär styrning av grupper Management innebär styrning av individer 
Den personliga relationen går före uppgiften Uppgiften går före relationen 

3.2.3 Dimension 3: Maskulinitet  

Den tredje dimensionen kallar Hofstede för maskulinitet, vars motsats man finner i femininitet. 
Den här dimensionen undersöker olika könsroller vilket även detta är en fundamental 
beståndsdel av alla samhällen. Vidare tittar dimensionen på beteenden som anses vara feminina 
eller maskulina.48  
 
Ett samhälle som beskrivs som maskulint är ett samhälle där män skall hävda sig, vara tuffa och 
fokuserade på materiell framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta och bry sig 
om livskvalité. Vidare kallas ett samhälle feminint när både män och kvinnor ska vara blygsamma, 
ömsinta och bry sig om livskvalité. Detta innebär att länder med en maskulinkultur strävar efter 
ett prestationssamhälle medan feminina länder strävar efter ett välfärdssamhälle. Till skillnad från 

                                                
44 Hofstede, G., 2005, s. 53 ff & www.geert-hofstede.com, 2006-06-26 & http://feweb.uvt.nl, 2006-06-26 
45 Hofstede, G., 2005, s. 89 ff & www.geert-hofstede.com, 2006-06-26 & http://feweb.uvt.nl, 2006-06-26 
46 Hofstede, G., 2005, s. 96 ff & www.geert-hofstede.com, 2006-06-26 & http://feweb.uvt.nl, 2006-06-26 
47 Hofstede, G., 2005, s. 114 ff 
48 Hofstede, G., 2005, s. 130 ff & www.geert-hofstede.com, 2006-06-26 & http://feweb.uvt.nl, 2006-06-26 
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de andra dimensionerna är maskulinitet inte relaterat till ett lands ekonomiska utveckling, vilket 
innebär att det finns både rika och fattiga maskulina länder, och rika och fattiga feminina länder.49 
Tabell 3.3 sammanfattar de viktigaste skillnaderna mellan samhällen med liten respektive stor 
maskulinitet med hänsyn till affärskulturen.50 
 

Tabell 3.3: Skillnader mellan feminint och maskulint. Avbildad från Hofstede, G. (2005) 
Feminint  Maskulint 

Konflikter löses genom kompromisser och förhandling Konflikter löses genom att man låter den starkaste vinna 
Belöningar baserat på jämlikhet  Belöningar baserat på rättvisa 
Båda könen kan välja om de vill göra karriär eller inte Män måste göra karriär, kvinnor kan välja att göra det 

3.2.4 Dimension 4: Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikandet är den fjärde dimensionen och definieras som i hur hög grad 
medlemmarna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller tvetydiga situationer. Denna känsla 
uttrycks bland annat genom nervös stress och ett behov av förutsägbarhet samt ett behov av 
skrivna och oskrivna regler. Undvikandet av osäkerhet handlar om hur mänskliga samhällen har 
lärt sig att hantera osäkerhet. Människor från kulturer med starkt osäkerhetsundvikande har en 
viss struktur i sina företag, institutioner och relationer genom regler, lagar och tradition som gör 
olika händelser enklare att tolka och mer förutsägbara för dem.51 Osäkerhetsundvikande skall 
dock inte förväxlas med riskundvikande.52 Tabell 3.4 summerar de viktigaste skillnaderna mellan 
samhällen med svagt respektive starkt osäkerhetsundvikande med hänsyn till affärskulturen.53 
 

Tabell 3.4: Skillnader mellan svagt- och starkt osäkerhetsundvikande. Avbildad från Hofstede, G. (2005) 
Svagt Osäkerhetsundvikande Starkt Osäkerhetsundvikande 

Det bör inte finnas fler regler än vad som är absolut 
nödvändigt 

Känslomässiga behov av regler även om de inte fungerar 

Arbetar hårt bara när det behövs Känslomässigt behov av att vara upptagen; inre drivkraft 
att arbeta hårt 

Tolererar tvetydighet och kaos Behov av precision och formalisering 
Prestation och uppskattning eller samhörighet är 
motiverande 

Trygghet och uppskattning eller samhörighet är 
motiverande 

3.2.5 Dimension 5: Långsiktighet  

Den femte dimensionen långsiktighet kom till genom en undersökning av studenter från 23 
länder som fick svara på frågor om grundläggande värderingar baserade på Konfucius lära. 
Konfucius lära är lektioner i praktisk etik utan religiöst innehåll. Konfucianismen är inte en 
religion utan en uppsättning pragmatiska regler att använda i det dagliga livet, som härrör från 
kinesisk historia. Exempel på detta är att samhällets stabilitet är baserat på ojämnlika relationer 
mellan människor, och familjen är prototypen för alla sociala organisationer.54  
 
Den femte dimensionen kan definieras som att en långsiktig inriktning som står för att främja 
dygder inriktade på framtida belöningar, i synnerhet uthållighet och sparsamhet. Därav 
symboliseras långsiktighet av återhållsamhet och bibehållande. Vidare anses det att länder som är 
långsiktiga har bättre arbetsmoral med långsiktiga belöningar. Dess motsatta pol, kortsiktig 
inriktning, står för att främja dygder som har med det som varit och det nuvarande att göra, i 

                                                
49 Hofstede, G., 2005, s. 132-ff & www.geert-hofstede.com, 2006-06-26 & http://feweb.uvt.nl, 2006-06-26 
50 Hofstede, G., 2005, s. 156 ff 
51 Hofstede, G., 2005, s. 179 ff & www.geert-hofstede.com, 2006-06-26 & http://feweb.uvt.nl, 2006-06-26 
52 Hofstede, G., 2005, s. 187 
53 Ibid. s. 197 ff 
54 Hofstede, G., 2005, s. 223 ff & www.geert-hofstede.com, 2006-06-26 & http://feweb.uvt.nl, 2006-06-26 
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synnerhet respekt för traditioner, att bevara ”ansiktet” och att uppfylla sociala skyldigheter.55 
Tabell 3.5 summerar de viktigaste skillnaderna mellan samhällen med kortsiktigt respektive 
långsiktig inriktning.56 
 

Tabell 3.5: Skillnader mellan kortsiktigt- respektive långsiktig inriktning. Avbildad från Hofstede, G. (2005) 
Kortsiktig inriktning Långsiktig inriktning 

Faktorer som värderas högt i arbetslivet bl.a. frihet, 
rättigheter, prestationer och att tänka själv 

Faktorer som värderas högt i arbetslivet bl.a. att lära sig 
saker, ärlighet, anpassningsbarhet, ansvarstagande och 
självdisciplin 

Fokus på viktigaste ekonomiska mål Fokus på marknadsposition 
Årets vinst viktigt Vinsten tio år fram i tiden är viktig 
Lojaliteten gentemot andra varierar med företagets 
behov 

Investeringar i livslånga personliga nätverk, guanxi 

3.2.6 Kritik mot Hofstedes nationskulturmodell 

Den första kritiken vi hittade uttryckes av Stephan Dahl som anser att Hofstedes 
nationskulturmodell är alldeles för vid och generell när man ska analysera kulturskillnader, men 
påpekar att å andra sidan gör det att den är tillämplig på nästan alla situationer i alla kulturer.57  
 
Tony Fang, Docent vid Stockholms Universitet med inriktning mot Kina, uttrycker relativt skarp 
kritik mot Hofstedes femte dimension. Hans kritik grundas på att han tycker att undersökningen 
och indexet bygger på att man uppskattar och värderar olika detaljer. Fang riktar även kritik emot 
att Hofstede delar upp konfucianismen i två motsatta poler, vilket han anser är ett filosofiskt 
misstag. Kritik riktas även emot att den femte dimensionen bygger på undersökningar bland 
studenter vars värderingar inte kan anses motsvara genomsnittet i ett samhälle. Fang riktar även 
kritik mot metoden som användes i den femte dimensionen eftersom det inte är samma 
undersökningsmetod som har använts i den andra undersökningen som låg tillgrund för de fyra 
första dimensionerna. Givet dessa fel anser Fang att man kan ifrågasätta användbarheten av den 
femte dimensionen och dess relevans för studier inom detta område.58 
 

3.3 Modell av organisationens omgivning  
Alla organisationer integrerar med sin omgivning och en grundläggande analys av en organisation 
utgår från dess omgivning. Organisationens omgivning kan delas in enligt Figur 3.3 varav en kort 
introduktion av varje faktor följer på de nästkommande sidorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
55 Hofstede, G., 2005, s. 226 ff & www.geert-hofstede.com, 2006-06-26 & http://feweb.uvt.nl, 2006-06-26. 
56 Hofstede, G., 2005, s. 234 ff 
57 Dahl, S, 2004, s. 20 
58 Fang, T., 2003, s. 347–368 

Figur 3.3: Modell av 
organisationens omgivning. 
Avbildad ifrån Hatch, M. J. 
(2002) 
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3.3.1 Nätverk 

Nätverket är organisationens interaktion med omgivningen. Interaktionen är antingen indirekt 
eller direkt och kan vara ett utbyte av tillgångar samtidigt som det kan vara en konflikt eller andra 
problem med en annan organisation. Storleken på olika organisationers nätverk med andra 
aktörer kan variera avsevärt.59 Samspelet gör det möjligt för organisationen att förse sig med 
råvaror, anställning av personal, trygga kapital, hyra, bygga eller köpa lokaler med mera. 
Företagets produkter konsumeras av omgivningen via ett samspel med organisationens kunder. 
Andra aktörer som också interagerar med organisationen via nätverket är till exempel 
distributörer, myndigheter, partners, konkurrenter, fackföreningar och andra intressenter.60  
 
En nätverksanalys beskriver en komplex väv av organisationer och visar de relativa positioner för 
alla organisationer som ingår. Utmaningen i nätverksanalyser är att göra en lämplig avgränsning 
av nätverket eftersom få nätverk utgörs av slutna system. Hur pass central en organisation är 
framgår av de antal kopplingar som finns mellan andra organisationer.61 I Figur 3.4 skulle B till 
exempel kunna vara kunder och kunderna i sin tur har även kontakt med dina konkurrenter A.   

 

3.3.2 Det omgivande samhället 

Utöver de aktörer som är verksamma inom organisationens nätverk så verkar allmänna krafter i 
omgivningen. Krafterna påverkar organisationens nätverk och enbart en analys av nätverket 
kommer med stor sannolikhet inte att fånga in de allmänna krafterna. Det omgivande samhället 
kan delas in i sju olika sektorer enligt Figur 3.3 för att lättare förstå sambandet mellan 
organisationen och dess omgivning. Sektorerna är egentligen inte åtskilda utan hänger samman 
och det är tillåtet att till exempel slå ihop den kulturella och sociala sektorn. Vi tycker modellen 
ger en bra utgångspunkt för att få kunskap om vilka omgivningsfaktorer som påverkar en 
organisation i en främmande miljö som till exempel Kina. 

3.3.2.1 Den juridiska sektorn 

Den juridiska sektorn definieras av de författningar, lagar och den juridiska praxis som råder i den 
miljö som organisation är verksam i. Sektorn innefattar även lagar och juridisk praxis som berör 
företag, skattelagstiftningen och konkurrensbegränsande lagar med mera. Ofta är det svårt att 
skilja trender åt inom den juridiska sektorn mot de trender som råder inom den politiska och 
ekonomiska sektorn. Exempel på detta är trender som rör olika former av regleringar och 
avregleringar. Sektorn har även tydliga kopplingar till den sociala och kulturella sektorn.62  

                                                
59 Karpik, L., 1978, s. 71 ff 
60 Hatch, M. J., s. 87 ff 
61 Ibid. s. 88 
62 Ibid. s. 91-92 

Figur 3.4: Organisationens 
nätverk. Tolkad utifrån 
Hatch, M. J. (2002) 
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3.3.2.2 Den politiska sektorn   

Den politiska sektorn beskriver maktfördelningen, dess koncentration av makten och vilket 
politiskt system som används i den miljö som organisationen är verksam i. Öststaternas övergång 
ifrån kommunism till mer kapitaliska system i slutet av 1980-talet är ett exempel på en viktig 
förändring i den politiska sektorn.63 

3.3.2.3 Den teknologiska sektorn  

Den teknologiska sektorn tillhandahåller kunskap och information i form av vetenskaplig 
utveckling som företagen kan tillgodogöra sig. Omgivningen besitter den kunskap som företaget 
behöver för att producera det som efterfrågas av marknaden. Den snabba utvecklingen inom IT-
teknologin har helt förändrat förutsättningarna för den teknologiska sektorn då vissa forskare 
menar på att IT-trenden kan liknas med de förändringar som kom med den första och andra 
industriella revolutionen.64 

3.3.2.4 Den ekonomiska sektorn  

Den ekonomiska sektorn består av arbetsmarknaden, finansiella marknader och marknader för 
varor och tjänster. Andra områden inom sektorn är fördelningen mellan privat och offentligt 
ägande, centraliseringsform av ekonomisk planering, skattepolitik, banksystem och 
konsumtionsmönster. Vanliga faktorer som beaktas vid en analys är betalningsbalansen, 
valutafrågor, handelsavtal, priskontroll, arbetslöshetsfrågor, råvarumarknaden och inflationen etc.  
En trend inom denna sektor kan ge allvarliga konsekvenser för de övriga sektorena i 
omgivningen. En konjunktur nedgång påverkar den sociala sektorn, den politiska sektorn, 
juridiska sektorn, den kulturella sektorn och den teknologiska sektorn.65  

3.3.2.5 Den fysiska sektorn  

Den fysiska sektorn innefattar naturen och naturresurserna. Dess betydelse är mer viktig för vissa 
organisationer jämfört med andra. Exempel på sådana företag är sådana som verkar inom 
oljeindustrin, skogsindustrin, gruvbolagen men även de som har direkta intressen i den fysiska 
sektorns element såsom exportföretag och rederier, speditionsföretag och bygg- och flygplatser. 
Det är svårt att förutsäga förändringar i den fysiska sektorn med undantag för de minskade 
naturresurserna. En, oönskad, förändring av den fysiska sektorn (naturkatastrofer etc.) kan få 
långtgående följder för den ekonomiska sektorn.66  

3.3.2.6 Den sociala sektorn 

Den sociala sektorn förknippas med klasstruktur, demografiska faktorer, migrationsmönster och 
livsstilar och attityder. Traditionella sociala institutioner såsom utbildningssystem, religion, handel 
och professioner räknas också in i denna sektor. Stora folkutvandringar är en faktor som 
påverkar den sociala sektorn i stor omfattning.67 

3.3.2.7  Den kulturella sektorn  

Den kulturella sektorn förknippas med historia, traditioner, förväntat beteende och värderingar. 
Exempel på detta är att amerikanska företag har bland annat en betoning på ledarskap, 
rationalitet och materiellt välstånd men lägger mindre vikt vid hierarkisk auktoritet och värderar 
mänskliga rättigheter, kvalitetsfrågor och miljövård högre.68    

                                                
63 Ibid. s. 92-93 
64 Ibid. s. 93-94 
65 Ibid. s. 92-93 
66 Ibid. s. 94-95 
67 Ibid. s. 90 
68 Ibid. s. 91 
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4 Kina och dess samhälle 
 

Kapitlet ger läsaren en inblick i den kinesiska kulturen och innehåller dels en analys av Kina kontra Sveriges 
kultur utifrån Hofstedes nationskulturmodell. Viktiga begrepp som guanxi, mianzi, renqing och hög kontext 
samt de olika sektorena i modellen om organisationens omgivning behandlas kortfattat. Syftet med detta kapitel är 
att bekanta läsaren med den kinesiska kulturen och peka på skillnader gentemot Sverige vilket vi hoppas skall 
leda till en ökad förståelse av de svårigheter som finns med att etablera sig i Kina. 

4.1 Analys av Sverige och Kina utifrån Hofstedes nationskulturmodell  
I detta avsnitt analyserar vi Kina och Sverige utifrån deras värden i Hofstedes undersökning. 
Figur 4.1 visar på dimensionsskillnader mellan Sverige och Kina. Den största skillnaden mellan 
länderna hittar man främst i långsiktigheten, vilken är mycket högre i Kina än vad den är i 
Sverige. Kina har en långsiktighetsindex på 118 medan Sverige har 33. Hofstede anser att en 
långsiktig inriktning står för ett samhälle där stora skillnader i ekonomiska och sociala 
förhållanden anses vara icke-önskvärda. En specifik anledning till varför Kina får så hög 
långsiktighetsfaktor beror på deras begrepp guanxi, se vidare avsnitt 4.2.1.1. Sverige återfinns 
ungefär i mitten på skalan och det anses bero på att de flesta svenska företag prioterar 
ekonomiska mål och årets vinst mer än långsiktiga ekonomiska mål.69 
 
Kina utmärks väldigt mycket av dess låga individualismindex på 20, vilket kan jämföras med 
Sverige som har ett individualismindex på 71. Detta går främst att hänföra till Kinas styre som är 
kommunistiskt. Vidare kan det låga individualismindexet för Kina enligt Hofstede förklaras med 
att kineser presterar bäst när de arbetade mot ett gruppmål och anonymt, medan de presterade 
sämre när de arbetat individuellt. Slutligen kan Kinas låga individualismindexet förklaras med det 
kinesiska konceptet ”att tappa ansiktet”, se vidare avsnitt 4.2.1.5. Sverige har högre poäng än 
Kina i individualismindexet vilket kan förklaras med att vi behandlar alla lika, befordran skall 
grundas på färdigheter och regler, större rörlighet i arbetslivet och att vi föredrar att jobba 
individuellt framför i grupp. 
 
Det som utmärker Sverige är framförallt dess låga maskulinitetsindex på 5 vilket kan jämföras 
med Kinas på 66. Anledningen till att Sverige har ett så lågt värde beror på att vi är ett väldigt 
jämställt land. I mer feminina länder som Sverige löses konflikter genom att man kompromissar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
69 Hofstede, G., 2005, s. 223 ff & www.geert-hofstede.com, 2006-06-26 

PDI: Maktdistans,  
IDV: Individualism,  
MAS: Maskulinitet,  
UAI: Osäkerhetsundvikande, 
LTO: Långsiktighet  

Figur 4.1: Dimensionsskillnader 
mellan Sverige och Kina. Källa: 
www.geert-hofstede.com, 2006-
06-20. 
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och förhandlar vilket kan jämföras med mer maskulina där man har inställningen att man låter 
den starkaste parten vinna. Det kan även anmärkas att i mer maskulina länderna, däribland Kina, 
har män och kvinnor hårdare värderingar samt att skillnaderna i åsikter mellan de båda könen är 
störst.70  
 
I dimensionen osäkerhetsundvikandeindexet finns det inga märkbara skillnader mellan Sverige 
och Kina utan båda har ett väldigt svag osäkerhetsundvikande. Kina och Sverige liknar varandra 
inom detta område på grund av att vi är mindre uttrycksfulla i våra kulturer i jämförelse med 
andra. Vidare får aggressioner och känslor inte synas, människor som uppför sig känslosamt och 
högljutt möts av ett socialt ogillande.71  

4.2 Analys av Kina utifrån modellen om organisationens omgivning 

4.2.1 Kultur 

4.2.1.1 Guanxi 

Den kinesiska- och den västerländska affärskulturen skiljer sig åt även om, åtminstone på ytan, 
transaktionerna är detsamma. Kineser föredrar att arbeta med människor som de känner och litar 
på och som inte trycker på att snabbt avsluta en affär. Med ett starkt förhållande har man 
förtroende och man kan även bli favoriserad.72  
 
Begreppet Guanxi (personliga relationer) är ett viktigt inslag som genomströmmar hela den 
kinesiska kulturen. Begreppet tycks inte ha någon direkt bra engelsk eller svensk översättning.73 

En tänkbar beskrivning av uttrycket kan dock vara:  
 

”Guanxi: ett kinesiskt system av tjänster och gentjänster med stark betoning på tillit, ofta 
[grundat på] släktskap och gemensamma upplevelser”.74    
 

Guanxi betonar alltså vikten av familjeband och delade erfarenheter och har anor tillbaka till det 
uråldriga Kina där ömsesidighet och andra former av sociala utbyten användes frekvent för att 
bygga upp och vårda relationer. De starkaste banden av guanxi sker som väntat mellan 
kärnfamiljemedlemmar men guanxi förmedlas också mellan individer som har delat en gemensam 
upplevelse som till exempel gamla vänner, gamla klasskamrater och kolleger ifrån arbetslivet.  
Eftersom kineser rent generellt föredrar att göra affärer med människor de känner eller med 
vänners vänner, avsätter de en avsevärd mängd tid och energi för att bygga relationer med 
personer som de respekterar. Det är detta engagemang av tid och energi som beskriver den sanna 
innebörden av begreppet guanxi.75 Ofta tar det tid innan en ny person blir upptagen inom en 
persons guanxi eftersom det ofta tillämpas en ”vänta och se” attityd. Detta är en vanlig källa till 
otålighet och frustration för utomstående som snabbt vill ta sig in i den närmare kretsen.76  
 
Det står klar att utan Guanxi kommer man i princip ingenstans i Kina. Att skaffa ett bra jobb, en 
flygbiljett, inträde till en skola eller universitet, att bli befordrad eller få en utlandstjänst, att få 
saker och ting gjorda (åtminstone mer effektivt) med mera, allt kräver guanxi.77  

                                                
70 Hofstede, G., s. 129 ff & www.geert-hofstede.com, 2006-06-26 
71 Hofstede, G., 2005, s. 179 ff 
72 www.exportinfo.org 
73 Chen. M. J., 2001, s. 46, & Fang, T., 2005, s. 113  
74

 Ibid. s. 113 
75 Chen. M. J., 2001, s. 47   
76 Ibid. s. 48   
77 Fang, T., 1993, s. 16 
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4.2.1.2 Renqing – tjänster och gentjänster  

Renqing syftar till betydelsen av tjänster eller givande av gåvor och uttrycker de obetalda ”skulder” 
eller gentjänster som har uppkommit genom guanxi nätverket. Guanxi vårdas och byggs upp 
genom ömsesidiga tjänster och gentjänster under en obestämd tid. Sådana åtaganden och 
förpliktelser kan sträcka sig över en mycket lång tid, i vissa fall över flera familjegenerationer. Det 
är bland annat denna tidsaspekt som gör att renqing är så bindande och guanxi nätverken så 
uthålliga och genomgripande. En gentjänst behöver nödvändigtvis inte vara av samma storlek 
som den personen han/hon står i skuld till. Utan ofta ses det som en fördel att tjänster och 
gentjänster är obalanserade eftersom detta ses som ett fortsatt skäl att vårda relationen där två 
personer omväxlande står i skuld till varandra.78   

4.2.1.3 Gåvor 

Renqing syftar också till givandet av gåvor vilket är ett vitalt element för att vårda och bygga upp 
guanxi. För västerlänningar kan detta komma i konflikt med de etiska regler och lagar som har 
fostrat dem då vissa fall av detta kan komma att klassas som mutor. Men gåvor behöver inte vara 
oetiska. Gåvor behöver inte vara dyra och kineser ser det mer som ett skäl till att socialisera och 
ytterligare stärka banden. En gåva till en kinesisk kollega/vän bör helst vara personlig. Det kan 
vara något av personligt värde (till exempel din favoritmusik) eller något som du vet att den 
mottagande personen av gåvan tycker om eller är i behov av. Generellt bör man inte ge blommor, 
framför allt inte vita då de förknippas med döden, då detta uppfattas som väldigt ytligt. Klockor 
och fläktar och allt som innehåller siffran 479 uppskattas inte heller. Andra exempel är saxar och 
knivar (de kan skära av relationsbanden) och kanske det viktigaste är att inte ge för extravaganta 
gåvor som snarare kommer att skämma ut din kinesiske vän än att göra honom/henne glad.80 

4.2.1.4 Relationer – personliga och företagsmässiga  

Guanxi föds och vårdas genom personliga relationer mellan individer och inte mellan 
organisationer. Två företag som har en god relation innebär inte automatiskt att det kommer att 
fortgå om personalbyte sker. Den nya personen må ha ärvt titeln och adressboken men inte den 
forna arbetarens guanxi. Den nya personen kanske inte behöver starta ifrån noll men blir tvungen 
att skaffa sig ett eget nätverk, en uppgift som kan ta lång tid.81   
 
Guanxi banden kan stärkas mellan två företag/personer genom dåliga tider. Kineser tror att detta 
är det bästa sättet att testa relationen. En misslyckad affärsuppgörelse är en möjlighet för 
företagen att återbekräfta och stärka deras ömsesidiga relation. Kineser sätter ett högt värde på 
”huan nan zhi jiao” – förhållandet har överlevt en svår tid.82 Tabell 4.1 visar på vissa utmärkande 
skillnader mellan kinesiska och västerländska nätverksaktiviteter. 
 
I Kina bedrivs affärer företrädesvis genom relationer men betydelsen av guanxi varierar inom 
olika marknadsområden. I hightech industrier är betydelsen av guanxi liten men i traditionella 
områden som i till exempel fastighetsbranschen utgör guanxi fortfarande en viktig faktor. 
Allteftersom fler och fler kinesiska företag gör affärer med västerländska företag och ger sig in på 
mer otraditionella branscher kommer troligtvis betydelsen av guanxi att minska.83  
 

 
 

                                                
78 Chen. M. J., 2001, s. 49-50   
79 Förknippas med döden då uttalet för siffran 4 och ordet för död är väldigt snarlik.  
80 Ibid. s. 56 ff  
81 Ibid. s. 54 
82 Ibid. s. 59 
83 Ibid. s. 64 
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Tabell 4.1: Kinesiska och västerländska skillnader i nätverksaktiviteter. Avbildad från Chen, M. J. (2001) 
Kina Västerländska länder 

Personliga relationer har delaktighet i 
organisatoriska relationer och vice versa 

Klar gräns mellan individuella och organisatoriska 
relationer 

Person- och förtroende orienterat  Kontrakt orienterat 
Motiverad av ekonomiska och sociala angelägenheter Huvudsakligen motiverad av ekonomiska 

angelägenheter 
Flexibel och informell Formell och tydliga definierade roller 

4.2.1.5 Mianzi – ansikte  

Kineser är rädda för att göra bort sig inför andra människor och strävar efter att inte 
tappa/förlora ansiktet. Detta fenomen kallas mianzi och översätts bäst med ”ansikte” eller fasad.84  
En persons mianzi betecknar ens sociala status och en bra karaktär och rykte ger en bra mianzi. 
 
En person som ”tappar ansiktet” skadar sitt rykte och eventuellt sin status. Samtidigt innebär 
mianzi ett delat ansvar för att inte orsaka att andra tappar ansiktet. Att medvetet eller omedvetet 
orsaka att andra tappar sitt ansikte åsamkar båda skada vilket allvarligt kan skada relationen och 
även nutida/framtida affärer. En anställd på ett företag måste tänka på att upprätta hålla sitt 
ansikte dels mot sina kunder och dels mot sin chef för ett bättre utgångsläge vid 
löneförhandlingar eller befordran. Att inte tappa ansiktet är så viktigt i kinesisk kultur att kineser 
till och med är beredda att ljuga för att bevara det.85 
 
I mån om att bevara sitt eget ansikte och se till att inte andra tappar ansiktet genom att till 
exempel kritisera dem öppet, kan möten och förhandlingar te sig som en tämligen komplicerad 
och utdragen process hos västerlänningar. Rädslan att göra bort sig eller till exempel tvingas 
erkänna att man har gjort fel medför till försiktighet. Att bevara ansiktet innebär också att 
företagen inte vill bli betraktade som någon som gör affärer med andra klassens företag.86 
Frånsett att tappa ansiktet kan man även ge ansikte åt någon. Detta sker till exempel då en person 
ger någon lovord eller beröm inför andra kolleger och överordnade. För mycket lovord skall 
dock undvikas då det finns en risk att medarbetaren känner sig förlöjligad och tappar ansiktet.87  
  
I en undersökning om mianzi, gjord av China Youth Daily, redovisas att 93 procent av de 
tillfrågade tänkte mycket på deras mianzi. Hela 75 procent tyckte att de mest förödmjukande var 
offentliga misstag följt av misslyckandet av att uppfylla ens löfte. Många skämdes när de 
framstods som nonchalanta inför andra och många ansåg även att de tappade ansiktet när de inte 
hade tillräckligt med pengar på sig för att betala notan när de bjöd ut bekanta på mat.88 
 
De tillfrågande fick också rangordna olika alternativ som de ansåg förbättrade ens mianzi. 
Toppade listan gjorde ”att göra det som ingen annan kan göra” följt av ”att bli lovprisad offentligt” och på 
tredjeplats ”att vara utomordentligt kunnig”. Mianzi har vanligen ett pris; att betala eller inte betala är 
ett problem då många är besatta av att ständigt slåss om att betala notan trots att man kanske har 
en svag ekonomi. Hela 81 procent tyckte att det var ett tufft liv att ständigt tänka på ens mianzi.89  
 

                                                
84 Fang, T., 2005, s. 62 
85 Ibid. s. 73 & Worm, V., 1997 
86 Fang, T., 2005, s. 62 
87 Worm, V., 1997 
88 China Daily, 2005-08-08 
89 Ibid.  
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Avslutningsvis visade undersökningen att män fokuserar mer på mianzi än kvinnor och rent 
generellt att äldre brydde sig mer om det än yngre. Grovarbetare brydde sig mindre om mianzi än 
de som jobbar inom mer kvalificerade yrken.90 

4.2.1.6 Hög och låg kontext 

Kina är en högkontext kultur medan Sverige är en lågkontext kultur. Hög kontext kopplas till 
grupper eller människor som har nära relationer över en lång tidsperiod och många kulturella 
beteenden uttrycks inte explicit eftersom de andra vet vad som förväntas.91 I en högkontext 
kultur ges den huvudsakliga informationen via den fysiska situationen eller i kroppsspråket, det 
som sägs har en mindre betydelse.92 Låg kontext kopplas till grupper eller människor som har 
många men kortare relationer eller för något annat speciellt skäl. Den väsentliga informationen 
ligger i det som sägs och mindre betydelse läggs vid den fysiska situationen eller kroppsspråket.93 
 
I en högkontext kultur betyder inte ”ja” alltid ”ja” och ”nej” inte alltid ”nej”. Kineser säger sällan 
nej för att undvika konfrontation och för att inte tappa ansiktet. Kineser har ett flertal olika sätt 
att säga ”nej” på vilket ordet ”ja” kan vara ett sätt att säga det på.94 Västerlänningar som vill göra 
affärer med kineser kan ofta missförstå den information som sägs eftersom de inte kan uppfatta 
den information som inte uttrycks explicit. 

4.2.2 Politik 

Man ska tänka på att Kina är socialistiskt land med Marxism-Leninism och Maoism tankar som 
sin politiska ideologi. Det kinesiska kommunist paritet är Kinas makthavare. Den politiska 
makten i Kina har alltid varit väldigt centraliserad och det är märkligt att det kommunistiska styret 
har lyckats vara opåverkad och överlevt de ekonomiska reformerna som har vidtagits i landet. 
Man ska dock ha klart för sig att det fortfarande är ett enpartisystem som kan vara mycket 
hämmande och brutal om det utmanas eller ifrågasätts.   
 
Den politiska strukturen utgörs väsentligen av tre aktörer; partiet, staten och regeringen med 
partiet som den ultimata makthavaren. Partiet är alltid närvarande i någon form, vet alltid allt om 
alla samt kontrollerar stora delar av näringslivet och det politiska systemet. Kina började attrahera 
investeringar från utlandet efter att flera viktiga reformer hade genomförts i landet, se nedan i 
avsnitt 4.2.3. Att göra affärer i Kina kan antingen gå extremt snabbt eller kolossalt långsamt och 
politikens betydelse för att göra affärer i Kina underskattas ofta av många västerlänningar.95  
 
Den kinesiska regeringen fortsätter att prioritera ekonomisk tillväxt och målet är att fyrdubbla 
BNP från år 2000 till 2020. Dock får detta inte ske på bekostnad av intern stabilitet och ordning. 
Problem som Kina måste hantera är de ökade klyftorna mellan städerna och landsbygden, den 
snabba urbaniseringen, bankkriser, reformering av statliga företag och ökad miljöförstöring. 
Reformer av en tillåten ökad öppenhet mot omvärlden har lett till en radikal höjning av 
levnadsstandarden och ett par hundra miljoner människor har lyfts ur fattigdom. Vidare har 
individens frihet i den privata sfären ökat dramatiskt, och partiets kontroll över människors 
vardagliga liv minskat i motsvarande grad. Samtidigt fortsätter grundläggande friheter och 
rättigheter som yttrande-, organisations-, religions- och pressfrihet att vara allvarligt inskränkta.96 

                                                
90 Ibid.  
91

 www.culture-at-work.com, 2005-07-20 
92 Fang, T., 2005, s. 67 
93 www.culture-at-work.com, 2005-07-20 
94 Fang, T., 2005, s. 67 
95 Ibid. s. 72 ff 
96 www.swedishtrade.se, 2006-07-10 & Fang, T., 1999, s. 72 ff 
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4.2.3 Ekonomi 

Mellan 1978 och 2002 växte ekonomin i Kina med i genomsnitt 11 procent per år och under 
2005 växte den med 15,1 procent enligt officiell statistik. Ett antal ekonomiska reformer har 
genomförts och kärnan i reformerna har varit att öppna upp mot omvärlden för handel och 
investeringar samt att släppa fram marknadskrafterna. Viktiga branscher är textil och tillverkning 
av konsumtionsvaror, bilar, maskiner, men även råvaruindustrin och kemiskindustri.97 En 
avgörande faktor för den kinesiska tillväxten på senare år har varit att den ökande exporten och 
dess handelsöverskott. Handelsöverskottet väntas öka de närmsta åren eftersom den kinesiska 
regeringen investerat stora summor inom stål och kemiska sektorn för att man vill minska 
importen av dessa och beroendet av västvärlden.98 
 
Statlig planering av ekonomin är den viktigaste aspekten av den kinesiska ekonomin. Kinas 
statliga företag måste agera i enlighet med statsplanen, vilket nu har bytt namn till 
statsprogrammet, som beslutas av Kommunistpartiet. Bytet av namn anser exportrådet signalerar 
statens avsikt att minska sin direkta styrning av ekonomin.99 Kina har gradvis utvecklat ekonomi 
vilken inkluderar statligt ägda företag, kollektiv, privata och utländska företag, dock så är de 
statligt ägda företagen den drivande kraften i ekonomin medan de andra endast är supplement.100 
Fang anser att den ekonomiska planeringen än idag fortgår på detta viss och de reformer som har 
vidtagits modifierar systemet snarare än ersätter det. Kritiker till systemet hävdar att många 
privata företag saknar beslutanderätt och egentligen bara är fasader för statligt ägda företag.  
 
Vidare så anser vissa att den statliga planeringen inte klarar av att förändra sig i den utsträckning 
som behövs för att möta en förändrad efterfråga i samhället. Kinas ekonomi har därför vissa 
stora strukturella problem, vilket är att en tredjedel av de statliga företagen i Kina går med förlust 
och en annan tredjedel av de företagen går med gömda förluster.101 
 
Kina har nyligen reformerat sitt valutasystem genom att yuanen, den kinesiska valutan, 
revalverades samtidigt som yuanen inte längre ska vara knuten till den amerikanska dollarn utan 
till en valutakorg. Kommunistpartiet har även reformerat banksektorn genom att man har 
börsnoterat två av de största bankerna på Hong Kong börsen samtidigt som 17 andra kinesiska 
banker har tagit in utländska strategiska ägare, vilket kommer förbättra styrningen av dem 
samtidigt som det stärker upp deras balansräkning.102 Problemet för Kina är att uppbyggandet av 
en ny ekonomisk modell inte kan uppnås med än gång utan det tar tid och den 
marknadsekonomi som Kina vill etablera kommer fortfarande att ha vissa starka särdrag av 
socialism i sig eftersom staten vill utöva en starkare kontroll över ekonomin än vad man normalt 
gör i en marknadsekonomi.103 

4.2.4 Juridik  

Sedan 1979 har Kina börjat utveckla och förbättra dess juridiska grundsystem med lagar och 
föreskrifter. Detta har skett genom att mer än 300 nya lagar och 400 nya föreskrifter har trätt i 
kraft. Allt från olika lagar till lokala regler har karaktären av lag och kan göras gällande i hela Kina, 
det vill säga det finns ingen riktig balans mellan de olika organen som utfärdar lagar och regler i 

                                                
97 www.swedishtrade.se, 2006-07-10 
98 Widman, E., 2006-05-26 
99 Widman, E., 2006-02-14 
100 Utrikesdepartementet, www.kinesiska.com, 2006-07-10 
101 Ibid.  
102 Widman, E., 2006-02-14 
103  Fang, T., 1999, s. 78 ff 
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Kina.104 Vidare, finns det många kryphål i det kinesiska juridiska systemet samtidigt som det 
juridiska systemet är mer utbyggt på pappret än vad det är i verkligheten.  
 
Trots att Kinas juridiska system har brister så anser Fang att dessa till stor del beror på 
konfucianismen. Konfucianismen är djupt rotad i det kinesiska tänkandet och anser att en lag i sig 
inte löser folkets problem och agerande utan för att människor ska förändras måste varje 
människas moral vilja förändras annars händer ingenting. Därför anser Fang även fast 
kommunistpartiet har genomfört stora förändringar i det juridiska systemet måste man förstå att 
förändra det kinesiska tankesättet kommer att ta tid, troligtvis decennier eller i värsta fall sekler.105 

4.2.5 Teknologi 

Det finns ett stort glapp mellan Kinas och västerländska länders teknologi. Många anser att en av 
de viktigaste anledningarna till varför Kina har öppnats upp mer och mer de senaste decennierna 
är för att de vill importera utländsk teknologi och minska det teknologiska glappet gentemot väst.  
Den kinesiska regeringen uppmuntrar privatisering av forskningsinstitut och avknoppning av 
företag samtidigt som utländska företag flyttar alltmer forskningsresurser till Kina. Mellan 1985 
och 2002 ökade antalet patentansökningar från utländska företag till Kina från 4 900 till över 47 
000.  
 
Intrång i patent och andra immateriella rättigheter är ett växande problem som drabbar både 
utländska och inhemska företag. Kunskapen om immaterialrätt är i många fall dålig vid de 
rättsliga instanserna – särskilt på lokal och regional nivå – vilket innebär att det kan vara svårt att 
hävda sina rättigheter även om man har lagen på sin sida. 106 Fang hävdar att många västerländska 
företag är väldigt osäkra på vilket skydd de kommer att erhålla, vilket är en konkurrensnackdel för 
Kina gentemot andra lågkostnadsländer.107 
 
Kinas inhemska industri har under en längre tid varit sämre på att utveckla nya teknologiska 
uppfinningar, samtidigt som de har låg produktivitet, dålig avkastning på investeringar, energi 
slöseri och miljöförstöring. Detta gör att de kinesiska myndigheterna ofta välkomnar företag och 
deras investeringar om de kan bidra med ny teknik eller produkter vilket kan tillfredställa något 
behov i Kina samtidigt som de kan lära sig något om det.   

4.2.6 Byråkrati 

Kinesisk byråkrati är en av hörnstenarna i kommunistpartiet. Den kinesiska marknaden är 
omfattande och enorm och likaså är den kinesiska byråkratin. En av anledningarna till byråkratin i 
Kina beror på kinesernas kulturella inställning eftersom de är rädda för att ta risker eller göra 
misstag, visa på obeslutsamhet, undvika att ta ansvar och slutligen säga nej. Detta beror på att 
belöningen för att ha presterat bra är väldigt liten, men där straffen för att ha presterat dåligt är 
höga. Därför, finns det inget som lugnare en kines så pass mycket som att se bevis på att någon 
annan har godkänt det eller köpt det. Detta kan hjälpa till att stoppa byråkratin och underlätta 
avsevärt i förhandlingar. En annan anledning till byråkratin är att man inte vill ge för stor makt till 
en person i Kina, vilket man hoppas skall ge ökad säkerhet i det kinesiska politiska systemet.108 
Värt att poängtera är att problem med den kinesiska byråkratin inte bara drabbar västerlänningar 
utan även kineser och byråkratin är även lika kritiserad av kineser som av västerlänningar.109 

                                                
104 China Internet Information Center, www.china.org.cn, 2006-07-11 
105 Fang, T., 1999, s. 83 ff 
106 Löwenadler, J., www.awapatent.com, 2006-07-11 
107 Fang, T., 1999, s. 85 ff 
108 Sisci, F., www.astimes.com, 2006-07-11 & Fang, T., 1999, s. 100 ff  
109 Fang, T, 1999, s. 100 ff 
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5 Resultatredovisning 
 

I detta kapitel presenteras de resultat som ligger till grund får vår analys. Först redogör vi för hur tillkomsten av 
intervjufrågorna har tagit form utifrån våra teoristudier och därefter presenterar vi i löpande text de empiriska 
resultaten. 

5.1 Tillkomst av intervjufrågorna baserat på valda teorier och vald modell 
Valet av intervjufrågor till de olika företagen och agenterna kan motiveras utifrån de presenterade 
internationaliseringsteorierna, modellen om organisationens omgivning och Hofstedes 
nationskulturmodell. Avsnittet nedan är uppdelat efter två huvudsakliga frågeställningar och som 
ligger till grund för våra intervjuer. Det vi vill peka på är utformandet av dessa frågeställningar 
och hur det knyts till våra valda teorier och modeller. Frågeställningarna har naturligtvis en rad 
följdfrågor av djupare karaktär, men motivering till dessa frågor kommer dock ej att behandlas 
här då det skulle bli för omfattande.  

5.1.1 Vilka svårigheter finns med att etablera sig i Kina? 

Vår första frågeställning är vilka svårigheter företagen stötte på vid sin etablering i Kina. Denna 
frågeställning motiveras dels av Hofstedes nationskultur modell och dels av modellen om 
organisationens omgivning eftersom vi vill veta vilka problem och svårigheter som den nya och 
okända miljön utgör. Alla tänkbara svar på denna frågeställning tror vi att vi kan hänföra till 
någon av modellens olika sektorer.  
 
Vidare motiveras denna frågeställning med att svaren kan användas för att identifiera de variabler 
som kan ingå i det psykiska avståndet och vi är medvetna om att alla svar nödvändigtvis inte kan 
kopplas till det psykiska avståndet.  
 
Ytterligare vill vi med denna frågeställning se om de företag som agerar enligt Born global teorin 
stötte på några specifika svårigheter vid sin etablering i Kina.   

5.1.2 Vad är agentens roll vid en etablering? 

Den andra frågeställningen är vilken funktion en agent kan ha vid en etablering. Utgångspunkten 
för denna frågeställning är att den skall dels svara på vårt syfte med hela studien. Vidare kan 
denna frågeställning underbyggas av Uppsalamodellen av den orsaken att vi tycker att en agent 
kan ha en passande plats i modellen genom att agenten skulle kunna vara delaktig i de löpande 
aktiviteterna, marknadskunskapen och minska det psykiska avståndet.  
 
Hofstedes nationskultur modell motiverar även denna frågeställning eftersom den svarar på vilka 
kulturella problem som agenten kan övervinna vid en företagsetablering i Kina.  
 
Slutligen kan denna frågeställning förklaras utifrån modellen om organisations omgivning och 
vilken roll och plats agenten kan komma att ha i företagets nätverk. Born global-företag har redan 
ett omfattande nätverk men med denna fråga vill vi ta reda på om agenten ändå kan hjälpa 
företaget med att övervinna specifika lokala svårigheter.  
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5.2 Svårigheter för företag med att etablera sig i Kina 

5.2.1 Ursprungsmarknaden 

För att kunna genomföra en lyckad etablering i Kina anser agenterna att företaget måste ha ett 
genomarbetat koncept innan man påbörjar etableringen. Ett genomarbetat koncept innebär att 
man vet vilka medel man vill använda för att uppnå de mål företaget har med etableringen. 
Samtidigt är det önskvärt att företaget är marknadsledande eller tillhör toppskicket inom sitt 
marknadssegment. Detta understryks även av ett av de intervjuade industriföretagen som 
påpekade att det är viktigt att personalen i Sverige har tidigare erfarenheter från Kina, tålamod 
och förnuft och en ledning som tror på etableringen.  
 
En av agenterna tycker att en del företag som etablerar sig utomlands försöker undvika att 
hantera sina problem på sin ursprungsmarknad och tror att dessa problem kommer att lösa sig 
om de etablerar sig i Kina. Dock blir effekten oftast motsatt och problemen blir mycket större.  
 
Samstämmig kritik från agenterna finns mot att många små och medelstora företag har en 
övertro och dålig självinsikt i sin egen verksamhet. De har svårt att uppskatta konsekvenserna av 
att flytta sin verksamhet utomlands. På grund av detta har företagen ett dåligt beslutsunderlag och 
fattar oftare felaktiga etableringsbeslut vilket kan vara väldigt kostsamt.  

5.2.2 Kultur 

Alla agenter och fyra av industriföretagen poängterar att en företagsetablering i Kina försvåras av 
språk och kulturskillnader. Kommunikationsproblemen visar sig genom att ingen av parterna 
vanligtvis behärskar den andres språk. Därav blir engelska det naturliga språkvalet för svenska 
företag vid affärer med kinesiska företag. Tidigare var behovet av tolk stort eftersom kineserna 
inte behärskade engelska i önskvärd utsträckning. Deras engelska nivå har dock förbättrats 
markant genom att de gör mycket mer affärer med västerlänningar och i dagsläget klarar man sig 
relativ bra med att göra affärer på engelska i Kina. Det kan även nämnas att IT-företaget och ett 
av telekomföretagen tyckte att det är viktigt att ha en lokal chef i Kina som parallellt kan 
kommunicera med både ledningen i Sverige och de lokalt anställda i Kina eftersom ineffektiv 
kommunikation kan vara väldigt kostsamt och skapa många onödiga problem. 
  
Många av kinesernas särdrag är kulturellt betingad såsom vikten av att inte få dem att tappa 
ansiktet, hög kontext och att underhålla relationerna. Det är emellertid möjligt att förstå deras 
kulturella särdrag och deras spelregler vid förhandlingar. Genom att använda sunt förnuft och 
tålamod kan svenskar med tiden lära sig att hantera de kinesiska kulturella särdragen. En annan 
viktig aspekt vid affärer i Kina är att man inte ska vara alltför naiv, vilket innebär att man inte får 
tro på allt kineser säger utan man ska försöka förstå vad de säger bortom det sagda ordet (hög 
kontext).  
 
IT-företaget uttryckte att det är viktigt att ha gjort affärer med andra kinesiska företag som kan 
användas som referenser. Har man tidigare levererat till olika kinesiska företag och myndigheter 
blir man genast mycket mer intressant och de kan tänka sig att gör affärer med företaget ifråga. 
Det kan dock anmärkas att till vilka företag man levererat till utanför Kina spelar en underordnad 
roll. 

5.2.3 Human kapital i Kina 

Alla agenter och tio av företagen ansåg att rekrytera kompetent och erfaren personal till olika 
positioner är en av de svåraste utmaningarna med att etablera sig i Kina. Dessutom när man väl 
hittat personal måste man utbilda den. Det finns även en ekonomisk risk med att man utbildar 



 
Fagerlund & Wikblad  2006-09-07 

 

 -27- 

personal som sedan lämnar företaget till förmån för attraktivare arbetsplatser. Generellt är det en 
stor skillnad i kunskapsnivå mellan kineser och svenskar vilket leder till att svenska företag får en 
konkurrensfördel. Samtidigt leder skillnaden i kunskap till en ökad byråkrati, se vidare nedan. 
Följden av detta är ökade kostnader som en del företag inte tar med i sina kostnadskalkyler. Detta 
kan dock variera från företag till företag och från region till region. Personallönekostnaden har 
även ökat markant de senaste åren på grund av en ökad konkurrens om arbetskraften. 
 
IT-företaget och ett av telekomföretagen vill att personal i ledande positioner i Kina skall ha en 
bra förståelse för både internationellt- och kinesiskt affärsklimat. Grundtanken med detta är att 
den personen skall överbygga kulturskillnader och minimera risken för kulturkrockar mellan den 
svenska och den kinesiska enheten.  

5.2.4 Guanxi 

Agenterna och tre industriföretag tycker att politiska kontakter är nödvändiga för att lyckas i Kina 
vilket innebär att man skall ha personliga kontakter på rätt nivå inom myndigheterna. Ett av 
industriföretagen påpekar att små och medelstora företag inte är prioriterade hos myndigheterna 
eftersom de vanligtvis jobbar mot att attrahera stora företag. Agenterna anser att det är 
nödvändigt och viktigt för företagen att bygga upp ett eget nätverk med kontakter i Kina. Att 
bygga ett nätverk i Kina kräver mycket sunt förnuft, lyhördhet och långsiktighet i sina 
nätverksförhållanden. 
 
Två av agenterna tycker att betydelsen av guanxi på senare år har minskat i betydelse. En 
anledning till detta är att kineserna blir mer och mer intresserade av att göra affärer med 
västerlänningar på grund av att de vill tjäna mer pengar. Eftersom de vill tjäna mer pengar har det 
krävts att de delvis måste göra affärer mer på västerländskt sätt. De två agenterna anser att guanxi 
har större betydelse för kineser än vad det har för västerlänningar.  Att ha ett nätverkstänkande 
vid affärer i Kina är dock nödvändigt om man vill sluta kontakter med inflytelserika personer. 
Det är väldigt viktigt att återgälda tjänster och gentjänster på deras villkor så att de inte riskerar 
att tappa ansiktet.  

5.2.5 Byråkrati 

Agenterna och sex industriföretag anser att byråkratin är ett omfattande problem, men att det 
inte är svårare att göra affärer i Kina än i något annat land. Byråkratin visar sig genom att allting 
tar väldigt lång tid jämfört med Sverige samtidigt som allting måste vara på millimetern rätt vilket 
kan göra många företag frustrerade. Vid till exempel godkännanden av en ny teknisk produkt 
måste varje nivå av tjänstemän inom myndigheten testa och godkänna produkten. Detta leder till 
omfattande pappersarbete samtidigt som det tar väldigt lång tid. Byråkratin kan även bero på att 
kineserna vill förstå och lära sig produkten, vilket leder till att det tar väldigt lång tid.   
 
Agenterna tycker att frustrationen oftast har sin förklaring eller orsak i den okunskap som finns 
hos svenska företag om den kinesiska kulturen och då framförallt byråkratin. Byråkratin medför 
emellertid att etableringen i Kina blir dyrare än vad företagen först hade planerat. Det kan dock 
tilläggas att många företag klandrar byråkratin för den stora tidsåtgången vid en etablering. I 
själva verket handlar det oftast om att de är dåligt pålästa om den kinesiska rättstraditionen, det 
vill säga deras lagregleringar, som kan förklara en stor del av den kinesiska byråkratin. Slutligen 
kan det konstateras att trots stor kunskap om Kina är byråkratin fortfarande ett väldigt 
omfattande problem.  
 
Två av företagen menar att en av anledningarna till byråkratin är att kineserna mäter besparingar 
över tiden och beaktar inte den kortsiktiga alternativkostnaden samt att de inte ser tid som en 
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kostnad. För kineser är det viktigare att fatta rätt beslut än ett förhastat beslut. 
Företagshierarkierna i Kina är mycket tydliga och varje ärende måste behandlas i varje instans för 
att minska risken för felaktiga beslut. Ett möjligt felaktigt beslut skulle innebära att kineserna 
tappar ansiktet vilket de vill undvika till varje pris.  

5.2.6 Effektivitet 

En av agenterna är av åsikten att företagen måste fokusera mer på helhetsbilden av en etablering i 
Kina än endast på de lägre lönekostnaderna och energikostnaderna. Att energikostnaden är lägre 
är dock en sanning med modifikation eftersom elavbrott är vanligt på en del ställen, vilket gör att 
man inte kan producera under en viss tid. Vidare anser agenten att effektiviteten per anställd är 
lägre i Kina men det beror på att många företag väljer att producera med flera anställda på grund 
av den billigare arbetskraften. Effektiviteten påverkas även av, som nämndes tidigare, att det inte 
är lika lätta att hitta kompetent personal.  
 
Två industriföretag tycker att det råder en enorm konkurrens i Kina vilket företagen måste 
hantera för att överleva. Ett annat industriföretag ökade sin effektivitet genom att de förbättrade 
sin styrning och kontroll av sin kinesiska verksamhet. Företaget hoppas att det kommer att leda 
till en ökad effektivitet och bättre lönsamhet.  
 
En av agenterna påpekade att många företag har mycket know-how och kunskap om företaget 
och dess rutiner bland sin ursprungliga personal i Sverige. Denna know-how och kunskap flyttas 
inte med till den kinesiska personalen vilket kan medföra att man har svårt att bygga upp 
företaget. Exempel på detta är att man måste känna till de företagsrutiner som gäller för en 
fungerande och effektiv produktion. Det är lätt hänt att till exempel placeringen av utrustning 
och dylikt hamnar fel vilket orsakar att effektiviteten i produktionen sänks. 

5.2.7 Juridiska 

Fyra industriföretag, ett IT-företag och ett telekomföretag var av åsikten att juridiska problem var 
av stor betydelse. IT-företaget tyckte att patentskyddet inte var tillfredställande i Kina. De 
skyddade istället sin produkt genom att endast tillverka delar av slutprodukten i Kina. Detta ansåg 
IT-företag var en av anledningarna till varför de hade blivit så framgångsrika i Kina.  
 
Ett annat av industriföretagen tyckte att många regler och lagar var oklara och att många juridiska 
beslut är väldigt godtyckligt fattade. Ett flertal företag och agenter ansåg att det var problematiskt 
att erhålla de tillstånd och licenser som krävs för dem att bedriva sin verksamhet. En annan 
juridisk faktor som påverkar företagen är den utbredda korruptionen och piratkopieringen av 
olika produkter.  

5.2.8 Förtroende 

Ett industriföretag tycker att kineser har svårt att få förtroende för och ifrågasätter gärna en 
svensk samtidigt som de hade litat på en gång på en av sina landsmän. Detta leder även till att 
företagens kinesiska anställda har mindre förtroende för den svenska ledningen. På senare år har 
detta dock blivit bättre eftersom det idag finns många bra och relativt enkla sätt att hålla kontakt 
med sina anställda tack vare den tekniska utvecklingen. Denna utveckling tror företagen kommer 
att hålla i sig och på lång sikt kommer det att leda till ett ökat förtroende för ledningen och 
svenskar i allmänhet. Om ytterligare svenska företag etablerar sig i Kina kommer förtroendet för 
svenska företag i allmänhet att öka då det visar på långsiktighet och bidrar till välfärden.  
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5.2.9 Långsiktighet 

Ett flertal av alla företag i vår studie antyder att man bör ha ett mycket längre tidsperspektiv på 
sin investering samtidigt som man måste vara väldigt målinriktad. Anledningen till detta är att det 
tar så pass lång tid innan man får avkastning på sina investeringar samtidigt som byråkratin är 
omfattande. Det krävs därför att man har relativt stora finansiella resurser samtidigt måste man 
orka fortsätta fokusera och bearbeta den kinesiska marknaden. Att ha lokal närvaro i Kina är 
också viktigt samtidigt som det visar på långsiktighet. Vidare skapar det arbetstillfällen som bidrar 
till att företaget får ett bra rykte, bidrar till välfärden och utvecklingen av samhället. Det viktigaste 
av allt är att det skapar bra relationer med de politiska beslutsfattarna.  
 
Två agenter och två industriföretag tycker att det kan argumenteras för att den långsiktiga 
inställningen är en generationsfråga, viket troligtvis kommer att förändras med tiden. Det kan 
förklaras genom att de nya generationerna av kineser har växt upp med en viss form av 
marknadsekonomi och att det kinesiska samhället blir mer och mer öppet mot omvärlden. 

5.3 Agentens roll 

5.3.1 Motiv till användandet av agent 

Två av agenterna tycker att innan en etablering i Kina bör företaget ta kontakt med olika agenter 
för att jämföra deras tjänster. Agenterna och ett industriföretag menar på att etablera sig utan 
assistans på den kinesiska marknaden är invecklat om man inte själv tidigare har passande 
erfarenhet från detta. Detta kan motiveras med att det annars tar alldeles för lång tid att själv 
etablera sig och att det oftast kostar mer än man hade planerat. Risken finns också att företagen 
tycker att uppgiften är övermäktig och väljer därför att inte etablera sig i Kina. Den långa 
etableringsprocessen vid en självständig etablering kan även medföra att man tappar fokus på 
ursprungsmarknaden och att verksamheten där blir lidande. Slutligen bör man använda en agent 
eftersom det finns alldeles för många fallgropar med att etablera sig utan assistans. Det kan även 
anmärkas att konkurrensen i Kina är knivskarp och det är naivt att tro att man bara kan starta 
upp i Kina och att kunderna sedan bara kommer. Det kan dock tilläggas att allt beror ju på om 
det finns en stor efterfråga för företagets produkter.   
 
Åtta av företagen i vår studie använde sig av en agent vid sin etablering i Kina. Dessa företag och 
två av agenterna ansåg att anledningen till användning av agentens tjänster var att man ville ha 
tillgång till dess kontakter och nätverk med både företag och myndigheter. Att agenten har lokala 
kontakter är även viktigt eftersom mycket styrs på lokal nivå och många beslut fattas därför 
lokalt. Detta medför dock att en del företag har svårt att bygga upp egna nätverk efter etablering i 
Kina eftersom de endast använder agentens nätverk.  
 
Andra skäl till att använda en agent är att de kan sköta kommunikationerna med de olika 
aktörerna på kinesiska samt att de är bekanta med den kinesiska rättstraditionen och den 
kinesiska affärskulten. Slutligen är en annan viktig roll för dem är att de kan bistå med att 
rekrytera lokal personal för klientens räkning och förse företaget med lämpliga faciliteter. En 
etablering av ett inköp och försäljningskontor tar omkring 3 månader, en fabrik tar ungefär 6 
månader att upprätta och en rekryteringsprocess tar vanligtvis 7 veckor. 

5.3.2 Motiv till att man inte använde agent 

Fem av företagen som inte har anlitat en agent vid en etablering hade redan ett upparbetat 
nätverk i Kina. Detta har de oftast fått genom att de tidigare har börjat med att köpa in varor från 
olika företag i Kina. Det har sedan utvecklas till kontakter med olika kinesiska aktörer. Det 
uppbyggda kontaktnätverket bidrog till möjligheten och kunskapen om att företaget skulle kunna 
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etablera sig själv i Kina. Beslutet om att etablera sig är därför något som har växt fram och då de 
redan har ett upparbetat kontaktnätverk blir en agents tjänster överflödiga.  
 
En stor majoritet av alla företag har oavsett om man har arbetat med en agent eller ej, valt att 
arbeta med en advokatbyrå. Skälet till detta är att man behövt få hjälp med de juridiska problem 
och frågeställningar som uppkommit under etableringsprocessen. Juridiken i Kina är helt 
främmande för de svenska företagen och det finns därför mycket risker som kan orsaka stora 
kostnader för dem. Dessa risker och kostnader försöker företagen minimera med hjälp av en 
advokatbyrå. Två av företagen tyckte dock att advokattjänsterna var för dyra.  

5.3.3 Kritik mot agentens tjänster 

Fem industriföretag ansåg att en del av agenterna vill sälja mer konsulttjänster än de behärskade 
och ansåg att kvalitén och arbetsinsatsen varierar mellan olika agenter. En del agenter ville även 
sälja konsulttjänster inom försäljningsstrategier, dock ansåg ett av företagen att de har mer 
branscherfarenhet än vad agenten besitter. De ville därför att agenten ska hålla sig till mer 
praktiska frågeställningar såsom att starta bolag, finna lämpliga lokaler och rekrytera personal.  
Ett företag tyckte att en del agenter bedrev sin verksamhet som var brukligt för ett decennium 
sedan. Dessa agenter behöver därmed uppdatera sina tjänster till de nya marknadsförhållandena.  
 
Den skarpaste kritiken riktade ett företag mot att ett svenskt agentföretag som inte hade ett 
upparbetat nätverk och därför fick de inte mycket utfört. Därför rekommenderade de och ett 
annat företag att man ska använda sig av en lokal agent eftersom de är mer kompetenta och 
billigare. Det är dock problematiskt att lokalisera dem. Slutligen riktas viss kritik mot att vissa 
agenter försöker bistå med konsulttjänster trots att företaget inte längre har något behov av dessa 
och då de är redo att klara sig själva.  
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6 Analys av resultat 
 

Kapitlet innehåller en analys av de resultat vi presenterade i föregående kapitel. Vi börjar med att presentera de 
väsentliga svårigheter som förekommer med att etablera sig i Kina samt vilken roll en agent har. Vidare görs 
analyser utifrån våra valda teorier och modeller samt en analys om det finns ett matchningsproblem.   

6.1 Svårigheter för företag med att etablera sig i Kina 
Vi kan konstatera att både företag och agenter har pekat på att förberedelserna för en lyckad 
etablering i Kina börjar redan på ursprungsmarknaden. Det viktigaste är att strategier och mål är 
klart definierade och att man har mycket tålamod och sunt förnuft. Agenterna framför dock en 
del kritik mot att en del företag har en övertro och en dålig självinsikt om sin egen verksamhet. 
Till detta kan även tilläggas att företagen har dålig kunskap om Kina.  
 
Båda anser att det finns stora kulturella skillnader mellan kineser och svenskar. De anser dock att 
det har blivit lättare att göra affärer i Kina eftersom kineserna har blivit bättre på engelska. Det 
finns skillnader mellan vad agenter och företag anser är problematiskt. IT-företaget tycker att det 
är svårt att få till stånd affärer med kinesiska företag om de saknar referenser från affärer med 
andra kinesiska företag medan agenterna tycker att det är mest problematiskt att förstå kineserna 
kulturella särdrag såsom hög kontext och att underhålla nätverk.  
 
Att hitta kompetent personal tycker både en majoritet av företagen och agenterna är svårt 
samtidigt som den kompetenta personalen har blivit dyrare. Företagen föredrar anställda som kan 
överbygga och lösa kulturella skillnader mellan svenskar och kineser.  
 
En del företag och agenterna anser att guanxi har stor betydelse för affärer i Kina även om dess 
betydelse har minskat något den senaste tiden. Orsaken är att Kina har blivit mer västerländskt 
influerat. Det viktiga för företagen som etablerar sig är att man har ett nätverkstänkande redan 
från början genom att man försöker sluta kontakter med inflytelserika personer.  
 
Enligt agenterna och många av företagen är byråkratin ett omfattande problem. Byråkratin visar 
sig genom att allting tar längre tid samtidigt som allting måste vara på millimetern rätt. Vidare är 
det viktigare för kineserna att fatta ett rätt beslut än ett förhastat beslut. Företagens frustration 
anser agenterna bero på okunskap om Kina och om agentens roll i den byråkratiska processen. 
Samtidigt kan en del av byråkratin förklaras med en annorlunda rättstradition i Kina.  
 
En av agenterna anser att effektiviteten rent generellt sett är lägre i Kina än i Sverige. Orsaker kan 
vara att man oftast producerar med fler anställda i Kina, svårigheter med att hitta kompetent 
personal och brister i den kinesiska infrastrukturen. Samtidigt har två företag anmärkt att man 
måste ha hög effektivitet i Kina för att kunna överleva den hårda konkurrensen.  
 
Det finns tre andra svårigheter med att etablera sig i Kina som endast företagen har påpekat. Den 
första som många företag har framhållit är att Kina inte har tillfredställande immaterialrättsliga 
lagar samt att många lagar är otydliga och tillämpas godtyckligt. Den andra svårigheten är att 
kineser har svårt att få förtroende för svenskar. Den sista svårigheten som en majoritet av 
företagen ansåg var att man måste ha ett mycket längre tidsperspektiv på investering samtidigt 
som man måste ha tillräcklig med finansiella resurser.    
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Sammanfattningsvis, anser vi att alla problem och svårigheter med att etablera sig i Kina är 
överkomliga. Dock är det största kulturella hindret att allting tar väldigt lång tid och att alla 
etableringars processer tar längre tid än vad man hade planerat. Detta beror på att svenskar och 
kineser har olika grundinställningar till tiden. Kineserna är mycket mer långsiktiga än vad vi 
svenskar är, vilket har även påvisats i Hofstedes dimension om långsiktighet, se avsnitt 3.2.5.  

6.2 Agentens roll 
Agenterna och flera företag är överens om att företag som saknar ett eget nätverk eller tidigare 
erfarenheter från Kina får det väldigt svårt att etablera sig själv. Således är en agents huvudsakliga 
syfte att tillhandahålla sitt nätverk för att underlätta etableringen och minska tidsåtgången vid en 
etablering. Med andra ord innebär detta att om man redan har ett upparbetat nätverk i Kina och 
andra internationella erfarenheter kan man etablera sig själv och det finns inget behov för en 
agent. En annan viktig uppgift för agenten är att rekrytera personal och lokalisera rätt faciliteter. 
Agenterna och företagen är överense om att man behöver extern hjälp med juridiska problem 
och frågeställningar. 
 
En del företag anser att agenterna levererar konsulttjänster som de inte behärskar utan bör hålla 
sig till mer praktiska frågeställningar och ej strategiska tjänster samt att de är för dyra. Företagen 
som framförde den kritiken rekommenderade att man istället för en svensk agent bör anlita en 
kinesisk agent.  
 
Sammanfattningsvis, anser vi agentens viktigaste uppgift är att komprimera tiden vid en 
etablering för företagen vid en etablering.  

6.3 Matchning  
 

Utifrån resultatet och analysen har vi kunnat identifiera ett matchningsproblem. Med ett 
matchningsproblem avser vi skillnader mellan vad företagen efterfrågar och vad agenten erbjuder 
vid en etablering i Kina.  
 
Det första matchningsproblemet är att det ofta föreligger ett kunskapsglapp mellan företag och 
agenten eftersom företagen inte riktigt vet exakt vad agenten kommer bistå dem med. Detta 
medför att det finns oklara roller om vad agenten skall göra och vad företaget själva skall ansvara 
för.  
 
Det största matchningsproblemet mellan agenter och företag är emellertid att de ser olika 
svårigheter med att etablera sig i Kina. Det är naturligt eftersom företagen etablerar sig i Kina 
endast en gång medan agenterna genomför etableringar hela tiden. Agenterna torde därför se mer 
generella problem än vad företagen har identifierat såsom till exempel kulturella problem.  
  
Ett annat matchningsproblem är att agenterna försöker sälja så mycket tjänster som möjligt till 
företagen. Det medför att agenten medvetet eller omedvetet kanske inte tids optimerar 
etableringsprocessen i syfte att tjäna mer pengar. Samtidigt försöker företaget etablera sig så 
snabbt som möjligt och till lägsta möjliga kostnad. Ytterligare matchningsproblem är att 
agenterna erbjuder att utföra mer tjänster än de klarar av. Detta beror på konkurrensen och att 
man vill attrahera nya klienter.  
 
Ett sätt att minska matchningsproblemet är att från företagens sida vara mer påläst om Kina i 
största allmänhet, agentens roll och vilka möjligheter en agent har att påverka processen. 
Samtidigt måste även agenten bli bättre på att informera allmänt om Kina och klargöra vad de 
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kan bistå med eller inte bistå företaget med. Detta tror vi skulle gynna både företaget och agenten 
eftersom företaget rimligtvis erhåller en bättre tjänst samtidigt som agentens arbete underlättas.  
 
Det kan även anmärkas att detta är ett exempel på asymmetrisk information där den ena parten är 
bättre informerad eller har mer kunskap än den andra parten.110 I detta fall vet agenten mer om 
de tjänster och vad han kan åstadkomma än företaget vilket är en nackdel för företaget eftersom 
det i vissa fall leder till ineffektivitet och sämre resultat.   

6.4 Analys utifrån Uppsalamodellen  
Denna teori har liten anknytning till vår studie eftersom teorin förespråkar små steg av 
internationalisering. En del företag i vår studie etablerade sig först i Kina eller andra delar av 
Asien. De följde därmed inte modellens tillvägagångssätt att svenska företag först går i 
närliggande länder som är relativt lika Sverige och med ett litet psykiskt avstånd. Det kan dock 
argumenteras för att det psykiska avståndet mellan Sverige och Kina har minskat på grund av 
utvecklingen inom informationsteknologin. Dock anser vi att det psykiska avståndet fortfarande 
är för stort mellan Sverige och Kina på grund av främst kulturella skillnader.  
 
Kritik kan utvecklas mot att modellen utvecklades för relativt länge sedan och vi lever idag med 
helt nya marknadsförhållanden, informationssamhället och globaliseringen. Den baserades även 
på stora företag som var de enda som hade möjligt att etablera sig utomlands på den tiden.  
 
Vi anser dock att man skulle kunna inkludera en agent i teorin. Detta skulle kunna ske genom att 
agenten kan minska det psykiska avståndet genom att han har marknadskunskap och vara 
delaktigt i de löpande aktiviteterna. Vidare så bygger modellen på att man tar små steg i sin 
utlandsetablering och agenten skulle i detta fall kunna få företagen att ta större steg.  

6.5 Analys utifrån Born global Teorin 
Teorin om Born global är svår att generellt tillämpa på företag som använder sig av en agent 
eftersom Born global-företag redan innan uppstarten har de internationella nätverk och de 
nödvändiga kontakter som behövs. Således finns inget direkt behov av en agent. Det kan dock 
anmärkas att vissa Born global företag tvingas att anlita extern kompetens, såsom agenter, för att 
möta de ständigt oförutsägbara förändringar som äger rum hela tiden på världsmarknaden. Detta 
innebär att de inte kan följa en specifikt utarbetad internationaliseringsstrategi eftersom de hela 
tiden måste anpassa sig.  
 
I vår studie finns det dock företag som i likhet med Born global teorin hoppat över flera steg i 
Uppsalamodellen. Dock ser inte alla dessa företag hela världen som sin marknad utan fokuserar 
oftast på några specifika marknader eller länder. Detta beror oftast på att många företag ser det 
som en övermäktig uppgift att fokusera på en världsmarknad på en och samma gång. De fåtal 
företag i vår studie som ser världen som sin marknad är Born global teorin tillämplig på.  
 
Sammanfattningsvis är det svårt att dra några generella slutsatser av Born global teorin och 
agentens roll i teorin eftersom vår studie är alldeles för allmän.  

6.6 Analys utifrån modell om organisations omgivning 
Till skillnad från de övriga teorierna är modellen om organisationens omgivning inte en specifik 
internationaliseringsteori. Modellen är väldigt generellt utformad och dess styrka är dess 
tillämpbarhet på de flesta situationer och miljöer. Modellen om organisationens omgivning kan 
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generellt användas för att analysera alla företagens utlandsetableringar i vår studie och vilken 
funktion en agent kan spela. Vi har dock valt att modifiera den utifrån våra behov och syften. 
Detta har vi försökt att göra i två de nästkommande avsnitten. 

6.6.1 Modell av företagsetablering utan agent 

I enlighet med analysen och resultatet ovan har vi skapat en modell av organisationens omgivning 
anpassad för en företagsetablering i Kina som sker då man endast tar hjälp av en advokatbyrå.  
Vår modell av organisationens omgivning åskådliggörs i Figur 6.1, vilken är baserad på 
nätverksteorin som presenterades i avsnitt 3.3. Företaget ansvarar i denna modell för de 
ekonomiska, teknologiska, politiska och kulturella aspekterna med att etablera sig i Kina. 
Advokatbyrån ansvarar för den juridiska sektorn.  
 
Företagen har som vi tidigare konstaterat i analysen och resultatet oftast ett upparbetat nätverk i 
Kina samt andra internationella erfarenheter. Detta innebär att företaget redan har de behövliga 
kontakterna med den kinesiska staten och de kinesiska företagen. Att bygga upp detta nätverk har 
tagit mycket tid och energi i anspråk hos företagen.  
 
Den kunskap företaget har symboliseras i figuren med en rektangel. Den beskriver dels den 
kunskap företaget erhåller från marknadsstudier, advokatbyrån och andra externa kontakter i sitt 
nätverk. De dubbelriktade pilarna mellan kunskap och företaget symboliserar den kunskap som 
företaget erhållit via marknadsstudier och externa kontakter. De dubbelriktade pilar mellan 
advokatbyrån och företaget symboliserar informationsutbyte mellan dessa. Detta behövs för att 
advokatbyrån ska kunna genomföra sina tjänster. De heldragna linjerna symboliserar 
nätverkskopplingar i företagets nätverk. Varje nätverkskoppling visar på att företagen måste 
införskaffa kunskap om de ekonomiska, teknologiska och kulturella sektorerna själva. Att 
införskaffa denna information tar väldigt lång tid och tar mycket resurser i anspråk hos företaget.  
 
Grundtanken med vår modell är att visa att varje nätverkskoppling innebär en tidsåtgång och en 
kostnad. Detta visas i modellen genom att företaget måsta hantera sex nätverkskopplingar eller 
integrationer, det vill säga kunskap, politiska, ekonomiska, teknologiska, advokatbyrå och 
kulturella faktorer.   

 

6.6.2 Modell av företagsetablering med agent 

I enlighet med analysen och resultatet ovan har vi också skapat en modell av organisationens 
omgivning anpassad för en företagsetablering i Kina med hjälp av en agent. Av Figur 6.2 framgår 

Figur 6.1: Nätverksmodell 
anpassad efter ett företag som 
väljer att etablera sig utan agent. 
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att företaget ansvarar för de ekonomiska aspekterna. Agenten ansvarar för de teknologiska, 
politiska och kulturella aspekterna och advokatbyrån ansvarar för den juridiska sektorn. 
 
Enligt analysen och resultatet är agentens huvudfunktion att bistå med ett nätverk. Nätverket ska 
hjälpa företaget att komma i kontakt med de rätta politiska beslutsfattarna och hjälpa företaget att 
etablera en kontakt med potentiella kunder. Med tiden är det tänkt att agentens nätverk även 
kommer att bli en del av företagets nätverk i Kina. Målet med detta är att dels spara tid vid 
etableringen och att snabbare bygga upp ett eget nätverk. I övrigt kan agenten hjälpa företaget att 
lösa kulturella problem och hjälpa till med den teknologiska sektorn.  
 
Precis som i Figur 6.1 symboliserar rektangeln kunskap. Till skillnad från Figur 6.1 sker nu 
informationsutbyte genom externa marknadsstudier och ömsesidiga relationer mellan företaget, 
advokatbyrån och agenten. Liksom tidigare så symboliserar de heldragna linjerna 
nätverkskopplingar i företagets nätverk, men nu även genom agenten. Detta visar att agenten 
förser företaget med kunskap om politiska-, teknologiska- och kulturella sektorn vilket visas på 
genom de dubbelriktade pilarna mellan agenten och företaget. Precis som tidigare är grundtanken 
med modellen att visa att varje nätverkskoppling innebär en tidsåtgång och en kostnad. I 
jämförelse med Figur 6.1 där företaget har sex nätverkskopplingar har företaget nu endast fyra 
nätverkkopplingar, dvs. kunskap, advokatbyrå, agent och ekonomiska faktorer. Övriga 
nätverkskopplingar sköts av agenten och advokatbyrån. Detta anser vi är mycket mer tidseffektivt 
samtidigt som det förhoppningsvis leder till lägre kostnad för företagen.  
 
Det får dock anmärkas att agentens tjänster är relativt dyra och resultatet är av varierande 
tillfredställelse. En annan nackdel med att använda en agent är att det är svårt för företaget att 
erhålla förstahands information eftersom all information man får från agenten är 
andrahandsinformation vilket förvanskas eller förändras på vägen. Att använda en agent innebär 
också att företaget inte kan integrera med sina kunder och andra aktörer på markanden och 
således missar att få en ökad insikt i sin egen verksamhet och marknadssituationen. Det är även 
viktigt att framhålla att ett sätt att undvika att använda en agent är att köpa ett företag i Kina eller 
att skaffa sig en partner i Kina.  
 
Dock får man ha i åtanke att detta är en väldigt förenklad modell och vi har valt att avgränsa 
nätverket utifrån vad vi har fått empiri data om. Vi är medvetna om att alla enheter egentligen på 
något sätt hänger ihop och interagerar med varandra, men det har varit svårt illustrera detta i en 
förenklad modell. Läsaren bör ha detta i åtanke vid studier av modellen.  
 

 

Figur 6.2: Nätverksmodell anpassad 
efter en agent vid etablering av SMF. 
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7 Slutsatser och avslutande diskussion 
 

Kapitlet innehåller en summering av vår studie och vi framför de slutsatser som vi kommit fram till genom vår 
analys. Vidare innehåller kapitlet en avslutande diskussion där vi dels granskar vår uppsats kritiskt och framför 
förslag på vidare studier.   

 
Syftet med vår uppsats var att analysera och redogöra för de problem som små och medelstora 
företag kan stöta på vid etableringar i Kina samt att undersöka vilken roll en agent kan ha för att 
hjälpa dessa företag. Vidare har vi även försökt titta på om det föreligger ett matchningsproblem 
mellan agentens tjänster och det företagen efterfrågar. Med ett matchningsproblem avser vi 
skillnader mellan vad företagen efterfrågar och vad agenten erbjuder vid en etablering i Kina.  
Genom våra empiriska studier har vi fått en uppfattning av vilken funktion en nätverksagent kan 
ha för ett företag och vilka problem som många företag stöter på vid sin etablering i Kina. 
 
Som utgångspunkt kan vi konstatera att ingen etablering i Kina är den andra lik, men det finns 
generella svårigheter av varierande karaktär med att etablera sig i Kina. Vi har valt att här lyfta 
fram tre svårigheter som de flesta kommer i kontakt med vid en etablering.  
 
Det första och svårast problemet med att etablera sig i Kina är att lyckas rekrytera kompetent 
personal i Kina. Detta har påpekats av båda agenter och företag i vår studie. I vår litteraturstudie 
så har detta problem inte lyfts fram i någon större utsträckning samtidigt som detta inte var något 
problem som vi hade kunnat förutse. 
 
Det andra problemet som vi har identifierat och som presenteras i litteraturen är kulturella 
problem. Vår studie bekräftar tidigare iakttagelser i litteraturen om att kulturella problem 
existerar, men vi anser att de går att övervinna med hjälp av tålamod, långsiktigt tänkande och 
sunt förnuft. 
 
Det sista problemet är byråkratin i Kina och det visar sig genom att allting tar lång tid i Kina. Det 
kan dock anmärkas att vår studie visar att byråkratin minskat de senaste åren men att den 
fortfarande har stor påverkan på livet i Kina både för svenskar och kineser. Samtidigt har även 
betydelsen av guanxi för företagen minskat, men det är fortsatt viktigt att ha ett nätverkstänkande 
vid affärer i Kina. Den minskande betydelsen av guanxi har även antytts i litteraturen. 
 
Agentens roll blir således att hjälpa företagen med att överkomma de tre ovanstående 
huvudsakliga svårigheterna med att etablera sig i Kina. Man ska dock väga användandet av agent 
mot att det kostar pengar, kvalitén varierar och att man går miste om att lära sig mer om sin egen 
kund och marknad. 
 
Vår studie har även pekat på ett matchningsproblem eftersom det råder oklara roller mellan 
agenten och företag om vad agenten kan och kommer att utföra samt vad företaget själva måste 
hantera. Slutligen är det viktigt att agenten agerar som kunskapsförmedlare för att minska 
matchningsproblemet.  

7.1 Avslutande diskussion 

7.1.1 Metodkritik 

Den första kritiken som kan riktas mot vår uppsats är att vi borde ha valt att inrikta oss mot en 
mer specifik bransch av små och medelstora företag. Detta hade medfört att vi hade kunnat dra 
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mer specifika slutsatser om en företagsetablering i Kina inom den specifika branschen. 
Anledningen till att vi inte valde att avgränsa oss var att det var väldigt svårt att få tag i företag 
som ville samarbeta med oss på grund av att det har varit semestertider. Samtidigt fanns en viss 
okunskap från författarnas sida om att vi hade avgränsat oss ytterligare så hade det ökat 
trovärdigheten för uppsatsen.  
 
Ytterligare borde vi ha valt att inrikta oss mot företag som antingen etablerar sig i Kina för att 
exportera eller företag som etablerar sig för att bearbeta den kinesiska marknaden. Dessa olika 
motiv till etablering borde generera olika typer av svårigheter. En avgränsning på detta sätt hade 
kunnat stärka uppsatsen. 
 
Utformningen av vår uppsats hade troligtvis varit annorlunda om vi hade skrivit den under vanlig 
terminstid eftersom företagen lättare hade kunnat ta sig tid och vi hade troligtvis kunnat 
genomföra fler intervjuer. Istället var vi tvungna att genomföra en email enkät, vilket inte är det 
önskvärda undersökningsmetoden eftersom svarens kvalité varierar och det inte finns möjlighet 
för följdfrågor. Samtidigt hade ytterligare djupintervjuer bidragit till en ökat trovärdighet av vår 
uppsats. 
 
Viss kritik kan även riktas mot den litteratur som behandlar Kina då den snabbt kan bli inaktuell 
på grund av den snabba utvecklingen och de stora förändringar som har äger rum i landet.  
 
Vår studie är en kvalitativ forskning som endast ger en insikt i vilken funktion agenten har och 
vilka svårigheter agenten hjälpte de intervjuade företagen med. Eftersom kvalitativ och kvantitativ 
forskning helst skall generaliseras till teorier så valde vi att generalisera våra data till 
nätverksmodellen, men så här i efterhand är den möjligtvis för vid och generell.  

7.1.2 Förslag på vidare studier 

Under studiens gång har det uppkommit ett antal frågor som denna studie ej besvarar. Förslag på 
vidare studier tycker vi skulle kunna vara att undersöka hur företag skall lösa problematiken med 
att hitta kompetent personal till en rimlig kostnad. Ytterligare intressanta aspekter är att titta på 
vilken effekt den minskade betydelse av guanxi kommer få för en agent och Kinas affärsliv. 
Slutligen vore det intressant att försöka studera vilka kostnader byråkratin medför för svenska 
företag vid etablering och verksamhet i Kina.  
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