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SAMMANFATTNING 
 
Den kinesiska marknaden har efter många år av isolering börjat öppnas upp allt mer mot 
omvärlden. Med inträdet i WTO har utvecklingen de senaste åren gått fort och lagar och 
regleringar revideras kontinuerligt av den kontrollerande regeringen. Inträdet har inneburit en 
anpassning till övriga medlemsländer vilket gjort att möjligheterna för företagande i Kina 
ständigt ökar. Potentialerna på marknaden är stora, vilket många utländska företag redan 
upptäckt. Trots det är det fortfarande ett begränsat antal svenska företag på marknaden, 
speciellt detaljhandelsföretag som vänder sig till konsumenter. I dagsläget finns det knappt tio 
sådana företag av totalt drygt 115 företag. Av dessa knappa tio återfinns Gant, Hästens, New 
Wave Group och IKEA. Samtliga har etablerat sin verksamhet på marknaden och styrt sin 
etablering mer eller mindre efter förutsättningarna på marknaden. Uppsatsen innehåller en 
intervjuundersökning med de nämnda företagen för att undersöka hur de anpassat sin 
verksamhet efter kinesiskt konsumentbeteende samt de lagar och regleringar som är gällande 
på den nya marknaden. 
 
Kina är ett kollektivistiskt samhälle där grupptillhörighet spelar en stor roll. I uppsatsen 
presenteras en enkätundersökning som visar kinesiska konsumenters inställning till svenska 
produkter och varumärken. Det är viktigt att följa gruppnormerna genom sin konsumtion och 
köpa produkter som anses socialt accepterade av den närmaste gruppen. Denna grupp är 
främst vänner och familj men även samhället i stort. De kinesiska konsumenterna lägger 
större vikt vid kvalitet, ursprungsland och status till skillnad från svenska eller västerländska 
konsumenter. De svenska företagen är medvetna om detta och har därför i större eller mindre 
utsträckning anpassat sig eller sina produkter efter konsumenternas beteende. 
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1 INLEDNING 
 
Detta är en magisteruppsats skriven av två studenter vid Nordiska detaljhandelslinjen, 
Stockholms universitet, vårterminen 2006. Uppsatsen berör kinesiskt konsumentbeteende samt 
svenska detaljhandelsföretag som etablerat sig på den kinesiska marknaden och deras 
anpassning till förutsättningarna på den nya marknaden. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Idag blir gränserna mellan olika marknader allt mer otydliga och globaliseringen bidrar till att 
allt fler företag ser möjligheter på nya marknader.  För flertalet utländska företag är Kina ett 
av dagens, och morgondagens, självklara val av handelspartner, mycket på grund av den 
tillgängliga och billiga arbetskraften, vilket resulterar i konkurrenskraftiga 
produktionskostnader. (Thong & Lam 2005) Utvecklingen i Kina har gått mycket snabbt och 
förutsättningarna för handel med landet ändras kontinuerligt. Det var först i slutet av 1970-
talet som landet påbörjade sin resa mot ett ekonomiskt tänkande där företagande uppmuntras 
och tillåts. ”To get rich is glorious” uttalades av Deng Xiaoping 1978 (cnn.com) och anses 
vara milstolpen i Kinas framväxt av ”Den nya Folkrepubliken Kina”, ett land där privat 
företagande tidigare inte tilläts och inskränkningarna var stora från politiskt håll. I och med 
Xiaopings uttalande och instiftandet av ekonomiska frizoner gavs utländska företag möjlighet 
att etablera sig på den kinesiska marknaden i form av joint-ventures med kinesiska bolag. 
Sedan slutet av 1970-talet har mycket förändrats med avsikt på lagar och regleringar gällande 
utlandsägda bolag samtidigt som den kinesiska befolkningens levnadsvillkor och 
utbildningsnivå förbättrats.  
 
År 2001 inträdde Kina i handelsorganisationen WTO (World Trade Organization) vilket 
bidragit till förändringar för utländskt företagande på den kinesiska marknaden. Inträdet har 
inneburit att utvecklingen av de lagar och regleringar som styr utländska företags 
investeringsmöjligheter på den kinesiska marknaden har gått fort de senaste åren. Kina som 
tidigare varit stängt för omvärlden och därmed inte haft ett lagsystem som varit applicerbart 
på utländska direktinvesteringar, har från WTO fått en tidsfrist att anpassa sig till föreskrivna 
regler. (Sandklef & Kiesow, 2004) Systemet av Kinas lagar revideras kontinuerligt av 
regeringen och det som är realiteten idag kan vara en helt annan imorgon. Trots Kinas 
incitament för utländska investerare, ansträngningarna att bli mer marknadsorienterad samt 
inträdet i WTO, råder fortfarande lagar och regleringar som gör det komplicerat för utländska 
investerare att ta sig in på den kinesiska marknaden. (Youngblood Coleman, 2006) 
 
Sedan våren 2003 är Kina Sveriges största asiatiska handelspartner och såväl import som 
export ökar år för år. Importen från Kina år 2004 uppgick till totalt 22,8 miljarder SEK. Även 
den svenska verksamheten i Kina ökar och hittills har mer än 10 miljarder SEK investerats av 
svenska affärsintressen. Många svenska företag förklarar att de flyttar delar av sin produktion 
eller startar produktion i Kina för att kunna möta den ökade efterfrågan i hela Asienregionen. 
(exportradet.se:2) I mitten av 90-talet bestod den huvudsakliga aktiviteten av export, och nu 
tio år senare har de flesta företagen etablerat tillverkning för den lokala marknaden. Dessa 
domineras av stora företag inom tung industri med tillverkning. Fram till och med år 2004 
hade 93 svenska företag investerat 2,8 miljarder USD. (Schwaag & Widman, 2005) År 2005 
uppgick detaljhandelsförsäljningen i Kina till ca 6,7 miljarder yuan (jämförbart med SEK), 
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vilket var en ökning på nästan 13 procent från föregående år. (Li & Fung Research Centre, 
2006) Trots den stora potentialen är det fortfarande ett mycket begränsat antal svenska företag 
inom detaljhandeln som etablerat sig på den kinesiska marknaden med syfte att sälja till 
kinesiska konsumenter.  
 

1.1.1 Problembeskrivning 
Kina har inte bara en stor marknad med billig arbetskraft och flertalet politiska incitament 
som uppmuntrar till företagande. Landet har även en enorm befolkning vars ekonomiska 
förutsättningar förbättras årligen samtidigt som konsumtionsstrukturer ständigt förändras. 
(Thong & Lam 2005) Från att endast haft möjlighet att köpa det nödvändigaste har nu allt fler 
kineser möjlighet att konsumera produkter som stationerar status och livsstil. Utvecklingen av 
detta kan ses som en uppgradering av konsumtionsmönstren vilket innebär en otrolig potential 
för företag, inte minst utländska. (Li & Fung Research Centre, 2005:2) De kinesiska 
konsumenterna har generellt en positiv inställning till utländska produkter, vilka anses ge 
status och prestige. (Shütte & Ciarlante, 1998) 
 
Hur människor beter sig som konsumenter beror till stor del på den kulturella kontext de lever 
i. På vilket sätt konsumentbeteendet skiljer sig mellan länder och världsdelar, är idag relativt 
outforskat. Forskningen utgår i huvudsak från ett västerländskt perspektiv med västerländska 
värderingar och beteendemönster, vilka är främmande jämfört med det asiatiska, och därför 
svåra att applicera på en asiatisk kontext. Skillnaderna ligger till stor del i att västvärlden i 
stort har så kallade individuella samhällen medan de asiatiska länderna består av 
kollektivistiska samhällen. (Schütte & Ciarlante, 1998) För företag innebär det en utmaning 
att etablera sig på främmande marknader eftersom konsumenterna kan ha annorlunda 
beteende och konsumtionsmönster. Kunskap om marknaden och de potentiella kunderna är en 
viktig faktor för ett lyckat inträde på en ny marknad och kan bidra till att underlätta 
beslutsfattandet. När produkter introduceras på nya marknader med främmande kultur från 
den ursprungliga, är det vanligt att produkterna först anpassas till den nya lokala kulturen. 
Kulturen har en så stor inverkan på människors liv att den påverkar motiv och val som 
personer gör när de konsumerar. Genom en anpassning blir produkten mer harmoniserad till 
samhället vilket kan underlätta acceptansen och de lokala konsumenternas möjlighet att 
identifiera sig med produkten. (Chang 2005 s. 258)  
 
I och med att den kinesiska kulturen skiljer sig stort från kulturer i västvärlden samtidigt som 
befolkningens möjlighet att konsumera ökar för var dag, är det en stor utmaning för utländska 
företag att etablera sin verksamhet på marknaden med syftet att sälja produkter och tjänster 
till de kinesiska konsumenterna. Att besitta kunskap och förståelse för den nya 
företagskontexten samt att anpassa sin verksamhet, sitt utbud samt prisnivå efter vad de 
kinesiska konsumenterna efterfrågar är en viktig förutsättning för att bedriva försäljning i 
Kina. Vi tycker att det är relevant att studera ämnesområdet för att se hur de kinesiska 
konsumenterna uppfattar svenska varumärken och produkter samt hur marknaden fungerar 
genom lagar och regleringar. Detta är intressant för svenska företag som överväger en 
etablering på den kinesiska marknaden med syfte att sälja till konsumenter, för att veta vilka 
anpassningar som krävs och vad som kan vara problematiskt på den nya marknaden. 
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1.2 Förförståelse 
 
Vår tidigare kandidatuppsats (2005) behandlade svenska affärsmäns upplevelser av kulturella 
skillnader i handeln med Kina. Detta väckte ett intresse för den kinesiska marknaden och 
ämnesområdet för denna magisteruppsats var givet. Med kandidatuppsatsen har vi skapat oss 
en bred förförståelse rörande Kina som land, handelspartner och marknad. Vår fördjupade 
kunskap ligger inom den kinesiska kulturen och hur den påverkar relationen 
företagsrepresentanter emellan. Denna förförståelse kan innebära att vi lättare kan se 
kopplingar till kulturen och framförallt de bakomliggande faktorer som påverkar 
konsumenternas beteende och utländska företags möjligheter på den kinesiska marknaden. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken inställning kinesiska konsumenter har till 
svenska produkter och varumärken. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur svenska 
detaljhandelsföretag har anpassat sin verksamhet och sina produkter till de kinesiska 
konsumenterna samt anpassat sin verksamhet till de lagar och regleringar som råder.  
 

1.3.1 Frågeställningar 
Vilken inställning har de kinesiska konsumenterna till svenska produkter och varumärken? 
Hur anpassar svenska företag sina produkter till det kinesiska konsumentbeteendet och hur 
berörs verksamheten av främmande lagar och regleringar som råder på marknaden? 
 

1.4 Avgränsning 
 
I denna studie har vi medvetet valt vissa avgränsningar för att göra ämnet greppbart. En första 
avgränsning är att vi endast fokuserat på svenska detaljhandelsföretag som säljer till 
konsumenter på den kinesiska marknaden och alltså inte valt att undersöka andra utländska 
företag eller företag med annat än försäljning på marknaden. 
 
Vi har valt att inte beröra etableringsstrategier och teorier om detta närmare utan valt att 
fokusera på den mer praktiska delen av en etablering. Vi har medvetet valt bort att i uppsatsen 
beskriva lagar och regleringar eftersom vi inte anser detta vara relevant då systemet av lagar 
inte bara är enormt stort och komplicerat utan även snabbt föränderligt. De möjliga 
bolagsformerna som ett utländskt företag kan etablera sig genom har vi valt att lägga som 
bilaga. 
 
I kapitlet rörande teorier om konsumentbeteende har vi valt bort teorier som vi ansett vara 
irrelevanta för vårt ämnesområde. Andra faktorer vi valt att inte fokusera på är exempelvis 
demografiska faktorer och köpkraft vilket självklart påverkar företags beslut att etablera sig 
på en ny marknad. Vi har inte heller studerat företagens problem med distribution och 
logistik. 
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till ämnesområdet, problembeskrivning, syfte samt 
frågeställningar. 
 
Kapitel 2 – Bakgrund Kina - Historia och marknad 
Här har vi samlat all fakta om Kina, dess historia och kultur samt marknaden idag med lagar 
och regleringar som styr ett detaljhandelsföretags etablering på marknaden. Detta för att ge en 
bredare förståelse för marknadens komplexitet. Vi har också valt att ta med ett avsnitt om 
svensk verksamhet i Kina.  
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram - Konsumentbeteende 
I detta kapitel berörs de teorier vi utgått ifrån gällande konsumentbeteende, både klassiska 
teorier såsom Maslows behovshierarki samt teorier rörande kinesiskt konsumentbeteende. 
 
Kapitel 4 – Metod 
Kapitlet behandlar den metod vi genomfört i studien samt vårt tillvägagångssätt.  
 
Kapitel 5 – Empiri  
Resultaten av de empiriska undersökningarna redovisas i detta kapitel. 
 
Kapitel 6 – Analys 
Här analyseras resultaten från undersökningarna kopplat till teori och faktabaserat material. 
 
Kapitel 7 – Slutsats 
Här knyter vi ihop de tendenser som vi sett i analysen genom ett antal slutsatser kring ämnet. 
 
Kapitel 8 – Diskussion och reflektion 
För att göra ämnet intressant för vidare forskning diskuterar vi ämnet utifrån vår förförståelse 
samt den kunskap vi fått genom att studera teori, empiri och hårda fakta. Vi ger också 
rekommendationer till företag som är i valet att etablera sig på den kinesiska marknaden, vad 
som är viktigt att ha i åtanke osv. 
 
Kapitel 9 – Förslag till vidare forskning 
I detta avslutande kapitel ger vi våra förslag till hur en vidare forskning av ämnesområdet 
skulle kunna te sig. 
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2 BAKGRUND KINA - HISTORIA OCH MARKNAD 
 
För att ge läsaren en bredare förståelse för den kinesiska marknadens komplexitet ges här en 
kortfattad beskrivning av Kinas historiska arv. I detta kapitel berörs även centrala faktorer 
som påverkar utländska företagsetableringar på den kinesiska marknaden. 
 

2.1 ”Mittens rike” 
 
Kina var under årtusenden ett kejsardöme och har en lång och komplicerad historia som 
utgörs av många olika dynastier. Spår av brukssamhällen som är uppemot 6000 år gamla har 
påträffats längs med Gula floden. Kina, som betyder ”Mittens rike”, har under historiens gång 
inte visat något stort intresse av vad som sker i världen runt omkring och under landets första 
2000 år kunde den kinesiska civilisationen utvecklas ostört i sin egen takt och särart. 
(Kjellgren, 2000) 
 
Kina har under årtusendena genomlidit revolutioner och inbördeskrig. I samband med att 
kejsardömet som styrform rasade, 1912, följde ett inbördeskrig mellan nationalister och 
kommunister. 1949 utropades Folkrepubliken Kina av Mao Zedong på Himmelska fridens 
torg vilket innebar att kommunisterna tog kontrollen över riket. (Björk & Björk, 1998) Detta 
ledde till att Kina vid slutet av 1950-talet var ett nästan helt igenom kollektiviserat och 
förstatligat land. (exportradet.se:1) Befolkningen har under historiens gång genomlevt en rad 
olika övergrepp från stadsmakten varav två av de mest ökända händelserna är ”Den stora 
kulturrevolutionen” (1966-1976) och ”Massakern på Himmelska fridens torg” 1989 där 
hundratusentals människor dödades av regimen (Erasmie et al., 2005). 
 
Kina, som land, och dess invånare är mycket starkt präglade av konfucianismen som är 
grundad på Konfucius tankar. Mildhet, vördnad, lojalitet, moral etc. är centrala dygder som 
översätts i konkret beteende i form av ritualer. Varje socialt sammanhang har sitt korrekta 
uppförande, som skall följas för att kunna uppnå harmoni i samhället. Vidare går 
konfucianismen in på relationerna mellan olika människor och präglas starkt av ett hierarkiskt 
tänkande. (Ibid.) 
 

2.2 Marknaden idag 
 
I slutet av 1970-talet började den kinesiska marknaden öppnas upp och ekonomin har rört sig 
från en centralt planerad ekonomi av gammal sovjetisk modell till en modernare 
marknadsekonomi. Trots det kommunistiska styret har staten främjat en förflyttning från 
kollektivism till en mer individualistisk marknad. Marknaden har på senare år alltmer öppnats 
upp för utländsk handel och investeringar. Resultatet av detta är en fyrdubblad BNP sedan år 
1978 och en uppnådd andraplats i världen, efter USA, i rankningen av störst ekonomi. Kinas 
ekonomi har vuxit och växer fortfarande kraftigt men per capita räknas landet ännu som 
fattigt. Tillväxten hotas ständigt av miljöförstöring såsom luftföroreningar, jorderosion och 
minskad vattenförsörjning. (Youngblood Coleman, 2006)  
 
Regeringen driver en tillväxtpolitik med målsättning att fyrdubbla ekonomin från år 2000 till 
år 2020 och uppnå ett medelhögt välstånd. Mellan åren 1978 och 2002, till följd av införandet 
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av reformpolitiken, växte landets ekonomi med i genomsnitt 11 procent per år, en av 
världshistoriens kraftigaste ekonomiska omvandlingar. Under denna period lyftes ca 200 
miljoner människor ur fattigdom. (exportradet.se:1) Landets viktigaste handelspartners är EU, 
USA, Japan, Hong Kong och ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, asiatiska 
länders samarbetsorganisation). (exportradet.se:1) Den samanlagda exporten och importen 
uppgick år 2004 till 1 155 miljarder USD, vilket gjorde Kina till världens tredje största 
handelsnation efter USA och Tyskland (Widman, 2005:2). Landet importerar råvaror och 
komponenter till infrastruktur och exportindustri. Exporten består främst av konsumentvaror, 
framförallt kläder och hemelektronik. (exportradet.se:1) 
 
Kina har integrerats kraftigt med världsekonomin i och med reformerna och inträdet i 
världshandelsorganisationen WTO år 2001. (Ibid.) Vid inträdet lyckades Kina förhandla till 
sig ett antal övergångsregler som innebär att de successivt kan öppna upp sin handel och ta en 
sektor i taget. Detta för att strukturomvandlingarna inte skall bli allt för stora. Avsikten är att 
de sista avregleringarna skall vara genomförda i slutet av 2006-2007, för att Kinas marknad 
skall vara helt anpassad till WTO-medlemskapet. (Sandklef & Kiesow, 2004) 
 
Landets stora potential har attraherat utländska företag att etablera sig på marknaden och år 
2003 blev Kina världens största mottagare av utländska direktinvesteringar. (exportradet.se:1) 
Detta år utgjorde utländska direktinvesteringar ca 12 procent av det totala antalet 
investeringar i Kina och utvecklingen har varit kraftig sedan början av 90-talet då utländska 
direktinvesteringar tog fart. (Schwaag & Widman, 2005) Trots Kinas incitament för utländska 
investerare, ansträngningarna att bli mer marknadsorienterad samt inträdet i WTO, råder 
fortfarande lagar och regleringar som gör det komplicerat för utländska investerare att ta sig 
in på den kinesiska marknaden. (Youngblood Coleman, 2006)  
 
Inflödet av utländska investeringar har inbringat helt nya företagskoncept och avancerade 
styrmetoder och har hjälp till att bryta det gamla ekonomiska mönstret och ingjutit nytt liv till 
det gamla systemet. De avancerade teknologierna, kunskapen, utrustningen och produkterna 
som införts av utlandsinvesterade företag har kvalificerat den teknologiska innovationen i 
Kina, och drivit på förändringen av Kinas industristruktur och produktionsmönster. Utländska 
investeringar har även hjälpt till att göra Kinas produkter mer konkurrensmässigt starka i 
import- och exportsyfte, breddat handelskanaler samt drivit på tillväxten av både import och 
export. (china.com, 2004:9) 
 

2.2.1 Svensk verksamhet i Kina 
Sverige bedriver handel med flera asiatiska länder men sedan år 2003 är Kina den största 
asiatiska handelspartnern. År 2004 exporterade Sverige för 18,6 miljarder SEK till Kina, 
vilket är en ökning på 3 procent från föregående år. Importen ökar årligen till Sverige från 
Kina, år 2004 uppgick ökningen till 16 procent från föregående år, till totalt en import på 22,8 
miljarder SEK. Även den svenska verksamheten i Kina ökar och hittills har mer än 10 
miljarder SEK investerats av svenska affärsintressen. För att möta den ökade efterfrågan i 
hela Asienregionen flyttar många svenska företag delar av sin produktion eller startar upp ny 
produktion i Kina. (exportradet.se:2) 
 
Under årens lopp har de svenska investeringarna i Kina följt en positiv utveckling. I mitten av 
1990-talet bestod den huvudsakliga aktiviteten av export, och idag har de flesta företagen 
etablerat tillverkning för den lokala marknaden. Dessa domineras av stora tillverkningsföretag 
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inom tung industri. Fram till och med år 2004 hade 93 företag investerat 2,8 miljarder USD i 
Kina. (Schwaag & Widman, 2005) 
 
De senaste två åren har den svenska ambassaden i Beijing genomfört en omfattande 
undersökning bland de svenska företagen i Kina. De kallar den China Business Climate 
Report och syftar till att undersöka hur den svenska verksamheten utvecklas på den kinesiska 
marknaden och hur de svenska företagen uppfattar marknaden genom exempelvis olika hinder 
och problem. Den senaste rapporten reflekterar åsikterna av ca 80 procent av samtliga svenska 
företag i Kina. (Widman, 2005:1) Rapporten från 2005 visar att två av tre företag har mött 
större eller mindre hinder på den kinesiska marknaden. Det vanligaste hindret är de 
komplicerade import- och exportprocedurerna. På andra- respektive tredjeplats hamnar 
avsaknaden av handelsrättigheter samt stängda myndigheter. Även försenade betalningar på 
grund av byråkratiskt handhavande och lokala standarder har uppfattats som hinder av 
svenska företag. Den europeiska handelskammaren i Kina rapporterar att många företag stöter 
på problem med tullkontrollen då det saknas tydliga restriktioner för detta. Företag möter 
också stora svårigheter i att fylla i de nödvändiga dokumenten korrekt, vilket ofta leder till en 
besvärlig tullkontroll. Dessutom råder det skillnader mellan centralt fastställda regler och 
lokala tillämpningar, vilket givetvis försvårar för utländska företag. (Ibid) 
 
Trots Kinas inträde i WTO 2001, och därmed avregleringarna gällande utländska 
investeringar, upplever svenska företag fortfarande svårigheter att etablera sig på den 
kinesiska marknaden. Den europeiska handelskammaren i Kina poängterar att det råder 
inkonsekvens i godkännandeprocessen av helt utlandsägda företag, den är överdrivet lång och 
byråkratisk. (Ibid) 
 

2.3 Lagar och regleringar 
 
Den kinesiska marknaden styrs av ett system av lagar och restriktioner som reglerar bland 
annat om och hur en utländsk investering eller etablering skall gå till. Samtliga lagar är 
utfärdade och kontinuerligt reviderade av den kinesiska regeringen. Detta startade i slutet av 
1970-talet då Kina på allvar började öppnas upp mot omvärlden. 1979 publicerade ’National 
People’s Congress’ ’The Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Equity 
Joint Ventures’. De följande två decennierna utfärdade den kinesiska regeringen ytterligare 
två lagar, vilka syftar till att reglera etablering, verksamhet, upphörande och likvidation av 
utlandsinvesterade företag. Dessa två lagar heter ’The Law of the People’s Republic of China 
on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures’ och ’The Law of the People’s Republic of 
China on Wholly Foreign-Owned Enterprises’. Dessa tre lagar utgör grunden i lagsystemet. 
Lagarna har med åren omarbetats, bland annat med hänsyn till inträdet i WTO, och är ständigt 
under uppsikt. Senaste revideringen skedde 2001 då lagen om kontraktsenliga joint ventures 
ändrades. (china.com, 2004:1) 
 
Under de tre grundläggande lagarna finns en rad regler och bestämmelser som berör allt ett 
utländskt företag behöver veta för att etablera sig i Kina (för möjliga bolagsformer, se Bilaga 
3). Dessa regler är i sin tur uppdelade i en komplicerad struktur av detaljerade föreskrifter 
vilka utgör en laglig grund för att garantera utlandsägda företag sin självständighet och för att 
skydda rättigheterna samt bevaka intresset för såväl inhemska som utländska företag. 
(china.com, 2004:1) 
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3 TEORETISK REFERENSRAM – KONSUMENTBETEENDE 
 
Det kinesiska samhället är starkt präglat av dess historia och kultur och har med det en 
inverkan på konsumenternas och företagens agerande. Detta kapitel inleds med en kortfattad 
redogörelse av Kinas nationalkultur. Vidare beskriver vi olika teorier som utformats inom 
konsumentbeteendeforskningen samt redogör för begreppet konsumentbeteende. 
 

3.1 Nationalkultur 
 
Geert Hofstede har utformat en fyrdimensionell modell som beskriver hur olika 
nationalkulturer (en förenklad indelning av ett lands befolkning till en och samma kultur) tar 
sig an olika problemområden. De fyra problemområdena utgör dimensioner hos en kultur. 
Hofstede har namngett dimensionerna maktdistans, kollektivism kontra individualism, 
femininitet kontra maskulinitet och osäkerhetsundvikande. (Hofstede & Hofstede, 2005) Den 
kulturella kontext människor lever i påverkar värderingar, tankar och agerande vilket tar sig 
uttryck i bland annat hur konsumenter beter sig i olika kulturer. Vi har valt att mycket 
kortfattat beskriva den kinesiska nationalkulturen utifrån de dimensioner som anses relevanta 
för konsumentbeteendet inom landet. 
 
Maktdistans 
Dimensionen berör det faktum att människor inte är jämlika och innebär att ett hierarkiskt 
tänkande är centralt vilket kan sammankopplas med konsumentbeteende på flera olika sätt, 
exempelvis genom att individer agerar på ett visst sätt för att positionera sin status. Kina är 
ett land med stor maktdistans. En av de faktorer som påverkar maktdistansen är välståndet i 
landet (Hofstede & Hofstede, 2005). I Kina ser vi idag en utveckling mot ett ökat välstånd 
och incitament från politiskt håll att utjämna de extremt stora skillnaderna mellan de 
industrialiserade delarna och landsbygden för att minska maktdistansen inom landet (Erasmie 
et al., 2005).  
 
Kollektivism kontra individualism 
De samhällen i vilka gruppens roll går före individens kallas kollektivistiska medan de där 
individen har företräde före gruppen anses vara individualistiska. I Kina som är ett 
kollektivistiskt land är den personliga relationen överordnad uppgiften vilket innebär att 
relationer skall etableras först (Hofstede & Hofstede, 2005). Konsumentbeteendet i ett 
kollektivistiskt land kan tänkas ta sig uttryck i att grupptillhörighet spelar en stor roll i 
beslutsfattandet samt att människor påverkas starkt av andra personer i sin omgivning. Det 
kan sammankopplas med det ”sociala jagets” roll jämfört med det ”privata jagets” (Schütte & 
Ciarlante, 1998). En undersökning av Jung & Kau visar på att endast 39,7 procent av de 
kinesiska respondenterna håller med påståendet att ”Anpassning till sociala normer är mycket 
viktigt för mig”, vilket kan vara ett resultat av en anpassning mot mer västerländska 
värderingar. (Jung & Kau, 2004) Kollektivistiska kulturer har flera aspekter på 
konsumentbeteende som skiljer sig från individualistiska. Referensgruppen är mycket viktig, 
de influeras starkt av opinionsbildare och de tenderar vara mer etnocentriska än konsumenter 
från individualistiska kulturer. (Ibid.) 
 
I ett framtidsperspektiv kan en snabb ekonomisk utveckling leda till en ökad individualism 
inom samhället. Däremot ligger dimensionen så pass djupt rotad att det troliga är att 
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skillnaderna inom vissa områden består under en mycket lång tid. (Hofstede & Hofstede, 
2005) 
 
Femininitet kontra maskulinitet 
I alla samhällen finns det beteenden som anses vara ”feminina” eller ”maskulina”. Det som 
avses med begreppen är sociala, kulturellt bestämda roller, vilka är relativa utifrån rådande 
konventioner i det specifika samhället. Kina är mer maskulint än feminint, men maskuliniteten 
är inte tydlig på samtliga områden. (Ibid.) Eftersom dimensionen visar på könsroller kan en 
koppling dras till konsumentbeteende utifrån vem i hushållet som ansvarar för olika slags 
inköp. Mannen har en auktoritativ roll i beslutsfattandet gällande stora inköp medan kvinnan 
ansvarar för hushållet och barnens utbildning. (Schütte & Ciarlante, 1998)    
 
Osäkerhetsundvikande 
Kopplat till konsumentbeteende bör det kommenteras att undvika osäkerhet inte är detsamma 
som att undvika risker. Risk är ofta sammankopplat till sannolikheten att en specifik händelse 
skall inträffa medan osäkerheten är mer diffus. (Hofstede & Hofstede, 2005) Schütte & 
Ciarlante (1998) menar på att asiater tenderar vara mer känsliga för att utsätta sig för social 
risk vilket tar sig uttryck i att de tvekar inför att prova nya produkter. Varumärkeslojalitet i 
Asien skiljer sig stort från en västerländsk syn, då de asiatiska konsumenternas lojalitet 
grundar sig i vilka produkter som anses socialt accepterade inom gruppen. Författarna 
hänvisar även till en undersökning, publicerad i Asian Wall Street Journal, genomförd i fem 
storstäder i Kina vilken visar på att 54 procent ställer sig tveksamma inför att prova en ny 
lyxartikel före sin chef. (Schütte & Ciarlante, 1998) Även Jung & Kau påpekar att den sociala 
risken anses viktig att undvika för de kinesiska konsumenterna. Att anpassa sig efter 
gruppnormer innebär att individen inte riskerar att tappa ansiktet, vilket påverkar 
konsumentens val av produkter, särskilt de som brukas officiellt. (Jung & Kau, 2004) 
 
Långsiktig kontra kortsiktig inriktning 
I ett konsumentbeteendeperspektiv innebär hierarki och långsiktighet att till exempel 
konsumenter har långvariga relationer med företag och inte gärna agerar på ett sätt som 
uppfattas avvikande från normen. Hierarkin kan även resultera i att konsumtionen av 
statusrelaterade produkter anses viktig. Den kortsiktiga miljön kan i sin tur hindra personer 
från att göra vad som krävs av situationen. Att inte ”tappa ansiktet” kan vara ett hinder för 
innovationsförmågan. (Hofstede & Hofstede, 2005) 
 

3.2 Konsumentbeteende 
 
Solomon et al. (1999) definierar konsumentbeteende som  

 
”studien av den involverade processen då individer, eller grupper, väljer, 
köper, använder eller gör sig av med, produkter, tjänster, idéer eller 
erfarenheter för att tillfredsställa behov och önskningar” (Solomon et al. 
1999 s. 8, egen översättning). 

  
Konsumentbeteende innefattar väldigt mycket mer än att köpa produkter och tjänster. Det 
innefattar vad som gör att vi köper just det vi köper, hur vi tänker, resonerar, vad som 
påverkar oss, hur vi tillfredsställer behov och önskningar samt hur allt detta inverkar på hur vi 
är och hur vi vill vara. Som individer, och gruppmedlemmar, tar vi nästintill konstant beslut 
som rör konsumerande. Faktorer som påverkar oss är bland annat demografiska faktorer som 
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ålder, kön etc., psykologiska faktorer som livsstil och personlighet, grupptillhörighet och 
subkulturer, varumärkeslojalitet, hur produkter och tjänster påverkar individens image samt 
produkternas ursprung. (Solomon et al., 1999) Konsumtion är ett medel för konsumenten att 
uttrycka och identifiera sig själv. Genom konsumtion existerar individen, det möjliggör en 
positionering samt bidrar till individens image. (Hetzel ur Balderjahn et al., (Editors) 1998)  
 
Genom förståelse för konsumenternas beteende kan företag arbeta fram strategier för att möta 
konsumenterna, uppfylla deras behov samt önskningar och samtidigt, genom kunskapen, 
anpassa produkter och marknadsföringsstrategier för att på så sätt öka omsättningen. När ett 
företag har kunskap om sina befintliga kunder, men också de potentiella kunderna, har det en 
stor konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna (Baldinger & Rubinsson, 1996).  
 
Forskningen inom området har till stor del utgått ifrån ett västerländskt, och framförallt ett 
amerikanskt perspektiv. Vissa teorier inom psykologi och sociologi, vilka påverkar 
konsumentbeteendet, är vanliga inom många västerländska kulturer. Däremot finns det 
kulturspecifika faktorer som påverkar konsumenter och idag syns en tendens till att även 
beakta kulturens inverkan på beteendet. (Solomon et al., 1999) 
 

3.2.1 Motivation och behov 
En konsument anses generellt vara en person som identifierar ett behov eller en önskan och 
utifrån detta, köper en produkt (Solomon et al., 1999). Motivation refererar till processen som 
orsakar varför människor beter sig som de gör. Beteendet framträder när ett behov uppstår, 
vilket konsumenten önskar att tillfredsställa. Önskan är att nå en funktionell eller praktisk 
fördel av tillfredsställandet vilket kallas nyttoorienterad motivation. I de fall behovet istället 
har sitt ursprung i experimenterande, känsloorienterade ansvarsområden eller status, talas det 
om en hedonistisk motivation. Det är inte helt oproblematiskt att dra en klar gräns mellan de 
två motivationsdrivarna. Det önskvärda ”end-state” är konsumentens mål och att förstå 
motivation är att förstå varför konsumenter gör som de gör. (Ibid) 
 
Gällande motivationens styrka finns det två olika teoretiska inriktningar, biologiska-, 
respektive inlärda behov. Styrkan av motivationen påverkas av avståndet mellan personens 
nuvarande status och det önskvärda målet. Inlärda behov föreslår att beteenden påverkas 
utifrån förväntningar av önskvärda utfall. Vi väljer en produkt framför en annan för att vi 
förväntar oss fler positiva konsekvenser av den än av den andra. (Ibid.) 
 
Den specifika form av konsumtion som används för att tillfredsställa ett behov kallas begär. 
Innebörden är att olika personer tar sig an behovstillfredsställandet på olika sätt samt att det 
finns två olika slags behov, fysiologiska och psykologiska. De psykologiska behoven 
reflekterar prioriteringar inom olika kulturer och kan påverka personens status och makt. På 
senare tid har forskare uppmärksammat betydelsen av åtrå då det innefattar en 
”förförelsekänsla” som påverkar positioneringen av varumärken vilken bidrar till skapandet 
av konsumentens image. Konsumenter har djupa och starka känslor förknippade till 
produkter, vilka i sin tur kan överföras och sammanföras till individen själv. (Solomon et al., 
1999) McCracken (1986) visar på att produkter spelar en viktig roll i konsumenternas liv och 
de bidrar till skapandet av individens image. Produkterna har en central funktion i 
förmedlandet av kulturell mening vilket innebär att värdet av en produkt går bortom 
funktionaliteten och dess pris. (McCracken, 1986) Genom att uppmärksamma konsumentens 
åtrå, trots att den tillsammans med vissa behov och begär upplevs psykologiskt, kan det 

 15



Stockholms universitet, Nordiska detaljhandelslinjen  Magisteruppsats VT06 
Erasmie, A. & Säterfält, M. 

synliggöras att samhället är en mycket centralt funktion i förståelsen av konsumenternas 
upplevda åtrå (Solomon et al., 1999).  
 

3.2.1.1 Maslows behovshierarki 
Abraham Maslow är grundaren till behovshierarkin, en modell som beskriver individers 
utveckling, där vissa behov är kopplade till olika utvecklingsstadier och motiv (Schütte & 
Ciarlante, 1998). Då modellen beskriver en hierarki innebär det att behov på en lägre nivå 
måste vara tillfredsställda innan andra behov, på högre nivå, kan tillfredsställas. (Solomon et 
al., 1999) Problemet med Maslow´s behovshierarki, ur ett konsumentbeteendeperspektiv och 
för marknadsförare, är att många produkter och behov är viktiga och passar in i många av de 
olika utvecklingsstadier som modellen innefattar. Ännu ett problem är att modellen är 
kulturspecifik utifrån den västerländska kontexten vilket innebär att personer från andra 
kulturer kan ifrågasätta den hierarkiska turordningen för de olika nivåerna. (Ibid.) Då den 
kinesiska kulturen, och synen på självuppfyllande skiljer sig stort från den västerländska kan 
det vara problematiskt att applicera modellen på Kina utan en anpassning till den kinesiska 
kontexten. I de asiatiska kulturerna kan det debatteras huruvida självuppfyllelse 
överhuvudtaget existerar som ett individuellt riktat behov. Det mer troliga är att det i den 
asiatiska kontexten är ett socialt riktat behov som reflekterar åtrån att förhöja den egna 
imagen och positionen genom bidrag till samhället. Skillnaden mellan de olika kulturerna kan 
till viss del förklaras med att Asien till största del består av kollektivistiska samhällen medan 
västvärlden domineras av individualistiska. Vid interkulturell användning bör modellen 
anpassas efter de olika kulturerna för att på ett mer korrekt sätt beskriva hur en konsument rör 
sig uppför sin personliga behovstrappa. (Schütte & Ciarlante, 1998)  

 

Figur 3:1 Maslows behovshierarki samt en vidareutvecklad asiatisk version 

 

            

Fysiologiska 
behov

Sociala behov 

Sociala behov 

Personligt behov 

Fysiologiska 
behov

 Västvärlden      Asien 

 
Källa: Schütte & Ciarlante 1998 s. 93, egen bearbetning 
 
Schütte & Ciarlante har tagit hänsyn till att det i Asien är de sociala behoven som är 
överordnade de personliga. Konsekvensen blir att de högsta nivåerna av tillfredsställelse inte 
kommer från agerande riktade mot individen och jaget utan från reaktioner av omgivningen. I 
den asiatiska kontexten är en behovshierarki som eliminerar personlig självuppfyllelse till 
fördel för betydelsen av sociala behov att föredra. Vidare har författarna delat upp gemenskap 
och prestige, vilket Maslow benämner som sociala behov, i tre nivåer: tillhörighet, beundran 
och status. Självuppfyllelse räknas enligt Maslow som personligt behov, vilket inte existerar i 
den asiatiska kontexten. (Schütte & Ciarlante, 1998) 
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3.2.1.2 Behovstrio 
Utifrån Maslows teori har flertalet försök genomförts för att klassificera behov och deras 
inverkan på beteende. En av teorierna grupperar tre behov: makt, tillhörighet och prestation 
vilka kan relateras till Maslows behovshierarki. Teorin går även längre genom att beskriva 
kontrasterna mellan västerländska och asiatiska konsumenter, med avseende på betydelsen av 
varje behov och vilket slags konsumentbeteende de olika behoven ger uppkomst till. (Schütte 
& Ciarlante, 1998) 
 

Figur 3:2 Behovstrion samt en vidareutvecklad asiatisk version 
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Källa: Schütte & Ciarlante 1998 s. 96 
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Maktbehovet innefattar individens behov av kontroll, vilken kan vara riktad mot såväl 
närmiljö, personer eller objekt. När en person känner att maktbehovet med kontroll av 
personer eller objekt ökar dennes status i omgivningens ögon, är detta maktbehov socialt 
riktat och kan kopplas samman med Maslows prestigebehov. När individen genom denna 
makt får ökad självkänsla är maktbehovet personligt riktat och relaterat till självuppfyllelse. I 
ett asiatiskt samhälle skulle maktbehovet relatera till statusbehovet då individen upplever att 
mer makt för med sig uppmärksamhet från andra personer vilket leder till en ökad självkänsla. 
Individen föredrar i dessa kulturer att vara en del av en grupp istället för att vara en person 
som kontrollerar gruppen. (Schütte & Ciarlante, 1998) Behovet av tillhörighet liknar Maslows 
sociala behov och rankas därför som mycket viktigt i konsumentbeteendet inom grupper där 
acceptans och godkännande är centralt, exempelvis inom kollektivistiska kulturer. 
Konsumenterna tenderar att välja produkter som är samstämmiga med gruppnormerna och 
kommer att bemötas med ett godkännande av övriga inom gruppen. I de västerländska 
kulturerna är prestationsbehovet relaterat till både det socialt riktade prestigebehovet och det 
personligt riktade självuppfyllelsebehovet. För asiatiska konsumenter är prestationen primärt 
ett medel för att tillfredsställa det sociala behovet av beundran från sitt umgänge och från 
samhället i stort. Självbelåtenheten som en prestation ger ses som en social belöning i form av 
status och acceptans. I kollektivistiska kulturer är det vad som kallas det ”sociala jaget” som 
motiverar konsumenterna, framför det ”privata jaget”. (Ibid.)   
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3.2.1.3 Hög- och lågengagemang 
Konsumenter i kollektivistiska kulturer motiveras till stor del av ett externt fokus, sociala 
behov som tillhörighet, beundran och status (se Figur 3.2 Behovshierarki). Det är 
allmänhetens betydelse som styr den individuella konsumentens köpbeslut vilket innebär att 
det är det ”beroende jaget” som har överhanden. Konsumentens identitet finns i familje- och 
sociala relationer. Det finns en skillnad i hur individualistiska och kollektivistiska kulturer 
förhåller sig till referensgruppens inflytande på konsumtionen. (Schütte & Ciarlante, 1998) 
Generellt finns det två olika produktgrupper där referensgruppen anses ha en viktig roll i 
köpbesluten. De två grupperna är 1. lyxartiklar, på grund av att de förmedlar individens smak 
och preferenser samt 2. produkter som används offentligt. (Solomon et al., 1999) De asiatiska 
konsumenterna drivs och motiveras av det ”beroende jaget” i så väl privat- som allmän 
konsumtion. Det ”beroende jaget” driver konsumenten mot lågengagemang (low-
involvement) och likriktad konsumtion rörande köp av produkter som används privat, men 
mot högengagemang (high-involvement) och statusrelaterad konsumtion för de produkter som 
nyttjas offentligt. I de asiatiska kulturerna har produkter som används offentligt en viktig 
betydelse för att förmedla status, att behålla eller stärka individens sociala position samt att få 
ett socialt godkännande. Innebörden blir att den sociala risk som konsumtionen leder till 
resulterar i ett mycket högt engagemang. (Schütte & Ciarlante, 1998) För den kinesiska 
konsumenten är det mycket viktigt att vara socialt accepterad och inte gå utanför gruppens 
normer. I realiteten influeras även den privata konsumtionen starkt av referensgruppen då 
individen inte vill avvika allt för mycket från vad övriga personer köper. I de asiatiska 
kulturerna är det en strävan efter att vidhålla en homogenitet i samhället som motiverar 
konsumenternas köpbeslut i avseendet av lågengagerande, privatkonsumtion.  (Ibid.)  
 

3.2.1.4 Konsumentens mål och värderingar 
Mål har blivit ett allt mer centralt koncept inom konsumentbeteende. Forskare har 
uppmärksammat att målen påverkar vilken information konsumenter tar till sig, vilka attribut 
konsumenten använder sig av vid beslutsfattande samt vilka produktkategorier som 
konsumenten anser vara tänkbara alternativ. (Mitchell & Zhang, 2005) Värderingar kan 
kortfattat beskrivas som tron gällande ett önskvärt utfall vilket övergår specifika situationer 
och styr beteendet. Värderingar har inverkan på konsumtionen eftersom vissa produkter 
konsumeras för att vidhålla ett värderingsrelaterat mål. (Solomon et al., 1999) Samtidigt skall 
en åtskillnad göras mellan personliga mål och värderingar. Värdering är ett åtråvärt mål, ett 
ideal, eller vad individen måste göra, medan ett personligt mål är vad individen önskar göra. 
(Jolibert & Baumgartner ur Balderjahn et al.,(Editors) 1998)  
  
Individer strävar efter att tillfredsställa ett maximalt antal mål med minsta möjliga 
förbrukning av resurser. Det finns två olika slags mål, de som är högprioriterade och 
överordnade samt de lågprioriterade målen. Zhang & Mitchell (2005) visar på att det finns en 
skillnad mellan varumärkens personlighet beroende på om de associeras med högprioriterade 
respektive lågprioriterade mål. Konsumenter tenderar att ranka varumärken som stämmer in 
på deras egen personlighet, eller på vilka de vill vara, högre i de fall varumärket förknippas 
med högprioriterade mål. (Zhang & Mitchell, 2005).   
 

3.2.1.5 Den kulturella betydelsen i konsumentvaror 
En av de mest fundamentala aspekterna av konsumentbeteende är att människor ofta köper 
produkter, inte på grund av vad de gör, utan för vad de betyder (McCracken, 1986; Solomon 
et al., 1999). Med detta menas inte att funktionen är oväsentlig, utan snarare att produkternas 

 18



Stockholms universitet, Nordiska detaljhandelslinjen  Magisteruppsats VT06 
Erasmie, A. & Säterfält, M. 

betydelse i våra liv går bortom produktens funktionalitet och deras kommersiella värde 
(McCracken, 1986). Om flertalet produkter är likvärdiga kan varumärkesimagen avgöra 
vilken produkt som konsumenten väljer, vilket främst blir den vars identitet överrensstämmer 
med konsumentens egna värderingar. (Solomon et al., 1999) 
 
McCracken (1986) påvisar att produkter bär och kommunicerar kulturell mening och 
betydelse, en mening och betydelse som är i ständig rörelse. Dessa flöden av kulturell 
betydelse pågår ständigt mellan olika positioner i samhället, påverkade av kollektiva och 
individuella ansträngningar av designers, producenter, marknadsförare och konsumenter. 
Enligt den traditionella synen på flödet utgår den kulturella betydelsen från en kulturellt 
konstituerad värld och överförs sedan till konsumentprodukterna. Betydelsen överförs i sin tur 
från produkten till den individuelle konsumenten. Den kulturella betydelsen finns därför 
representerad på tre olika platser, i den kulturellt konstituerade världen, i produkten och hos 
konsumenten. Betydelseöverförelsen sker från världen till produkten, och från produkten till 
individen. (McCracken, 1986)  
 

3.3 Fishbeins beteendeintention 
 
Martin Fishbein utvecklade 1967 en modell som tar hänsyn till olika faktorer som påverkar 
beteendeintentionen. Gällande konsumentbeteende är beslutet att köpa, eller inte köpa, en 
produkt beroende av individens intention och modellen förklarar hur intentionen tar sin form.  
 

Figur 3:3 Fishbein´s beteendeintentionsmodell 
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Källa: Schütte & Ciarlante, 1998 s. 109  
 
Två faktorer påverkar, en personlig komponent och en social komponent, 1. Individens attityd 
gentemot köpprocessen och vilka konsekvenser personen tror att köpet kommer att innebära 
samt 2. Hur individen upplever att omgivningens attityd är till köpet och individens drivkraft 
att rätta sig efter omgivningens preferenser. Däremot finns det problem med att applicera 
modellen på kulturer med ett kollektivistiskt fokus eftersom den sociala komponenten inte 
innefattar den sociala press som omgivningen i dessa kulturer inger individen. I asiatiska 
kulturer, framför allt där konfucianismen är gällande, har de sociala influenserna och de 
normer som råder i samhället, stor inverkan på individens personliga attityd.  (Schütte & 
Ciarlante, 1998) Den ursprungliga modellen av Fishbein har ifrågasatts av bland andra Lee & 
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Green, vilka empiriskt har testat modellens hållbarhet i den kollektivistiska kontexten. 
Forskarna har genomfört en jämförelsestudie med amerikanska och koreanska respondenter 
för att se hur de konfucianska värderingarna påverkar konsumenterna. (Lee & Green, 1999) 
Resultatet visar att Fishbeins modell är applicerbar på kollektivistiska och konfucianska 
kulturer men att det finns tydliga skillnader i vikten av personliga attityder och sociala normer 
och värderingar i förklarandet av konsumenternas beteendeintention.  (Ibid.) 

 

Figur 3:4 Beteendeintentionsmodell, anpassad till asiatisk kontext 
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Källa: Lee & Green, 1991 s. 301;  Schütte & Ciarlante, 1998 s. 109

Lee & Greens version av Fishbeins modell tar hänsyn till de sociala aspekterna i konfucianska 
samhällen, gruppanpassning och vikten av att bevara ”ansiktet”. I modellen är den 
ursprungliga, sociala komponenten ersatt med vikten av ansikte och pressen att passa in i 
gruppen. Gruppens inverkan är extra påtaglig vid köp av produkter som används i offentliga 
sammanhang. (Lee & Green, 1991) Genom att synliggöra de sociala faktorer vilka präglar de 
personliga attityderna, uppstår en länk mellan de två sociala komponenterna, gruppanpassning 
och ansiktet, vilka ger uppkomst till personliga attityder kopplade till konsumtion. Lee & 
Green poängterar att gruppacceptans av en produkt är ofta en central föregångare för 
acceptans på marknaden. (Schütte & Ciarlante, 1998)  
 

3.4 Faktorer som påverkar de kinesiska konsumenterna 
 
Nedan presenteras centrala faktorer som påverkar de kinesiska konsumenterna. Några har 
redan nämnts men utan en beskrivning av varför och hur de influerar konsumenten. 
 

3.4.1 Familjens betydelse i beslutsfattandet 
Relationen mellan man och kvinna är central i familjens beslutsfattande, både i västvärlden 
och i Asien. I Kina finns ett ordspråk som lyder ”mannen sjunger och kvinnan nynnar med” 
(egen översättning) vilket kan symbolisera mannens auktoritativa roll i beslutsfattandet där 
kvinnans funktion är att ansvara för hushållet och uppfostringen av barnen. (Schütte & 
Ciarlante, 1998) Autokratiska beslut innebär att den ena parten ansvarar för ett specifikt 
område, exempelvis mannen för bilval och kvinnan för heminredningen. Beslut som fattas i 
samförstånd benämns synkroniserade beslut. Enligt en världsomfattande undersökning har 
kvinnor mer att säga till om vid köp av livsmedel, leksaker och kläder. (Solomon et al., 1999) 
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Idag är Kina starkt influerat av västvärlden vilket innebär en modernisering och att de strikta 
rollerna löses upp på vissa plan. Trots det fortsätter de generella riktlinjerna att efterföljas till 
stor del. (Schütte & Ciarlante, 1998) Det ökande antalet kvinnor som arbetar påverkar 
konsumtionsmönstren till stor del, framför allt konsumtion av livsmedel. Ett resultat av 
kvinnornas inträde på arbetsmarknaden är att de kinesiska familjerna spenderar allt mer på 
restaurangbesök, halvfabrikat och frusna färdigrätter. (Li & Fung Research Centre 2005:1)  
 

3.4.2 Ansiktet 
Ansiktet är ett mycket viktigt koncept för den kinesiska befolkningen, särskilt i sociala 
sammanhang med interaktion människor emellan. Med ”ansikte” avses personens respekt, 
position och rykte, vilket är något som både kan ”tappas” och tilldelas. (Jung & Kau, 2004) 
Enligt Hofstede & Hofstede (2005) kan vikten av ”ansikte” beskrivas så som ”en person 
tappar ansiktet när han, på grund av sitt eget eller en anhörigs beteende, inte lever upp till de 
krav som ställs på honom på grund av hans sociala ställning” (Hofstede & Hofstede 2005, s. 
103) Den psykologiska påverkan det innebär för en individ att tappa ansiktet är i den 
kinesiska kulturen så pass stark att det kan leda till allvarliga följder, privat och offentligt. 
Inom konsumentbeteende påverkar ansiktet konsumenten på det sätt att de inte gärna tar risker 
vilket kan innebära att de sätter sitt ansikte på spel. De tenderar att köpa de varor som de vet 
är socialt accepterade inom gruppen. Vidare finns det starka lojalitetsband mellan 
konsumenter och deras återförsäljare. Att byta återförsäljare skulle kunna innebära att 
individen bidrar till att personen i fråga tappar ansiktet. (Jung & Kau, 2004) 
 

3.4.3 Attityder 
De kinesiska konsumenterna är mycket påverkade av vad som anses vara socialt accepterat 
och individens attityd gentemot en produkt eller ett varumärke skapas inte hos individen utan 
snarare i samspel med gruppens preferenser. Däremot ser forskare tendenser på förändringar i 
de kinesiska konsumenternas attityder, vilket kan ha sin förklaring i den förändring som 
präglat den kinesiska marknaden och det kinesiska samhället stort de senaste decennierna. 
1995 genomfördes den första Gallupundersökningen i Kina med syfte att undersöka 
konsumenters attityder. Undersökningen bestod av 4 300 hushåll och 68 procent påstod att 
deras främsta mål i livet var att ”arbeta hårt och bli rik” till skillnad från enbart fyra procent 
vilka svarade ”att tjäna samhället”. (Kwan et al., 2003) Inställningen visar på en utveckling 
mot ett mer individfokuserat samhälle vilket även Jung & Kau (2004) uppmärksammar.  
  
De kinesiska konsumenterna ser konsumtion som ett nöje och de spenderar upp till 80 procent 
av sin inkomst på konsumentvaror. I och med de förändringar som skett, och fortfarande sker, 
på den kinesiska marknaden har konsumenterna blivit mer sofistikerade och krävande. Hur 
långt utvecklingen mot en allt mer ”personinriktad” konsumtion har gått, skiljer sig åt inom 
landet. Forskarna ser även en förändring i ungdomars attityd gentemot dyra importerade varor 
och varumärken. (Kwan et al., 2003) Under 1990-talet fanns ett extremt fokus att köpa just 
dessa statusprodukter men enligt Gallupundersökningen från 1995 är intresset mycket mindre 
för dessa produkter och det är istället större för trovärdiga produkter med hög kvalitet, vilka är 
prisvärda. (Kwan et al., 2003) I motsats till detta spår Goldman Sachs att konsumtionen av 
lyxartiklar kommer öka markant de kommande åren (china-embassy.org) Däremot ser 
forskarna inga tecken på att betydelsen av referensgruppen minskar. Konsumenterna lyssnar 
mycket till sitt umgänge, grannar, kollegor och butikspersonal innan de fattar ett köpbeslut. 
(Kwan et al., 2003) 
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Li & Fung Research Centre (2005:1) visar på att de kinesiska konsumenternas preferenser är 
under stor förändring och att utbudet av produkter samt flertalet nya butikskoncept bidrar till 
förändrade konsumtionsmönster, särskilt för livsmedel.  
 

3.4.4 Vikten av produktens ursprungsland 
Beroende på vilket land produkten är ifrån, i vilket land produkten säljs och vilken kategori 
den tillhör, kan produktens ursprungsland vara till fördel eller nackdel, i konsumentens ögon 
(Schütte & Ciarlante, 1998). Det finns flertalet aspekter, rörande produkters ursprungsland, 
vilka påverkar konsumenter i deras förhållningssätt gentemot produkten. Konsumentens 
etnocentrism påverkar vikten av information om produktens ursprungsland vid 
värderingstillfället (Moon, 2004). Shimp & Sharma förklarar etnocentrism som 
  

”Konsumenters etnocentrism inger individen en känsla av identitet,  
tillhörighet, och viktigast av allt, en förståelse för vilket köpbeteende 
 som anses vara acceptabelt respektive oacceptabelt inom gruppen”  
(citat ur Shimp & Sharma 1987 s. 280, egen översättning) 
 

Ursprungslandet är ett av flera värderingskriterier konsumenter använder men det används 
främst när individen endast har lite kunskap om den aktuella produktkategorin (Schütte & 
Ciarlante, 1998) Definitionen av utländsk produktkompetens är ”den kunskap som krävs för 
att vara adaptiv gentemot utländska produkter” (Kao, 2004 s. 674, egen översättning). Med 
utländsk produktkompetens ges en möjlighet att klassificera produkter anpassat efter 
globalisering och produkters introducering på en global marknad. Till begreppet hör den 
kunskap som krävs av konsumenten för att ta till sig de utländska produkterna. I interkulturell 
konsumtion möter konsumenter främmande produkter vilket påverkar beslutsfattandet. För 
konsumenten innebär det ett införskaffande av ny produktkunskap och en uppdatering av 
tidigare kunskap. (Kao, 2004)  
 
I utvecklingsländer tenderar utländska produkter vara mer uppskattade, särskilt om de 
kommer ifrån industrialiserade länder. I Kina finns en tydlig skillnad mellan importerade 
produkter, produkter som produceras lokalt men utav utländska företag och produkter 
producerade av inhemska aktörer på den lokala marknaden där de importerade produkterna 
anses vara bättre inom flertalet produktkategorier. (Schütte & Ciarlante, 1998) Kinesiska barn 
är mer öppna för utländskt producerade produkter än deras föräldrar, vilket förklaras med att 
barnen inte formats lika starkt av sin kultur (McNeal & Yeh, 1997) Vidare finns tendenser 
som visar på att de kinesiska konsumenterna blir allt mer kunniga och att preferenserna 
förändras. För de kinesiska konsumenterna är ursprungslandet inte lika viktigt idag, som 
tidigare, för produktkategorin kläder (Kwan et al., 2003) men det är fortfarande viktigt inom 
andra produktgrupper. Det symboliska värdet av utländskt producerade produkter grundar sig 
i att konsumenterna upplever symboliska fördelar som modernitet, prestige samt att själv 
associeras med en utländsk livsstil genom konsumtionen. Så länge som det symboliska värdet 
av utländska produkter är högt i Kina kommer dessa produkter ha en stark marknadsandel. 
(Hui & Zhou 2003) I det urbana Kina har globala dagligvarudetaljister etablerat sig på 
marknaden och de erbjuder en stor mängd utländska produkter. Konsumenterna har tagit de 
nya produkterna till sig och försäljningen ökar. (Li & Fung Research Centre 2005:1) 
 

 22



Stockholms universitet, Nordiska detaljhandelslinjen  Magisteruppsats VT06 
Erasmie, A. & Säterfält, M. 

3.4.5 Opinionsbildare 
Opinionsbildare var ursprungligen personer som skapar och nyanserar existerande kulturell 
mening genom att uppmuntra till en reformering av kulturella kategoriseringar och principer. 
Tidigare var dessa personer tilldelade sin position på grund av familjetillhörighet, skönhet 
eller prestationer, och de fungerade som inspiration och norm för de mindre belevade 
personerna. Under 1980-talet fick en ny grupp av opinionsbildare stort inflytande på 
konsumenterna och deras livsstil. Den nya gruppen bestod av tv- och popstjärnor. 
(McCracken, 1986) I Kina tenderar konsumenter vara mer influerade av opinionsbildare än 
vad västerlänningar är. Anledningen till detta är att den kinesiska kulturen värdesätter 
auktoriteter högre än många kulturer i västvärlden. Genom att i Kina marknadsföra produkter 
med inhemska popstjärnor, skådespelare eller idrottsstjärnor, eller välkända västerlänningar, 
skapas trender som konsumenterna efterföljer. (Kwan et al., 2003) 
 

3.5 Aktualiteter 
 
Till följd av de uppmärksammade problem som den kinesiska miljön står inför har det skapats 
en medvetenhet bland de kinesiska konsumenterna. De kinesiska konsumenterna föredrar 
naturmaterial framför material tillverkade av konstgjord syntet. Att ta fasta på 
konsumenternas medvetenhet kan leda till att utbudet av miljövänliga alternativ ökar, särskilt 
inom klädbranschen. (Kwan et al., 2003) Däremot visar en undersökning genomförd med 
1005 respondenter att drygt 60 procent av de kinesiska konsumenterna är positiva till 
genmanipulerad mat. Om de skulle erhålla tio procent rabatterat pris är uppemot 80 procent 
villiga att köpa manipulerad mat. Resultatet är mycket avvikande från inställningen i EU och i 
Japan. (William et al., 2005) I motsats visar Li & Fung Research Centre (2005:1) att de 
kinesiska konsumenterna idag är mycket medvetna om livsmedelskvalitet och de senaste 
årens uppmärksammande av olika katastrofer har resulterat i en större efterfrågan av 
ekologiska och hälsosamma alternativ. De kinesiska föräldrarna har även en stor efterfrågan 
på barnmat som är ekologisk och hälsosam. Enligt Kinas handelsminister är ca åtta procent av 
de inhemskt producerade livsmedlen otjänliga som föda och sju procent av grönsakerna 
innehåller allt för höga värden av bekämpningsmedel. Även Thong & Lam påstår att de 
kinesiska konsumenterna, främst i storstäderna, blir allt mer miljömedvetna och tänker 
ekologiskt när de konsumerar. Anledningen tros vara den mediala uppmärksamheten som 
råder gällande miljöförstöring och otjänliga livsmedel. (Thong & Lam, 2005)  
 
Enligt en rapport från Goldman Sachs förutspås den kinesiska konsumtionen öka enormt de 
kommande åren. År 2015 beräknas den kinesiska befolkningen stå för 29 procent av världens 
totala konsumtion av lyxartiklar samt att efterfrågan av dessa produkter kommer öka med 25 
procent årligen de kommande fyra åren. De som står för den största delen av konsumtionen är 
personer i åldern 20-30 år. Den största delen lyxkonsumtion sker utomlands under resor till 
Europa och USA, och även turismen kommer att öka från 26 miljoner turister år 2005 till 50 
miljoner år 2008. (china-embassy.org) Den ökande konsumtionen av lyxartiklar förklaras med 
att de ökade inkomstnivåerna resulterar i en uppgradering av konsumtionsmönstren då en del 
av konsumenterna idag har möjlighet att spendera pengar, inte bara på de livsnödvändigaste, 
utan även andra slags varor. Inkomsterna har även bidragit till en uppgradering av livsstil, till 
största del i det urbana Kina, men även på landsbygden. Den urbana konsumtionen innebär 
stora försäljningsökningar av datorer, DVD, mobiler, hälsoprodukter, hygienartiklar, 
träningsutrustning samt investering i bostäder. På landsbygden ses en ökad konsumtion främst 
inom utbildning, kapitalvaror samt hälsoprodukter.  (Thong & Lam, 2005)  
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Vidare ser forskarna en utveckling mot en allt mer sofistikerad, kunnig och krävande 
konsumentgrupp då de idag har börjat ställa krav gällande produktkvalitet, bemötande, 
missledande reklam, bristande service samt höga priser. Detta är ett resultat av regleringar 
rörande konsumenters rättigheter samt att de uppmärksammats medialt. Utvecklingen kallas 
”The rise of Consumerism”, konsumentmedvetande. (Thong & Lam, 2005)
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4 METOD 
 
För att ta oss an syftet och frågeställningen i denna uppsats har vi utgått från en blandning 
av kvalitativ och kvantitativ metod. I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga samt 
vilket vetenskapligt perspektiv vi har. 
 

4.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Enligt vetenskapsteori finns det i huvudsak två olika vetenskapliga synsätt, positivistiskt och 
hermeneutiskt. Saunders et al. (2003) hävdar att positivismen resulterar i statistisk analys med 
kausala samband. I samhällsforskning kan verkligheten dock anses alltför komplex för att 
kunna analyseras genom positivistiska metoder. (Holme & Solvang, 1997) Samhällsforskaren 
kan därför med hänsyn till historiska händelser och med en kombination av kvalitativa och 
kvantitativa metoder anses ha ett analytiskt perspektiv. (Holme & Solvang, 1997) Vi söker 
både kvalitativa och statistiska resultat i denna studie genom två olika undersökningar. 
Samtidigt försöker vi förstå dessa resultat genom bland annat historiska och kulturella 
aspekter. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder är enligt Holme & Solvang 
(1997) att föredra för att möjliggöra genomförandet av en hållbar analys. 
 

4.1.1 Explorativ studie 
I denna studie undersöker vi hur de kinesiska konsumenternas inställning är till svenska 
varumärken samt hur svenska företag anpassar sig till det kinesiska konsumentbeteendet och 
de främmande lagar och regleringar som råder på marknaden. Vi genomför en så kallad 
explorativ studie som syftar till att söka ny insikt eller analysera ett fenomen ur ett nytt 
perspektiv. Forskaren som vill klargöra sin personliga syn av ett problem använder sig av en 
explorativ studie. Studien kan med fördel vara en förstudie till en eventuell större 
undersökning. Fördelen med metoden är att den är flexibel och anpassningsbar till ny data 
som framkommer. (Saunders et al., 2003) 
 

4.1.2 Deduktion 
Genom att först ta del av de teorier som finns inom konsumentbeteende samt fakta om den 
kinesiska marknaden, skapar vi oss en bättre kunskap som kan ligga till grund för 
genomförandet av empirin. Undersökningar som genomgår en process som startar i teori och 
eventuellt utformande av hypoteser följer den deduktiva metoden. Efter teori följer 
insamlandet av data som sedan analyseras. (Bryman & Bell, 2003) Enligt den deduktiva 
metoden baserar vi vår empiriska undersökning på de teorier och den forskningsfront som vi 
funnit relevant för vår uppsats. De teorier vi valt att utgå ifrån är teorier om den kinesiska 
nationalkulturen, konsumenternas inställningar till produkters ursprungsland, samt teorier 
rörande konsumenters mål och motivation. 
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4.2 Perspektiv 
 
Vi har genomgående i denna studie ett företagsperspektiv, både i företagsintervjuerna och i 
enkätundersökningen. Vår förhoppning är att resultaten av denna undersökning kan ge en 
inblick i hur företag skall ta sig an de komplexa förutsättningarna som råder på marknaden. 
 

4.3 Undersökningsmetoder 
 
Vi har valt att använda oss av två olika metoder för att undersöka dels kinesiska konsumenters 
inställning till svenska varumärken dels svenska företags anpassning till den kinesiska 
marknaden.  
 

4.3.1 Kvantitativ metod 
Kvantitativa metoder är i större utsträckning än kvalitativa metoder präglade av forskarens 
kontroll. Vidare så spelar statistiska mätmetoder en central roll i analysen. Själva begreppet 
kvantitativ metod innebär att resultaten av en undersökning skall vara kvantifierbara, det vill 
säga att de skall redovisas i siffror. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Vi har i denna studie genomfört en enkätundersökning bland 39 universitetsstuderande på 
Beijing Technology and Business University (BTBU). Enkät är ett samlingsbegrepp 
innefattande alla tekniker av datainsamling där varje respondent besvarar samma frågor i en 
fastställd ordning. (Saunders et al., 2003) Respondenterna ställs inför identiska frågor vilket 
leder till kvantifierbara resultat. (Holme & Solvang, 1997) I och med en enkätundersökning 
får vi fram svar som lätt kan jämföras respondenterna emellan. Undersökningsmetoden är för 
vår del lämplig då den inte kräver stora resurser i form av exempelvis tid. Med tanke på de 
språkliga barriärer som finns mellan oss och respondenterna, hade en kvalitativ undersökning 
varit mer krävande för respondenterna då kunskap inom det engelska språket på 
konversationsnivå hade varit en nödvändighet. Vi anser att en annan undersökningsmetod 
endast hade försvårat för både oss och respondenterna.  
 
Population och urval 
Populationen i vår kvantitativa undersökning utgörs av kinesiska konsumenter. Kinas 
befolkning består av drygt 1,3 miljarder människor, alltså en mycket stor grupp att undersöka. 
Det råder också stora skillnader mellan människor inom landet då levnadsstandarden skiljer 
sig åt stort. Med anledning av dessa svårigheter att undersöka de kinesiska konsumenterna är 
vi medvetna om att vårt urval inte är representativt för den totala populationen i stort.  
  
Respondenterna i den undersökning vi genomfört studerar alla på BTBU och bor på 
campusområdet. Urvalet är baserat på ett bekvämlighetsurval med tyngdpunkt på access. 
Enkäterna delades ut av vår kontaktperson vid universitetet bland studenter som fanns 
tillgängliga på området. Vi hade som undersökare föredragit att medverka vid utdelningen för 
att finnas närvarande vid eventuella frågor. Då det under vår vistelse i Beijing var en nationell 
ledighet var detta inte möjligt enligt vår kontaktperson. Då det föreligger språkliga och 
kulturella skillnader för vår undersökning hade det inte varit möjligt att genomföra samma 
undersökning på exempelvis ett varuhus eller annan offentlig plats. Kontakten och god 
relation mellan vår handledare och Professor Lou vid BTBU möjliggjorde accessen.  
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4.3.1.1  Utformning av frågeformulär 
En grundläggande förutsättning för att undersökningen skall leva upp till förväntningarna och 
motsvara undersökarens mål, är att syftet med undersökningen är specificerat. Det 
förberedande arbetet är centralt för att undvika att undersökningen genomförs utan att relevant 
information genererats (Aaker et al, 2002). Designen på frågeformuläret bör utgå ifrån målen 
med undersökningen samt respondenternas förutsättningar att besvara frågorna. Processen för 
att utforma ett bra frågeformulär kan illustreras som fem steg. 
 

Figur 4:1 Process för utformning av frågeformulär 

 
1 

Planera vad 
som skall  

mätas 

2 
Formulera 
frågorna 

3 
Bestäm ordning 

på frågorna, 
fastställ språkbruk

4 
Gör en pilot-
undersökning 

5 
Korrigera 
problem 

 
 
 
 
Källa: Aaker et al., 2002, s. 331, egen bearbetning 
 
Steg 1: Planera vad som skall mätas 
Fastställ vilken information det är som är relevant att inhämta från respondenterna samt 
specificera informationen så att den stämmer överens med undersökningens mål. Detta är 
avgörande för resultatet av undersökningen. De frågor vi ställt har utgångspunkt i de teorier 
som sammanställs i Kapitel 3 Teoretisk referensram. 
 
Steg 2: Formulera frågorna 
Formulera frågorna för att tillfredsställa informationskravet. Bestäm vilka slags 
svarsalternativ, öppna, slutna, eller både och, som frågorna skall ha. I vår undersökning har 
merparten av frågorna slutna svarsalternativ med undantag för ett par frågor då 
respondenterna har möjlighet att svara fritt. 
 
Steg 3: Frågeordning & språkbruk  
Frågeordningen bör gå från lätta och breda frågor till de mer specifika och känsliga frågorna 
mot slutet. Angående språkbruk bör undersökaren diskutera kring följande problem: 
Respondenternas förutsättningar i form av språkliga färdigheter, ifall orden som används är 
laddade eller har dubbla betydelser, om frågorna är ledande samt ifall respondenterna 
verkligen har tillräcklig kunskap för att besvara frågorna korrekt. Vi har försökt formulera 
våra frågor på ett så enkelt sätt som möjligt för att i så stor utsträckning som möjligt undvika 
språkliga problem. För frågeordning se Bilaga 1. 
 
Steg 4: Pilotundersökning 
Genom att göra en pilotundersökning på en liten grupp kan undersökaren få mycket viktig 
information om hur väl formuläret fungerar. Vi testade vår enkät på två personer i vår 
omgivning. Problemet för vår undersökning är att de faktiska respondenterna är av kinesiskt 
ursprung och därför inte är riktigt jämförbara med våra testrespondenter.   
  
Steg 5: Korrigera problem 
Efter det att pilotundersökningen genomförts bör resultatet analyseras. Genom att identifiera 
problem kan frågor revideras, omstruktureras och kanske uteslutas. I vår pilotundersökning 
fann vi att respondenterna var tveksamma till vad vi menade med associationer. Detta 
resulterade i att vi i de aktuella frågorna exemplifierade olika svarsalternativ för att illustrera 
vad vi avsåg.  

 27



Stockholms universitet, Nordiska detaljhandelslinjen  Magisteruppsats VT06 
Erasmie, A. & Säterfält, M. 

4.3.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod har i första hand ett förstående syfte där forskaren strävar efter förståelse för, 
och bakomliggande faktorer av, ämnet som studeras. Principen för kunskapsutvecklingen är 
forskarens närhet till respondenterna i undersökningen vilket är en förutsättning för 
förståelsen av respondenternas situation. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Vi har i denna studie genomfört fem kvalitativa intervjuer med representanter från Gant, 
IKEA, Hästens, New Wave Group och Exportrådet. En kort presentation av dessa företag ges 
i Kapitel 5 Empiri. Samtliga intervjuer ägde rum i Beijing, varav en via telefon. 
Besöksintervjuerna varade ca en timme. Vi valde att använda oss av semi-strukturerade 
intervjuer där vi utefter ett antal fastställda teman och frågor samtalade med respondenterna 
(se frågemall i Bilaga 2). Holme & Solvang (1997) menar att styrkan i den kvalitativa 
intervjun är att den till stor del likar ett samtal vilket innebär att forskaren i så liten mån som 
möjligt påverkar respondenten. Målet är istället att respondenten skall styra samtalets 
utveckling. Anledningen till valet av semi-strukturerade besöksintervjuer är att det ger 
möjlighet att föra en dialog med respondenterna med möjlighet till följdfrågor. Eventuella 
oklarheter kan även förklaras löpande under samtalet. Besöksintervjuerna har i tre av fyra fall 
ägt rum på respektive företags butik, vilket även inneburit att vi sett verksamheten på nära 
håll och i viss mån de anpassningar som företagen gjort. 
 
Företagsval och urval 
I kvalitativa metoder är det sällan ett centralt syfte att skapa generaliserade resultat och 
representativitet. Däremot är det viktigt att rätt respondenter undersöks för att säkerställa 
validiteten. (Holme  & Solvang, 1997) 
 
Vår frågeställning riktar sig till svenska detaljhandelsföretag som etablerat sig på den 
kinesiska marknaden och säljer produkter till konsumenter. I och med detta är antalet företag 
begränsat. I dagsläget finns det knappt tio företag som passar våra kriterier (Bäck, 2006) och 
vårt urval av dessa har grundat sig i ett bekvämlighetsurval samt accessmöjligheter. 
 

4.3.2.1 Teman för intervju 
Vi utgick från fem ämnesområden i de intervjuer vi genomförde, utefter en semi-strukturerad 
intervjuform. Under varje ämnesområde utformade vi ett antal frågor men beroende på varje 
intervjus speciella karaktär kunde vi ställa relevanta följdfrågor. De olika ämnesområdena 
redovisas nedan. Se Bilaga 2 för fullständig frågemall. 
 
 Landet och marknaden 
 Kinesiska konsumenter 
 Hinder och problem 
 Tidsaspekten 
 Framtiden 

De intervjuteman vi utgick ifrån utformades efter vår förförståelse, fakta om den kinesiska 
marknaden samt teorier rörande konsumentbeteende som vi studerat. 
 

4.4 Antaganden 
 
Utifrån de teorier vi studerat har vi funnit ett antal centrala faktorer. Vi har formulerat ett antal 
antaganden för att testa teoriernas bärighet. Våra antaganden är: 
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1. De kinesiska konsumenterna har en positiv inställning till svenska produkter och 
varumärken. 

2.  De kinesiska konsumenterna köper vissa produkter för att förmedla sin status. 

3. De kinesiska konsumenterna styrs till stor del av sin närmaste umgängeskrets i sitt 
köpbeslut. 

4. Svenska företag har anpassat sin verksamhet efter de kinesiska konsumenternas 
beteende. 

5. Svenska företag anser det komplext att etablera sin verksamhet i Kina. 

 

4.5 Metod- och källkritik 
 
Gällande vårt val av kvantitativ enkätundersökning har vi uppmärksammat vissa problem 
vilka vi är väl medvetna om. Dessa problem utgörs bland annat av språkliga barriärer vilka 
kan leda till missförstånd och tolkningsfel. Ett exempel vi la märke till var respondenternas 
problem att skilja ethical från ethnical. I en fråga gav vi exempel på svarsalternativ för att 
underlätta för respondenterna att förstå vad vi avsåg med frågan. Det var ett resultat av vår 
pilotundersökning då respondenterna hade svårt att förstå vad vi avsåg med frågan. Detta 
visade sig dock vara problematiskt då merparten av respondenterna svarat just ett av de givna 
alternativen. Frågan kan ifrågasättas som ledande fråga. Pilotundersökningen genomfördes 
med syfte att minimera problem, men fick eventuellt motsatt effekt. 
 
Om vi ställer oss kritiska till de intervjuer vi genomfört kan vi belysa att det råder språkliga 
barriärer. Två av de genomförda intervjuerna gjordes på engelska där vi är medvetna om att 
både vi som intervjuare och respondenterna kan missförstå eller ha svårt att förklara sig. 
Problemet är att vi aldrig kan veta huruvida respondenterna förstått oss rätt. En annan risk 
gällande intervjuer är det faktum att vi som intervjuare kan påverka respondenten genom att 
exempelvis ställa frågor som i viss mån kan fungera ledande. Vi kan även påverka 
respondenten via vårt kroppsspråk, exempelvis nicka instämmande. Respondenten kan i vissa 
fall påverkas att säga det han/hon tror att vi vill höra. (Ibid.) Det är svårt att minimera dessa 
problem men genom att vi är medvetna om dem kan vi förhålla oss kritiskt till vårt empiriska 
material. En annan kritik som vanligtvis riktas mot kvalitativa intervjuer är att urvalet ofta står 
för en alltför liten del av den totala populationen, vilket gör att denna metod inte kan leda till 
några generaliserande resultat. (Ibid.) I vårt fall har vi minimerat detta problem genom att 
intervjua ca hälften av det totala antalet företag inom våra kriterier.  
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5 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisas resultaten av den empiriska studien som består av två olika 
undersökningar som genomförts på plats i Beijing, Kina under perioden 26 april till 4 maj, 
2006. Undersökningarna består av en enkätundersökning bland konsumenter samt fyra 
intervjuer med svenska detaljhandelsföretag som etablerat sig på den kinesiska marknaden. 
Vi har även intervjuat svenska Exportrådet i Beijing. 
 

5.1 Enkätundersökning 
 
Intentionen med enkäten var att undersöka attityder och inställning till svenska och utländska 
varumärken och produkter. Vi ville också se hur stor kännedom de kinesiska studenterna hade 
om de svenska varumärkena Gant, IKEA, Hästens och Orrefors. I Bilaga 1 återfinns enkäten. 
 

5.1.1 Resultat av enkätundersökningen 

Diagram 5:1 Fördelningen mellan kvinnor och män bland våra respondenter 
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I undersökningen tillfrågades totalt 39 
respondenter, varav 20 var kvinnor och 19 
män.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram 5:2 Fördelningen mellan respondenterna med avseende på uppväxtmiljö 

 
Hälften av alla respondenter är uppvuxna på 
landsbygden, sedan är det jämnt fördelat 
mellan småstad och storstad. Respondenterna 
fick själva tolka innebörden av landsbygd, 
småstad samt storstad, då de själva har större 
insikt i vad som är det ena eller det andra 
gällande kinesiska kriterier. 
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Diagram 5:3 Är ursprungslandet viktigt för dig avseende en produkt eller ett 
varumärke? 

90 procent har svarat att 
ursprungslandet är viktigt 
alltid eller ibland. Det innebär 
att enbart 10 procent uppgett 
att ursprungslandet aldrig är 
av betydelse. Det finns ingen 
direkt gemensam nämnare 
bland dessa 10 procent, 
exempelvis kön, ålder eller 
uppväxtmiljö. 

Nej

Ja, ibland

Ja, alltid

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  

 

Diagram 5:4 Vilken är den viktigaste faktorn i avseende på ursprungsland?  

Respondenterna är uppdelade efter uppväxtmiljö. 
 
Kvalitet är den faktor som är den allra 
viktigaste för de flesta respondenterna 
(80 procent) i avseende på 
ursprungsland. Däremot framkommer 
vissa skillnader mellan de övriga 
faktorerna, diagrammet visar att av de 
som svarat att etik är den viktigaste 
faktorn är samtliga uppvuxna på 
landsbygden, medan de respondenter 
som svarat status som viktigaste faktor 
är samtliga uppvuxna i storstäder. 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Landsbygd Småstad Storstad

Status Kvalitet Etik Annat - livsstil

 

 

 

Diagram 5:5 Har du någon gång köpt en svensk produkt?  

Resultaten redovisas i procent. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Vet inte

Nej

Ja, men jag visste inte att den var
svensk från början

Ja, och jag visste att den var svensk när
jag köpte den

 
Ca 40 procent av våra respondenter har någon gång köpt en svensk produkt, drygt hälften av 
dem visste att produkten var svensk vid köptillfället. Lika många har aldrig köpt en svensk 
produkt (ca 40 procent) och ca 20 procent vet inte om de någon gång gjort det. 
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Diagram 5:6 Är det viktigt att de produkter du köper är socialt accepterade i din familj 
och bland dina vänner?  

Resultaten redovisas i procent fördelat mellan kvinnor och män. 
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För över hälften av alla 
respondenter är det viktigt att de 
produkter de köper är socialt 
accepterade i deras närmaste 
umgängeskrets. Drygt en tredjedel 
säger att det inte spelar någon roll 
och tio procent svarar att det inte 
är viktigt. Dessa tio procent är 
samtliga kvinnor. 
 

 

Diagram 5:7 Vem har störst inflytande på dig gällande din konsumtion?  

Resultaten redovisas i procent. 
 
Det råder inga tvivel om vilka personer 
som har den största influensen på 
respondenternas konsumtion, över två 
tredjedelar svarar vänner och en 
fjärdedel svarar familjen. En tendens 
syns att kvinnor i något större 
utsträckning svarar familjen. Intressant 
är att åtta procent svarar myndigheter. 
Om lokala kändisar och myndigheter 
sammanförs utgör de 11 procent som 
valt att svara opinionsbildare. 
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Diagram 5:8 Hur viktiga är dessa faktorer för ditt köpbeslut?  

ade inte viktigt och 5 Respondenterna fick värdera varje faktor från 1 till 5 där 1 motsvar
mycket viktigt. Varje faktor kunde därmed få maximalt 195 poäng. 
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Kvalitet, varumärke och design är de viktigaste faktorerna i respondenternas köpbeslut. Minst 
viktigt anser respondenterna att ekologiska och etiska alternativ samt ursprungsland är för 
deras köpbeslut. 
 

Diagram 5:9 Vilka faktorer tror du är de viktigaste för den kinesiska konsumenten 
generellt sett?  

Respondenterna fick kryssa i maximalt tre alternativ som denne ansåg vara viktigast för 
kinesiska konsumenter i allmänhet. Resultaten redovisas här i procent av respondenterna som 
kryssat i de olika svarsalternativen uppdelat på kön samt totalt. 
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Respondenterna tror att de viktigaste faktorerna för kinesiska konsumenters köpbeslut i 
allmänhet är kvalitet och lågt pris. Kvinnor tror i något större grad att design och status 
påverkar konsumenternas köpbeslut, medan män tror i något större utsträckning än kvinnor 
ekologiskt alternativ samt social acceptans. Bland samtliga respondenter är ekologiskt 
alternativ, ursprungsland och etiskt alternativ tre faktorer som respondenterna inte tror 
påverkar de kinesiska konsumenterna till stor grad. 
 
Varumärkeskännedom och associationer 
Ca en tredjedel av samtliga respondenter kunde inte fritt nämna något svenskt varumärke. Av 
de övriga (69 procent av samtliga) som svarade på frågan var IKEA det varumärke som 
merparten kände till. Andra varumärken som nämndes var Ericsson, Volvo och Absolut. Vi 
ser dock en tendens att respondenterna blandar ihop Sverige med Schweiz då några svarade 
Swatch och Rolex.  
 
Gällande associationer till svenska varumärken generellt hade vi ett internt bortfall på en 
tredjedel av alla respondenter. Ca 85 procent av resterande respondenter svarade hög kvalitet 
som association. Detta kan dock ha påverkats av frågan där vi angav hög respektive låg 
kvalitet, dyrt respektive prisvärt som exempel på associationer.  
 
De svenska varumärkena vi tog med i enkäten (Gant, IKEA, Hästens och Orrefors) är relativt 
kända för respondenterna med undantag för IKEA som över 90 procent svarade att de kände o

till.  
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Vi hade ett stort internt bortfall på frågan om associationer till de fyra olika varumärkena, ca 
hälften av samtliga respondenter har inte svarat. Resterande respondenter har samtliga angett 
associationer till IKEA. De förknippar IKEA med högkvalitativa väldesignade möbler, ett 
stort utbud och mycket reklam. Vi har även fått svar att IKEA står för både lågt och högt pris. 
Kännedomen av de övriga tre varumärkena är obefintlig, de enda associationerna vi fick till 

ästens var ”vin” och till Orrefors ”detaljhandelsbutik”. 

.2.1 Gant, Hu Quijing 

rades varumärket Gant på marknaden. Kollektionen bestod av skjortor i klassisk 

varumärke från den amerikanska 
stkusten. (gant.com) Vi hade en intervju med Hu Quijing i Beijing den 27 april samt besökte 

 och Lufthansa Friendship Shopping Centre. 

Hu Quijing är general manager för Gant i Kina som för närvarande har tre butiker i landet. 
ch ntakt med Gant år 2003 efter det att Hu sett deras katalog och 

agar 
veckan till skillnad från sex dagar som tidigare och har därför mer fritid. Hu säger att det 

öretaget måste följa med 
arknaden. Eftersom utvecklingen går så pass fort i Kina så är det bättre att vara tidig på 

H
 

5.2 Företagsintervjuer 

5
Företaget Gant startades av Bernard Gant och hans familj 1941 i New Haven, USA. Från 
början bestod verksamheten av att sy upp skjortor till andra varumärken men 1949 
lanse
amerikansk avslappnad stil. Familjen Gant sålde företaget 1967 som efter det har ägts av 
flera stora företag. På 1980-talet fick ett svenskt företag tillstånd på licens att skapa en egen 
kollektion av Gant (som då hade utökats till ett brett klädsortiment) för den svenska 
marknaden och senare också den europeiska. 1999 tog det svenska företaget över hela 
verksamheten och varumärket är nu alltså ett svenskt varumärke, trots att det i 
marknadsföringen fortfarande symboliseras som ett 
ö
deras två butiker i Scitech Shopping Centre
 

Han o  hans företag tog ko
fattat tycke för layout och design. Han kände att det fanns en kultur bakom varumärket, att det 
var proffsigt och attraktivt. I juni 2004 hade de ett möte med Gants VD Arthur Engel på 
huvudkontoret i Stockholm för att diskutera deras inträde i Kina. Där fick de ett positivt 
besked och skrev på ett franchiseavtal. I slutet av år 2005 öppnade den första butiken i Beijing 
i Scitech Shopping Center, ett av de mest exklusiva varuhusen. Butikerna går mycket bra i 
Beijing och innan årets slut beräknar Hu att det kommer att finnas uppemot tio Gant-butiker i 
Kina. Hu säger att det varumärke som ligger närmast Gant designmässigt i Kina är Polo Ralph 
Lauren, vilket är det varumärke som de benchmarkar sig med.  
 
Hu menar att många människor efter 30 års ekonomisk utveckling har en stor möjlighet att 
njuta av livet och har ett sug efter att konsumera. Människor idag arbetar vanligtvis fem d
i 
första människorna i Kina nu vill förändra nu är deras klädstil. Det tar dock i allmänhet ett tag 
att etablera ett nytt varumärke i kinesiska konsumenters medvetande och därför måste företag 
vara uppmärksamma vid en etablering. Det viktigaste menar Hu är att tänka långsiktigt med 
sitt varumärke, att vara förberedd på att det kan ta tid innan vinsten överstiger kostnaderna. 
Det gäller också att ha god framförhållning på marknaden. Han menar att de flesta företagen 
vill etablera sig på den kinesiska marknaden men viktigt är att ha rätt kontakter, ta god tid på 
sig och ta det försiktigt. Om en etablering inte lyckas så skall företaget inte skylla på den 
kinesiska marknaden, det har bara sig självt att skylla. 
 
Det är ekonomiskt försvarbart att etablera sig i Kina men f
m
marknaden än sen. Har ett företag väl etablerat sig på marknaden så kommer det alltid att 
komma nya kunder på grund av Kinas enorma population. Alla starka utländska varumärken, 
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exempelvis Häägendasz, har funnits i Kina minst fem år innan de kinesiska konsumenterna 
lärt sig uppskatta det. Pierre Cardin som var det första utländska varumärket på den kinesiska 
marknaden spenderade de första 10-15 åren att etablera sitt varumärke, men de senaste åren 
har det gått allt sämre då konsumenterna upptäckt att produkterna blivit sämre i kvalitet samt 
att företaget saknar en kommunikation med deras kunder. Försäljningen har sjunkit, med 
anledning av företaget och inte marknaden. 
 
Gant har som många andra klädmärken produktion i flera olika länder för att sprida sina 
risker. 60 procent av produktionen ligger i Ungern, Polen, Lettland och Portugal och 

sterande 40 procent ligger i Asien, varav 20 procent i Kina och 20 procent i länder som 

t från den svenska, vilket självklart kräver vissa 
npassningar. I Gants fall är storlekarna ett problem i Kina och eftersom det endast finns ett 

en är att Gant inte kommer att ha några realisationer de första tre åren då 
arumärket inte skall tappa sitt värde i konsumenternas medvetande. Efter tre år kommer 

re
Indien, Kambodja och Korea. Hu menar att det inte är att föredra att ha alltför stor andel av 
sin produktion i Kina då kinesiska konsumenter har svårt att lita på att kvaliteten är god. De 
kinesiska konsumenterna är inte lojala enligt Hu, de jämför kvaliteten med andra varumärken 
och om en produkt inte motsvarar förväntningarna så kan de lätt byta till ett annat varumärke. 
Det som gör kunderna lojala är kvalitet och Hu upplever att kunderna inte är särskilt positiva 
till lojalitetsprogram. Gant har trots det precis lanserat sitt eget lojalitetsprogram där varje 
kund har ett ”konto” där varje inköp registreras. Detta för att kunna anpassa erbjudanden till 
respektive kund.  
 
Den kinesiska marknaden skiljer sig mycke
a
fåtal butiker ännu i Kina så får sådana anpassningskrav vänta, menar Hu. Just nu är det ett 
problem att ärmarna på kavajerna ofta är för långa. Gant lägger ned mycket pengar på 
servicen att sy upp ärmarna åt kunderna. Storlekarna går från S till XXL för män och S-XL 
för damer. I butikerna har Gant vissa direktiv från huvudkontoret eller som Hu säger, 
guidelines, som bör följas. Han menar dock att vissa justeringar måste göras för att passa den 
kinesiska konsumenten, vilka är män mellan 35 och 50 år samt medelålders kvinnor. Exempel 
är hur plaggen är skyltade. Enligt direktiven skall det mesta ligga vikt och efter färgskalor 
men de kinesiska konsumenterna vill se variationen av mönster och färger direkt, samt hur 
plaggen ser ut, utan att behöva vika upp dem. Till följd av detta skyltas många plagg efter 
kategori istället för färg samt hängande istället för vikta. En annan anpassning till den 
kinesiska marknad
v
temporära prissänkningar ske i särskilda lokaler och inte i butikerna. Överlag är prisnivån ca 
20 procent högre än i Sverige vilket beror på import- och tullavgifter.  
 
Det finns tre viktiga punkter som ett företag bör tänka på vid en etablering, enligt Hu Quijing.  
1. Beslutsfattaren måste komma till Kina och se verkligheten, inte bara fakta om 
befolkningen, ekonomisk utveckling och köpkraft. Det gäller att lära känna marknaden, och 
därigenom sina kunder på hemmaplan. Skaffa kunskap om den specifika marknaden. 
Företaget måste gå bortom alla fakta om att det är stor potential på marknaden, de måste se 
det med egna ögon för att kunna fatta rätt beslut. 
 
2. Företaget måste kombinera långsiktighet med kortsiktighet och vara medveten om sin 
produkts livslängd på marknaden. Finns det potential för just den produkten? 
 
3. Företaget måste ha klara direktiv om vem som ansvarar för vad, en bra balans mellan 
exempelvis franchiseföretaget och franchisetagaren.  
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Enligt Hu är nyckeln till framgång att ledningen för företaget i Kina är kineser eller har 
kinesisk mentalitet. Detta för att kunna leda de kinesiska medarbetarna. 
 

5.2.2 New Wave Group, Edward Sun 
New Wave Group (NWG) är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar 

ärkesvaror. Företaget startade 1990 och har sedan dess haft en god tillväxt. NWG är 

ndra Sagaform, 
raft, Jobman, Orrefors och Kosta Boda. Kärnverksamheten består dels av distribution av 

khandeln. (nwg.se) Vi samtalade med 
dward Sun, ansvarig för etableringen av Orrefors och Kosta Boda i Kina, över telefon den 

rrefors och Kosta Boda är två svenska glasbruk vars produkter nu skall lanseras på den 
kinesiska marknaden. NWG etablerade ett inköpskontor redan 1992 i Kina. Totalt är det 150 

En av anledningarna till att företaget valde att 

å viktigt att skapa en varumärkeskännedom vilket i dagsläget är 
n stor utmaning för NWG gällande etableringen av Orrefors och Kosta Boda. Han påpekar 

enterna.  

                                                

m
uppdelat i två affärsområden och är verksamt inom profilmarknaden och 
detaljhandelsmarknaden. Idag äger koncernen flertalet varumärken, bland a
C
profilkläder, yrkeskläder och presentreklam genom cirka 10 000 återförsäljare till företag 
och dels försäljning till present-, sport- och skofac
E
27 april respektive 24 maj. 
 
O

anställda i den asiatiska delen av NWG. 
etablera sig på den kinesiska marknaden är den stora potentialen till följd av den enorma 
populationen i landet. År 2003 startade processen med att etablera varumärkena Orrefors och 
Kosta Boda på den kinesiska marknaden. Produkterna kommer att säljas i egna butiker som 
skall öppnas i slutet av juli – början av augusti detta år. NWG är etablerat som ett WFOE1 på 
marknaden och har under varumärkesetableringen fått hjälp och stöd av både Exportrådet i 
Shanghai och Svenska ambassaden.  
 
Edward menar att det är viktigt att möta den lokala efterfrågan och behov från 
konsumenterna. Det är ocks
e
att det är viktigt att varumärket har ett innehåll, i detta fall står både Orrefors och Kosta Boda 
för hög kvalitet, erkänd design och ett gediget svenskt hantverk. Att produkterna är designade 
och tillverkade i Sverige är något som starkt kommuniceras till konsumenterna då dessa 
lägger stor vikt vid produkters ursprungsland. Eftersom de kinesiska konsumenterna till stor 
del styrs av ett statustänkande menar Edward att produkterna passar marknaden då de tillhör 
lyxsegmentet samt har ett gediget innehåll. Gällande anpassning av sortimentet till den lokala 
marknaden säger Edward att det eventuellt kommer att bli aktuellt men enbart i en mycket 
liten skala. Han kan inte i dagsläget säga hur denna anpassning kommer att se ut, de avvaktar 
och ser hur varumärket accepteras av de kinesiska konsum
 
Företaget har inte stött på några direkta problem med etableringen men Edward menar att en 
del problem är naturliga vid en nyetablering. Speciellt i Kina, som han vid flertalet tillfällen 
påpekar är ett u-land i många aspekter, uppdagas ett antal problem kontinuerligt gällande 
exempelvis lagar och regleringar samt ett samhälle präglat av ett invecklat byråkratiskt 
system. Han menar dock att detta är en naturlig del av etableringen i ett ”u-land” och att ett 
företag inte bör avskräckas av det. 
 
Edward anser att det är vanligt att utländska företag ser Kina som en marknad med enorma 
möjligheter men glömmer bort de risker som detta medför. Han har fem punkter som han 
anser vara de viktigaste aspekterna att beakta vid en etablering i Kina. 

 
1 Wholly Foreign Owned Enterprise, se Bilaga 3 
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1. Det gäller att företaget har en klar och tydlig vision, men även en stark fokus på det 
praktiska. Det är essentiellt att företaget har en strategi kring hur de skall möta de nya 

onsumenterna. 

et i Kina vilket är ett 

iktigt att marknadsföra sig, vilket företaget måste ha i åtanke. Vilken slags 
klam som krävs och hur den skall genomföras är viktiga frågor att ta reda på. 

EA är ett svenskt möbel- och inredningsföretag som har sitt ursprung i den lilla byn 

ker, tavelramar, bordslöpare, klockor, 
mycken och nylonstrumpor. 1951 fokuserades verksamheten till lågprismöbler och den första 

t om i världen 
ch är känt för sina platta paket. (ikea.se) Vi hade en intervju med Mikael Andersson på 

ng i nio månader. Just detta varuhus är 
r närvarande det näst största varuhuset i världen, efter IKEA i Kungens Kurva i Stockholm. 

Mikael är ansvarig för sovrum- och badrumsavdelningarna och har en bred kunskap om IKEA 

tes marknaden med fokus på demografiska 
spekter, inkomstnivå, var och hur folk bor samt hur de handlar möbler. Det innebar att 

k
 
2. Det är viktigt att företaget ser över sina distributionsbehov då Kina ofta har begränsade 
distributionsmöjligheter. Många företag agerar endast på regionnivå och inte på landsnivå och 
därför gäller det att se över vilka olika alternativ som finns att tillgå. Vilka behov som 
företaget har inom distributionskanaler är också viktigt att tänka på då lagar och regleringar 
kan försvåra vissa möjligheter. 
 
3. Det är viktigt att företaget lär känna marknaden med dess specifika kultur och sätt att agera.  
 
4. Företaget bör vara medvetet om risken för ekonomisk brottsligh
resultat av att alla vill bli rika. Det gäller att se upp! 
 
5. I Kina är det v
re
 
Slutligen poängterar Edward att det är viktigt att förutom att anpassa sina produkter till de 
lokala förutsättningarna även anpassa sin organisation. Det underlättar om de anställda har en 
bra kunskap och förståelse för den lokala marknaden.  
 

5.2.3 IKEA, Mikael Andersson  
IK
Agunnaryd i södra Sverige. Det var Ingvar Kamprad som vid 17 års ålder startade sin första 
affärsverksamhet där han sålde pennor, plånböc
s
katalogen gavs ut. Det första varuhuset öppnade 1958 i Älmhult och var på den tiden 
Skandinaviens största möbelutställning. Idag finns IKEA i ett 30-tal länder run
o
IKEAs nyöppnade varuhus i Beijing den 30 april.
 
Mikael går IKEAs traineeprogram och har varit i Beiji
fö

tack vare sin traineeutbildning. 
 
IKEA valde etablering i Kina av främst två anledningar. Dels den uppenbara anledningen att 
Kina har en mycket stor befolkning och potential, men även för att företagets affärsmodell är 
ytterst lämplig för den kinesiska marknaden. Den kinesiska marknaden präglas av compact 
living, dvs. boende på små ytor vilket innebär ett stort behov av smarta lösningar och 
förvaring. Affärsmodellen och affärsidén passar marknaden ur ett långsiktigt perspektiv. Det 
första varuhuset öppnade 1998 efter det att företaget redan haft ett representativt kontor på 
plats i Kina i två år. Under dessa två år undersök
a
företaget hade en gedigen kunskap om kulturen och konsumentbeteendet innan det första 
varuhuset slog upp portarna. På grund av det gedigna förarbetet motsvarades förväntningarna 
av marknaden.  
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Vid tidpunkten för den första etableringen 1998 rådde helt andra lagar än vad som råder idag 

är garage, då det inte fanns möjlighet att anordna med parkering utanför 
aruhuset. 

ssningar har gjorts efterhand. Det är dock endast ett fåtal produkter som är 
sterade, några specifika produkter som enbart säljs i Kina är bland annat en servis med 

r en inglasad balkong. IKEA vill visa hur kunderna 
an använda utrymmet till olika ändamål, exempelvis förvaring eller rekreation. 

och det var exempelvis inte lagligt med helt utlandsägda företag. Det var heller inte tillåtet för 
utländska aktörer att äga mark vilket för IKEA resulterade i att ett joint venture med en lokal 
aktör. Ägandeförhållandena var 95-5 procent och varuhuslokalen hyrdes. Varuhuset som 
öppnades 1997 stängdes i april 2006 på grund av att lokalen inte motsvarade IKEAs koncept 
samtidigt som företaget föredrar egenägda lokaler. De tidigare etableringarna styrdes av 
lagsystemet och tvingade IKEA att gå utanför sina ramar. När det blev lagligt med helt 
utlandsägda företag kunde IKEA byta företagsform. Idag har ett nytt varuhus öppnats upp på 
en annan plats i Beijing och är helt egenägt. IKEA äger även marken och kontorslokaler som 
hyrs ut till andra företag. På grund av de skyhöga markpriserna har detta varuhuset byggts på 
höjden och utgörs av totalt sex våningar varav tre våningar under markplan. De tre planen 
under marknivå 
v
 
En stor skillnad från andra marknader är att IKEA är tvungna att ha många anställda för att 
hålla reda på och ansvara för hur företaget förhåller sig till lagsystemet. De anställda är alla av 
kinesiskt ursprung för att de har en större inblick i det system som rör lagar av regleringar. Att 
anställa jurister med lokalt ursprung är en anpassning till det komplexa lagsystemet och en 
anledning till att IKEA har lyckats bra. 
 
IKEAs mål är att ha så lika varuhus som möjligt runt om i världen, både i uppbyggnad av 
varuhusen och i produktsortimentet. Dock krävs vissa variationer mellan olika marknader. I 
Kina har IKEA anpassat sängstommar och madrasser som tillverkas i 190 cm längd, till 
skillnad från andra marknader där de görs i 200 cm. Lakanset säljs med fyra örngott som har 
ett större format än i Sverige. Dessa anpassningar gjordes redan innan etableringen, men 
andra anpa
ju
risskål och sked samt sojaskål. Varje år säljs också bordstabletter med det djur som 
symboliserar året i den kinesiska kalendern. Det företaget jobbar mycket aktivt med är att 
anpassa visningstummen efter de faktiska förhållanden som de kinesiska familjerna lever 
under. Det är väldigt vanligt att lägenheterna har en liten inglasad balkong vilket innebär att 
också merparten av visningsrummen ha
k
Kontinuerliga undersökningar och hembesök görs för att upptäcka behov och önskemål och i 
ett senare tillfälle tillfredsställa dessa. Något specifikt för de kinesiska konsumenterna är att 
de ofta vill köpa allt som visas i ett visningsrum. För att underlätta för konsumenterna har 
IKEA därför valt att vid varje rum ha en komplett förteckning över vad som finns där. En 
annan anpassning som gjorts är att IKEA erbjuder hemleverans och montering av möblerna då 
det i Kina saknas en tradition att bygga och fixa hemma själv. Enligt lag är det inte tillåtet att 
använda tackräck eller släpvagn vilket försvårar för de kinesiska konsumenterna att själv 
frakta hem sina inköp. 
 
Den typiska IKEA-kunden är en arbetande kvinna med en inkomst på 3000- 4000 kr/mån. I 
genomsnitt bor det fyra personer i hushållet varav den fjärde är av den äldre generationen, 
mor- och farföräldrar. Den kinesiska kunden besöker varuhuset i genomsnitt sex gånger per 
år, vilket är dubbelt så ofta som de svenska kunderna. För att stärka varumärket kommer 
IKEA Family att introduceras inom ett par månader. Mikael ser inga problem med att få 
kunder att ansluta sig till lojalitetsprogrammet eftersom IKEA har en så stark kundgrupp som 
verkligen älskar företaget och besöker varuhuset ofta. För att göra medlemskapet attraktivt 
kommer kunderna lockas med förtur till nya produktlanseringar, prissänkningar samt även 
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olika kurser och informationsträffar rörande heminredning. Däremot tror företaget att det är 
priset som är i störst fokus för konsumenterna.  
 
Mikael säger att olika problem har dykt upp under etableringens början och gör det även 

ontinuerligt. Det mest aktuella är att det kommit nya regleringar i Kina gällande 

lskeendet. 

turen samt den lokala marknaden. 

träffade Peter Liu på Hästens konceptbutik i 
OFCO Plaza, Beijing den 28 april. 

arumärket i Kina. Peter Liu är agent för Hästens då de inte har några franchisebutiker utan 
alla butiker är ägda av fristående företag. Den enda egenägda butiken som Hästens har är den 

m tillverkar samtliga sängar. År 2005 såldes 33 000 sängar runt 

                                                

k
produktinformation. Det nya kravet är gällande vilken information som skall finnas på 
paketen. Till skillnad från tidigare skall det nu finnas allt ifrån produktnamn och material till 
leverantörens namn och adress. Övriga problem som uppstår är till stor del språkliga problem 
med information som skall översättas till personalen samt kommunikation gentemot kund. 
 
En viktig aspekt vid affärer i Kina är att det är byråkratiskt och viktigt med relationer – 
guanxi2. Mikael menar på att det mesta går smidigare om man som affärsman har rätt 
kontakter, vilket kan underlätta allt ifrån att installera el till att få brandmyndigheten att 
godkänna brandsäkerheten. Kontakterna krävs kontinuerligt vilket är tidskrävande, samtidigt 
som det tar lång tid att etablera relationen i initia
 
Etableringen i Kina är långsiktig men Kina som marknad är inte företagets största fokus i 
dagsläget. Målet är att år 2010 ha tio varuhus runt om i Kina. Idag finns det tre varuhus 
lokaliserade i Beijing, Shanghai och Guangzhou. Till skillnad från övriga marknader, med 
undantag för Polen, har företaget anpassat produktionen för Kina för att sänka kostnaderna. 
Genom att producera lokalt har företaget kunnat sänka priset till kund med ca 50 procent från 
det att det första varuhuset öppnades 1997. 
 
Mikael säger att det som är viktigast att tänka på vid etablering i Kina är att ha långsiktiga 
planer. Det är även avgörande att förstå sig på vilka relationer som kommer krävas för att få 
allt att löpa enligt planerna samt att investera tid i att bygga dessa relationer. En annan central 
aspekt är att anställa så många personer som möjligt av lokalt ursprung eftersom de har 
kännedom om det formella- och informella lagsystemet, kul
 

5.2.4 Hästens, Peter Liu 
Hästens är ett företag som från 1852 har tillverkat sängar i Köping, Sverige. Produkterna är 
helt handgjorda och innehåller endast naturmaterial, de är den enda sängfabrikanten som 
fått sina produkter märkta med Svanen och Öko-Tex 100. De kan också titulera sig med 
Kunglig Hovleverantör. (hastens.com) Vi 
C
 
Peter är uppvuxen i Kina men har även bott i Sverige i ca 10 års tid. Han ville gärna finna en 
bra produkt att ta med till Kina och tycker att Hästens är utmärkt för den kinesiska marknaden 
då han anser att de har de bästa sängarna i världen. Peter bokade ett möte med Hästens 
marknadschef för att berätta om sin idé och företaget gav sin tillåtelse åt Peter att etablera 
v

i Köping där fabriken ligger so
om i världen via totalt 56 konceptbutiker. Alla fristående butiker måste rätta sig efter Hästens 
villkor gällande exempelvis butiksdesign och prisnivå. Idag är konceptbutiken i Beijing den 
enda i Asien. Enligt Peter är det en bra tidpunkt att etablera ett varumärke med hög kvalitet 

 
2 Guanxi är ett kinesiskt begrepp som innebär relationsbyggande med fokus på vänskap. Begreppet är vanligt 
förekommande i affärsvärlden och anses ofta vara en förutsättning för affärer i Kina. (Bhat et al., 2005) 
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och en hög prisklass eftersom många kineser idag har råd att köpa dessa produkter. Det finns 
en stor efterfrågan bland dessa konsumenter på produkter som signalerar status. Trots den 
tora investeringen som det innebar att starta upp konceptbutiken gjorde han ingen 

 för profileringen och imagen av 
arumärket.  

ebär en naturlig kommunikation av status. Med anledning av vikten att visa sin 
tatus via produkter har Peter tankar kring hur varumärket skall kommuniceras med 

s är enligt svenska 
tandardmått. Den anpassning som Peter medvetet gjort efter marknaden är att han har valt 

s
marknadsundersökning innan etableringen. Han är skeptisk mot att genomföra 
marknadsundersökningar i Kina eftersom han inte tror att respondenterna svarar ärligt på alla 
frågor, exempelvis gällande inkomstnivå. Det kan även vara problematiskt med att titta på 
officiell statistik då många människor har ”grå” inkomst. Däremot efterfrågade Hästens i 
Sverige hjälp från Exportrådet i Beijing för att starta upp sin verksamhet i Kina, men den 
hjälp som de skulle få för ca 50 000 kr var inte motiverad. 
 
Butiken i Beijing öppnade den 18 mars 2006, drygt ett år efter det att Peter först tog kontakt 
med Hästens. Han letade lokal i ca sex månader innan han hittade en lämplig lokal som sedan 
renoverades och iordningställdes av Hästens Sverige. Han hade inte räknat med att få igång 
försäljning inom de första sex månaderna, vilket innebär att förväntningarna överträffats än så 
länge. Hästens sängar lämpar sig för den kinesiska marknaden eftersom det är dyra produkter 
med hög kvalitet, är gjorda av naturmaterial och har gamla anor sedan 1852. De är även 
Kunglig Hovleverantör till det svenska hovet och samtliga produkter tillverkas i Sverige. 
Dessa faktorer är enligt Peter mycket centrala i kommunikationen till kunderna och han menar 
att det inte är ett alternativ att producera i Kina för kinamarknaden eftersom 
utlandsproducerade produkter för de kinesiska konsumenterna anses vara av högre kvalitet än 
inhemsk produktion. De kinesiska konsumenterna har vanligtvis inte har så stor kännedom om 
Sverige och därför är det priset som är det mest centrala
v
 
Målgruppen för Hästens i Kina är antingen privata företagare eller anställda på stora utländska 
företag och tjänar mellan 100 000-200 000 kr (och över) i månaden. Idag har Peter ännu inte 
marknadsfört Hästens i Kina men han har tankar kring hur han skall göra detta. Problemet 
som han ser är hur han skall nå ut till sin specifika kundgrupp då han inte vill använda sig av 
reklam i traditionell bemärkelse. Tankarna han har är att vara närvarande på de platser där 
höginkomsttagare befinner sig, exempelvis golfklubbar och i magasin för lyxprodukter. Peter 
har ingen ambition att sprida varumärkeskännedomen till den stora massan. Han menar på att 
de som inte har råd att köpa produkten behöver inte veta att den existerar.  
 
Däremot påpekar han att de kinesiska konsumenterna gärna visar sin status och framgång via 
sin konsumtion. Problemet med Hästens produkter är att de tillhör det privata rummet, och 
därför inte inn
s
”blårutan” via accessoarer såsom exempelvis exklusiva manschettknappar och 
reservoarpennor eller slipsnål. Dessa attribut skall konsumenterna få som en unik giveaway 
vid köp av Hästens säng för att kunna visa för sina vänner och bekanta att de äger en Hästens 
säng. 
 
Själva visningsexemplaren av sängar är inte anpassade efter den kinesiska standarden med 
190 cm längd, men varje konsument får själv bestämma mått precis som i alla andra länder. 
Däremot finns ingen anpassning av sängkläder och kuddar då de som sälj
s
bort att ta in de billigaste alternativen eftersom han tror att det skulle skada varumärket och 
inte vara attraktivt i konsumenternas ögon. Prisnivån på sängarna är något högre i Kina än i 
Sverige vilket beror på tull- och importavgifter. Peter upplever att de kinesiska 
konsumenterna fortfarande saknar en kunskap om hur de skall välja säng och vad som är 
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viktigt att tänka på. Detta är en utmaning eftersom Hästens står för ett tekniskt kunnande, hög 
kvalitet och god funktionalitet. Den stora ekonomiska utvecklingen har lett till ett ökat 
intresse för heminredning och välbefinnande. Vi i västvärlden är mycket mer vana vid att 
köpa möbler och inser vikten av att sova bra och välja en säng som är bra för ryggen och 

älbefinnandet, medan denna kunskap inte är utbredd på den kinesiska marknaden. Peter 

lpa personen i fråga. Detta 
lationsskapande är det viktigaste för ett företag att tänka på vid en etablering i Kina. Andra 

tt iordningställas och skall öppnas i Shanghai i början av 2007. Hans ambition är 
tt bli den som ansvarar för försäljningen av Hästens sängar i hela Asien.  

agen får 
undspecifik information och hjälp med kontakter som exempelvis agenter och distributörer. 

Det finns endast ett fåtal svenska företag som etablerat sig på den kinesiska marknaden för att 
ter. Om man ser till industri, inköp och produktion 

v
säger att det är vanligt att de kinesiska konsumenterna lägger stora summor pengar på 
sänggaveln och betydligt mycket mindre på själva madrassen. Detta kan också vara ett tecken 
på att det är den delen av sängen som syns som skall visa status. 
 
I COFCO Plaza där Hästens butik ligger skall varuhusledningen starta upp ett samarbete 
mellan butikerna och arkitekter samt inredningsdesigners. Detta för att de kinesiska 
konsumenterna gärna vill köpa en helhetslösning och gärna lyssnar på expertråd, och köper de 
produkter och varumärken de blir tipsade om. Peter menar på att de kinesiska konsumenterna 
är lite annorlunda mot exempelvis svenska då de inte verkar reflektera över att spendera 
100 000 kr. 
 
En förutsättning för att göra affärer i Kina är att ha kontakter och relationer med myndigheter 
och andra viktiga personer. Peter menar att guanxi är mycket viktigt och att han som kines har 
en stor fördel gentemot utländska representanter i att skapa dessa relationer. En mycket 
förmögen person behöver däremot inte själv ta initiativet och aktivt arbeta för att skapa och 
bevara relationer, då den andra parten ofta ber om att få hjä
re
viktiga aspekter att tänka på vid en etablering är produkten i sig, att den skall vara kvalificerad 
i antingen teknik eller kunskap som inte är lätt att kopiera. Det är även viktigt att anpassa sina 
produkter efter marknadens efterfrågan för att uppfylla konsumenternas önskningar. 
 
För Peter är etableringen av Hästens i Kina en del av en långsiktig plan och nästa butik är 
redan i fas a
a
 

5.2.5 Exportrådet, Torbjörn Bäck  
Exportrådet har fyra kontor i Kina, i Beijing, Shanghai, Kanton och Hong Kong. Totalt är det 
drygt 35 personer som arbetar på kontoren och efterfrågan på hjälp har varit stor de senaste 
två åren. Exportrådet tillhandahåller tre huvudsakliga tjänster 1. Exportinformation i form av 
information av hur företag skall gå tillväga för att exportera till Kina, hur produkter kan 
säljas, vilka regler som gäller samt hur tullsatserna ser ut. Denna information är gratis då 
den inte kräver en stor arbetsbörda för Exportrådet. 2. Konsultuppdrag då föret
k
3. Marknadsundersökningar vilka är specifika för varje kund. Kan exempelvis innebära 
analyser samt lokalisering av verksamheten. Vi träffade Torbjörn Bäck, general manager på 
kontoret i Beijing där han arbetat i ca ett år. 
 

sälja sina produkter direkt till konsumen
finns det drygt 115 svenska företag som är aktiva i landet men av dem är det färre än tio som 
riktar sig till konsumenter. Torbjörn säger att gällande danska företag finns det betydligt fler 
etableringar, främst små kedjeföretag, vilket kan förklaras med de olika företagsklimaten som 
är traditionella i Danmark kontra Sverige. Det svenska företagsklimatet präglas av tyngre 
industri, vilken även finns representerad i Kina. Trots att det knappt finns tio svenska företag 
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riktade till konsumenter kan de kinesiska konsumenterna ändå köpa svenska varumärken. Ett 
exempel är knäckebröd som dock, enligt Torbjörns vetskap, importeras till Kina via italienska 
agenter. 
 
Den senaste tiden är det ett par svenska företag som vänt sig till Exportrådet för hjälp att sälja 

rodukter på konsumentmarknaden. Det är bland andra ett designföretag med svensk/nordiska 

inte spenderar pengar på onödig konsumtion. Att sparkvoterna är i världstopp samt 
tt konsumtion inte prioriteras är ett huvudbry för det politiska styret i landet. Regimen har 

inte upplever den 
hemska produktionen som negativ. Däremot finns det andra produktgrupper då 

de och vid köp av en kostsam lyxartikel föredrar de kinesiska konsumenterna 
xempelvis Frankrike som ursprungsland trots att det finns en likvärdig vara som producerats 

p
möbler och en speciell design samt ett internationellt/svenskt livsmedelsföretag som vill veta 
mer om den kinesiska marknaden och dess möjligheter. Torbjörn menar att många har 
drömmen att sälja en produkt till varje kines. Trots den enorma befolkningen bör företag 
tänka på att mellan 800-900 miljoner kineser lever i extrem fattigdom. Skillnaderna är mycket 
stora inom landet och i vissa städer är levnadsstandarden hög och köpkraften stark. Däremot 
anser Torbjörn att den breda konsumentmarknaden inte riktigt kommit igång än. Kina har den 
största sparkvoten i världen och finns det en stark tradition att spara stor del av sin inkomst. 
Anledningen är att det inte finns en socialförsäkring som täcker exempelvis sjukdom och eget 
sparande är den enda tryggheten. Avsaknaden av försäkring har resulterat i att människor 
generellt 
a
insett att det krävs en inhemsk konsumtion för att behålla tillväxttakten och att det kan komma 
behövas reformer som skapar social trygghet för att stimulera konsumtion.  
 
Det finns en till antalet liten grupp som växer och tjänar väldigt mycket pengar. Dessa har 
möjlighet att konsumera utländska produkter men problematiken för de svenska företagen kan 
ligga i att nå den specifika konsumentgruppen. Konkurrensen är väldigt stor med 
internationella lyxvarumärken då den specifika konsumentgruppen handlar ut lyxsegmentet. 
Det kan även ta lång tid att etablera en position i konsumenternas medvetande och det är inte 
främmande att företaget måste finnas representerat på plats i några år innan varumärket slår 
igenom.  
 
Det finns olika aspekter gällande produktion i Kina för den kinesiska marknaden och 
konsumenternas inställning till produkterna. Torbjörn menar på att vissa produktkategorier 
och branscher har i princip uteslutande all produktion i Kina, och han nämner mobiltelefon 
tillverkningen som exempel, vilket gör att de kinesiska konsumenterna 
in
konsumenterna inte uppskattar inhemskt producerade varor. Torbjörn har sett produkter där 
det står ”Design in Germany” och sen in mindre stil, litet längre ned står det ’made in China’, 
vilket han ser som ett försök att gå runt aspekten med ursprungsland. Vissa företag vill 
framhäva att deras produkter har ett annat ursprung än Kina. Torbjörn anser att kvalitén på 
kinaproducerade varor idag är likvärdig andra länders, vilket inte var realiteten tidigare. 
Däremot upplever han det som om ’China made’ har en innebörd i konsumenternas 
medvetan
e
i Kina.  
 
Ursprungslandet blir mer betydelsefullt gällande statusprodukter vilket för företag innebär att 
en produktion i Kina kan skada och försvaga varumärkets image. Torbjörn påpekar att för de 
flesta statusprodukter är det själva varumärket och designen som är kostsamma, inte själva 
produktionen, vilket i ett långsiktigt perspektiv innebär att det inte är försvarbart att producera 
i Kina med motiveringen sänkta produktionskostnader då det i förlängningen kan innebära en 
urholkning av varumärket på den kinesiska marknaden. För företag som exempelvis 
producerar skrymmande varor, t.ex. kylskåp, eller bulkvaror i massproduktion, är det däremot 
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motiverat med produktion i Kina då det är avsevärda skillnader i produktionskostnad samt 
logistikkostnad i de fall produkterna skall säljas på den kinesiska marknaden. 
 
Gällande de kinesiska konsumenterna har de olika beteenden som skiljer sig åt beroende på 
vilka produkter som skall konsumeras beroende på om det gäller varor som syns för andra, 
ller varor som är för hemmet. Traditionellt har de kinesiska konsumenterna inte spenderat 

iteten. Torbjörn 
åpekar att bara för att det står något i en lag, eller att en myndighet har publicerat något, är 

får tillåtelse att starta upp sin verksamhet. I praktiken får enbart ett fåtal 
hansen under vad som kallas en prövotid då det politiska styret kan följa upp verksamheterna 

Enligt Torbjörn kan det underlätta 
ed lokalkännedom om lagar och regleringar.  

e
pengar på saker som brukas i hemmet och enbart visas för de närmaste. Torbjörn anser att det 
kan vara en utmaning för företag som IKEA och Hästens. Till skillnad från de produkter som 
nyttjas privat spenderar de kinesiska konsumenterna betydligt mer pengar på varor som syns 
offentligt, exempelvis kläder och mobiltelefoner.  
 
En faktor som är litet speciell för den kinesiska marknaden är att problem lätt kan dyka upp 
om man inte gör allt på rätt sätt. Gör man saker på fel sätt kan man stöta på ganska mycket 
problem eftersom det inte är som att göra affärer i Sverige. En annan viktig aspekt är att Kina 
har ett krångligt lagsystem som inte alltid säger vad som faktiskt gäller i real
p
det inte säkert att det räcker att enbart göra vad som står. Det är viktigt med förståelse för de 
informella reglerna vilket kan vara problematiskt för utländska företag. Han säger att det även 
är en affärskultur också som skiljer stort från vad vi i Sverige är vana vid, ett kontrakt är inte 
säkert att det fullföljs bara för att man har skrivit det, det är bara ett papper för kineserna. 
Torbjörns tips är att fråga om hjälp och be om råd av andra företag som varit eller är i Kina. 
Det finns även ett antal olika konsultföretag, förutom Exportrådet, som kan bidra med 
relevant kunskap.   
 
Relationer med myndigheter kan underlätta för företag men idag är det inte lika viktigt som 
tidigare ”att känna borgmästarens sekreterare för att göra affärer i Kina”, vilket var viktigt 
tidigare.  Om man gör allt på rätt sätt, är närvarande och visar engagemang och intresse för 
den kinesiska marknaden kan man skapa relationer, guanxi, själv. Risken med att bygga 
relationer i den form som är vanlig i Kina är att det lätt kan övergå i ett beroendeförhållande. 
Torbjörn säger att det finns mycket korruption i samhäller här men så länge företaget är nöjd 
med relationen och har tillit till personen är kontakter bra.  
 
De största hinder som svenska företag upplever är att 1. Lagsystemet och regelverkat saknar 
transparens och att reglerna inte är lika för alla. I Kina har flertalet marknader styrts av 
regleringar och restriktioner men även om en marknad avregleras behöver det i realiteten inte 
innebära att företag 
c
och se effekterna av marknaden, innan fler får tillträde. Det är i ett sånt läge man som 
affärsman kan börja fundera på om det andra företaget hade bättre kontakter med 
myndigheterna. Därefter följer 2. Hanteringen av tulldeklarationer och andra dokument då allt 
måste vara korrekt i Kina. Det är inte helt oväsentligt att skriva något med stora bokstäver, 
göra någon förkortning, skriva kilogram istället för kg, om ett tidigare dokument har fyllts i på 
ett annorlunda sätt. Det är tidskrävande för de utländska företagen att vara uppdaterade på vad 
som faktiskt gäller då förutsättningarna ständigt förändras. 
m
 
Om man ser till det totala antalet svenska företag är WFOE den vanligaste etableringsformen 
på den kinesiska marknaden. Även representationskontor är relativt vanligt, men de saknar 
egen verksamhet i Kina.  
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Enligt Torbjörn finns det fem faktorer som är viktiga vid en etablering i Kina: 
 Ha en klar och tydlig målsättning. 
 Ha en genomtänkt strategi och håll dig till planen. 
 Lyssna på de råd och ta den hjälp som finns att tillgå. Var medveten om att det är 

annorlunda i Kina. 
 Håll tempot uppe. Starta inte upp för att sen gå ned i halvfart och tro att partnern man 

hittat fortfarande är intresserad om det egna företaget inte visat engagemang. 
 Om man inte är redo att satsa helhjärtat skall man inte göra det för att ”alla andra” gör det. 
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6 ANALYS 
 
I detta kapitel analyserar vi den insamlade empirin utefter teorierna samt den fakta vi tagit 
del av rörande den kinesiska marknaden. Analysen är uppbyggd utifrån de fem formulerade 
antagandena som redovisades i kapitel 4 Metod. 
 
1. De kinesiska konsumenterna har en positiv inställning till svenska produkter och 
varumärken. 

Gällande ursprungsland har vi funnit belägg för att det har betydelse för konsumenten. 90 
procent i vår konsumentundersökning anser att ursprungslandet är viktigt alltid eller ibland. 
De anser att kvalitet är den viktigaste faktorn kopplat till ursprungsland. Det vi funnit när vi 
pratat med företagen är att de kinesiska konsumenterna har en misstro till kvaliteten för 
inhemsk produktion. Därför har företagen vi intervjuat resonerat kring ursprungsland och har 
olika strategier för sin produktion. Enligt teorin uppskattas utländska produkter mer i 
utvecklingsländer, men en vara anses även bättre om den produceras lokalt av en utländsk 
aktör, än lokalt av en inhemsk aktör. Hästens har helt valt bort lokal produktion då Peter Liu 
är övertygad att varumärket skulle skadas och att konsumenterna inte är villiga att betala ett så 
högt pris för en lokalt producerad produkt. Han menar att ”Made in China” går emot det 
tekniska kunnande som Hästens produkter står för. IKEA har däremot en omvänd strategi 
med lokal produktion som leder till sänkta konsumentpriser. Enligt Mikael Andersson står 
inte IKEA för statusprodukter vilket företaget vid lanseringen gjorde. På grund av höga 
logistik- och produktionskostnader var prisnivån ca dubbelt så hög som idag, vilket innebar 
att IKEA var för dyrt för sin målgrupp. Efter beslutet med inhemsk produktion för den 
kinesiska marknaden har prisnivån och därmed statusen sjunkit. Däremot ser vi i vår 
konsumentundersökning att IKEA associeras med såväl högt som lågt pris, vilket kan bero på 
respondenternas skilda preferenser. Gant i sin tur har valt att inte producera stora mängder i 
Kina just med anledning av att det kan skada varumärket. Företaget har idag ca 20 procent av 
sin totala produktion i Kina, vilket inte är ett resultat av att företaget gett sig in på den 
kinesiska marknaden. Hu Quijings uppfattning är att dyra statusprodukter inte kan produceras 
i Kina eftersom de kinesiska konsumenterna är negativa till inhemsk produktion. Torbjörn 
Bäck påpekar även han att inhemsk produktion kan vara dålig ur ett långsiktigt perspektiv. 
Kunderna betalar för ett ”statusvarumärke”, design och image, inte själva 
produktionskostnaden. 
 
Det symboliska värdet av utländska produkter är att det förmedlar modernitet, prestige samt 
att konsumenten själv förknippas med en utländsk livsstil. Så länge som det symboliska 
värdet är högt i Kina kommer dessa produkter ha en stark marknadsandel. Utländska företag 
kan trycka på att de är just utländska för att lägga in det i värdet av produkten. Orrefors 
kommer att tydliggöra för konsumenterna att produkterna de säljer är tillverkade i Sverige och 
är gediget svenskt hantverk. Peter Liu på Hästens menar att Sverige är ett relativt litet land 
och fortfarande ganska okänt för den kinesiska allmänheten, och att det viktiga inte är att 
poängtera för konsumenterna att produkterna är svenska, utan att poängtera att de inte är 
tillverkade i Kina. Hästens förmedlar både gediget svenskt hantverk, en välutvecklad teknik 
bakom produkterna, att de är Hovleverantörer till svenska kungafamiljen samt endast görs av 
naturmaterial. IKEA marknadsför sig som vanligt genom Sverige med svenska flaggans 
färger, den svenska maten och den nordiska designen på möblerna.  
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Gant å andra sidan, profilerar sig som ett amerikanskt varumärke med anledning av dess 
historia och tradition. Gällande kläder säger teorin att konsumenterna inte lägger lika stor vikt 
vid ursprungslandet som tidigare. Torbjörn Bäck menar att vissa produktkategoriers 
tillverkning blivit synonymt med Kina, det vill säga en stor del av världens produktion av 
dessa varor produceras i Kina vilket då innebär att konsumenterna kan acceptera detta bättre. 
 
Det råder inga tvivel om att kvalitet är en viktig faktor för de kinesiska konsumenterna. 
Respondenterna i konsumentundersökningen har angett kvalitet som den mest betydelsefulla 
faktorn som påverkar deras eget köpbeslut. De har även angett kvalitet som viktigast för 
kinesiska konsumenter i allmänhet. De kinesiska konsumenterna har blivit allt mer medvetna 
om kvalitet, kunskapen har ökat i samhället och konsumenterna har fått större rättigheter vad 
gäller exempelvis konsumentköpslag osv. När konsumenten är osäker på produktkategorin 
och kvaliteten så används istället ursprungsland som kriterium. Detta har vi funnit belägg för i 
vår undersökning då ursprungslandet ansåg vara den minst viktiga faktorn när respondenterna 
fick välja på flera olika (se Figur 5:8). Den ökade utbildningsnivån och därmed 
kunskapsnivån, borde i långa loppet innebära att ursprungslandet blir allt oviktigare. Med 
ökad kunskap om produktkvalitet kanske konsumenterna inser att Kinaproducerade varor kan 
hålla samma höga kvalitet som produkter tillverkade i industrialiserade länder. Här bör 
tilläggas att det inte bara är kvalitet som spelar in, ursprungslandet symboliserar även något 
mer, exempelvis status, erkänd design och bidrag till personens image, vilket tillsammans 
utgör värdet för produkten enligt resonemanget ovan. Exempelvis står ju vissa länder för 
specifika produkter, även för svenska konsumenter, de anses inge produkten ett högre värde 
och en viss produkt från ett visst land anses bättre eller ”finare” just på grund av 
ursprungslandet. Med egna preferenser kan vi ge exempel på detta, Frankrike för parfym, 
Tyskland för bilar och Belgien för choklad. 
 
2.  De kinesiska konsumenterna köper vissa produkter för att förmedla sin status. 

Konsumenternas end-state (mål) är att köpa produkter som är socialt accepterade inom den 
närmaste umgängeskretsen. De kinesiska konsumenterna har i huvudsak en hedonistisk 
konsumtion som är känsloorienterad och syftar till att inge status. Produkterna spelar en stor 
roll i konsumentens liv och bidrar till skapandet av individens image. Värdet i produkten 
innefattar kulturell mening och går bortom funktionalitet och pris. Hu Quijing anser att 
varumärket Gant förmedlar en kultur och tradition, vilket kan ses som attraktivt i de kinesiska 
konsumenternas ögon. I asiatisk kontext med kollektivistiska samhällen är det högsta målet 
ofta status vilket är en social aspekt. I vår konsumentundersökning fann vi att åtta procent 
väljer produkter där status är den avgörande faktorn kopplat till ursprungslandet. Dessa åtta 
procent utgörs av respondenter som samtliga är uppvuxna i storstäder.  
 
Den enorma utvecklingen som skett och fortfarande sker i Kina innebär en ökad andel 
höginkomsttagare, som utgör en enorm köpkraft för lyxkonsumtion. Utvecklingen har även 
lett till att fler har fått möjligheten att konsumera varor de tidigare inte haft råd med, de har 
med andra ord fått uppgraderade konsumtionsmönster. Hu Quijing på Gant menar att detta 
innebär att det hela tiden kommer av nya kunder till ett etablerat varumärke eftersom 
levnadsstandarden ökar för befolkningen vilket innebär nya kundströmmar. Efter 30 års 
ekonomisk utveckling så har de kinesiska konsumenterna ett sug efter att konsumera och att 
njuta av livet. De har mer fritid genom förkortade arbetsveckor och vill kommunicera sin 
personlighet genom sin klädstil och andra synliga attribut. Peter Liu påpekar att det är relativt 
nytt för de kinesiska konsumenterna att köpa statusprodukter för hemmet då det inte funnits 
vare sig intresse eller resurser för detta bland konsumenterna. Det saknas dock fortfarande 
traditionen att visa upp sitt ”privata rum” i Kina vilket leder till ett problem att motivera 
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konsumenterna att lägga pengar på dyra produkter för hemmet. Hästens kommer eventuellt, 
med anledning av detta, införa exklusiva gåvor till sina kunder som de kan visa upp och 
genom dessa synliga attribut förmedla sin status. Gåvorna kommer att utgöras av finare 
pennor eller slipsnålar och skall endast ges till kunderna och alltså inte finnas till försäljning.  
 
Vår enkätundersökning visar att majoriteten av konsumenterna rankar hög kvalitet och design 
som de viktigaste faktorerna i det egna köpbeslutet. Gällande vad de anser vara viktigast för 
de kinesiska konsumenterna i allmänhet hamnar kvalitet och lågt pris högst upp. Detta kan 
tyda på att utvecklingen går mot ett ökat intresse för trovärdiga och prisvärda produkter, vilket 
Kwan et al. (2003) påpekar. I motsats till ett intresse för prismedvetenhet finns studier som 
visar på en otrolig ökning av lyxkonsumtionen hos den kinesiska befolkningen. Välståndet 
ökar och regeringens mål är att utjämna de stora skillnaderna mellan rika och fattiga i landet, 
och alltså minska maktdistansen. Våra företagsrespondenter (tre av fyra) anser att det finns en 
stor potential för varumärken inom lyxsegmentet och att det är därför som deras varumärken 
passar den kinesiska marknaden. IKEA, som inte vill vara ett lyxvarumärke, anser dock också 
att deras koncept passar bra för marknaden eftersom det råder stora skillnader mellan de 
rikare och de fattigare delarna i landet. Många människor kanske inte har råd att köpa deras 
produkter idag men med den snabba utvecklingen och regeringens incitament att öka 
välståndet ser IKEA en stor mängd potentiella kunder. Att det finns potential för lyxvaror 
verifieras av Torbjörn Bäck på Exportrådet. Han påpekar även att det till viss del kan bli 
problematiskt för varumärken som exempelvis Gant, vilka inte tillhör ett direkt lyxsegment 
och inte heller ett ”medelsegment” men ändå vill profilera sig som att tillhöra den lyxigare 
klassen.   
 
3. De kinesiska konsumenterna styrs till stor del av sin närmaste umgängeskrets i sitt 
köpbeslut. 

I vår undersökning visade det sig att konsumenterna påverkades mest av sina vänner och sin 
familj. En mindre grupp svarade opinionsbildare vilket får stöd i vad de företagen vi pratade 
med sa. I kollektivistiska samhällen föredrar individen att vara en del av en grupp och centrala 
faktorer är acceptans och godkännande inom gruppen. Enligt behovstriomodellen är 
tillhörighet den viktigaste faktorn för asiatiska länder, framför prestation och makt och det är 
det ”sociala jaget” som styr konsumenterna framför det ”privata jaget”. Genom att köpa vad 
som anses vara accepterat i samhället riskerar inte individen att tappa ansiktet och utsätta sig 
för den sociala risk det innebär att köpa ”fel” produkt. Gruppens inverkan är enligt teorin 
extra påtaglig för produkter som nyttjas offentligt. De sociala faktorerna ”bevara ansiktet” och 
”press att passa in i gruppen” påverkar de personliga attityderna, och har med det en dubbel 
inverkan på beteendeintentionen. 
 
Konsumtion som rör det privata rummet påverkas inte i lika stor grad av omgivningens press. 
Peter Liu på Hästens säger att privata tillhörigheter inte prioriteras, däremot är det viktigt för 
de kinesiska konsumenterna att köpa ”rätt” produkt gällande varor som nyttjas offentligt. 
Detta kan vi koppla till teorierna om hög- och lågengagemang då de kinesiska konsumenterna 
har ett lågt engagemang gällande den privata konsumtionen och ett högt engagemang gällande 
den offentliga. Företagsrespondenterna har erfarenhet av att konsumenterna drivs av det 
”beroende jaget” med ett högt engagemang för de varor som nyttjas offentligt. Samtliga 
menar att det är viktigt för de kinesiska konsumenterna att varor förmedlar status. Eftersom 
engagemanget är lågt för privat konsumtion kan det vara en utmaning för företag som säljer 
varor som nyttjas i det privata rummet, exempelvis IKEA, Hästens och även Orrefors, då det 
kan vara svårt att motivera konsumenterna att spendera pengar på dessa produkter. Intresset 
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och kunskapen hos konsumenterna för dessa produktområden är idag svagt vilket kan 
förklaras med att det inte varit en tradition att visa upp det privata hemmet. 
 
Opinionsbildare anses enligt teorin ha en betydelsefull roll och inverkan på kinesiska 
konsumenter. I marknadsföring är det vanligt att använda sig av exempelvis inhemska pop- 
och idrottsstjärnor. I vår enkät frågade vi konsumenterna om vilka som har starkast inverkan 
på deras köpbeslut och vi fann det intressant att 11 procent (trots att siffran är liten) svarade 
opinionsbildare, framför familj och vänner. Peter Liu från Hästens påpekar att konsumenterna 
gärna lyssnar på experter och köper de varor och varumärken som de blir rekommenderade. I 
Hästens fall kan svenska kungafamiljen fungera som opinionsbildare då Hästens är 
hovleverantör. Hos IKEA är det vanligt att kunderna köper kompletta förslag, exempelvis 
hela rum eller uppdukade bord, vilket också kan kopplas till en lyhördhet för tips och 
rekommendationer från respekterat håll. Enligt teorin finns det inga tecken på att 
referensgruppens roll minskar, konsumenterna lyssnar mycket på sitt umgänge samt experter. 
 
4. Svenska företag har anpassat sin verksamhet efter de kinesiska konsumenternas beteende. 

Det visade sig i vår undersökning att de svenska företagen som vi pratade med mer eller 
mindre hade anpassat sig efter de kinesiska konsumenterna, men även efter marknadens 
förutsättningar. Gant har anpassat sin skyltning, trots de ”guidelines” som ges ut från central 
ort. Hu Quijing menar på att de kinesiska konsumenterna hellre vill se produkternas variation, 
istället för färgmässig skyltning. Trots att det strider mot Gants regler visar butikerna därför 
upp produkterna i blandade färger. Deras pikétröja ligger vikt på bordet i en mängd färger. I 
övrigt kommer varumärket inte att ha någon realisation de närmaste åren på grund av att det 
kan skada värdet av varumärket. De kinesiska konsumenterna som köper dyrare produkter är 
inte intresserade av prissänkningar, det är priset som är betydelsefullt för statusen. 
 
IKEA har anpassat få av sina produkter, men i större utsträckning hur visningsrummen i 
varuhusen är uppbyggda. Lite av IKEAs styrka ligger i att de har likadana varuhus världen 
över och kunderna känner igen sig var de än är när de kommer till ett IKEA-varuhus. För att 
på bästa sätt följa de kinesiska konsumenternas önskemål och behov gör IKEA kontinuerliga 
hembesök hos sina kunder. De har även hemleverans samt montering av produkterna då 
många konsumenter saknar verktyg. Det saknas en tradition i Kina för ”gör-det-själv” och att 
få kunderna att bygga ihop sina egna möbler kan ta tid. IKEAs konsumenter efterfrågar 
prisvärda produkter, och företaget har i sin strategi valt att producera lokalt för att sänka sina 
kostnader och genom det kunna ha låga priser. Vi ser i vår konsumentundersökning att 
konsumenterna förknippar IKEA med hög kvalitet, bra design men både högt och lågt pris.  
 
Hästens har anpassat sig till konsumenterna genom att inte köpa in de billigaste sängarna då 
det kan ha en negativ inverkan på kundernas attityd gentemot varumärket. Peter Liu kommer 
att samarbeta med arkitekter och inredare eftersom de kinesiska konsumenterna till stor del 
lyssnar på experters råd och tips. I övrigt kommer Hästens i Kina att införa något slags synligt 
attribut eftersom de kinesiska konsumenterna efterfrågar något som kan stationera deras 
status.  
 
5. Svenska företag anser det komplext att etablera sin verksamhet i Kina.  

Lagar och regleringar vägleder ett utländskt företag hur en etablering skall gå till, med 
praktiska detaljer och formaliteter som måste följas. Detta är självklart avgörande för en 
utländsk investerare att överhuvudtaget komma in på den kinesiska marknaden, men det finns 
också andra faktorer som kan ställa till problem vid en etablering som inte har med de lagliga 
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aspekterna att göra. Exportrådet menar att det inte är helt lätt att etablera sin verksamhet i 
Kina, det kräver hårt arbete, tid och ett brett och väl utvecklat kontaktnät. En lyckosam metod 
för ett företag kan visa sig vara helt fel för ett annat. Ambitionsnivå och resursinsatser är 
avgörande, men ofta styrs framgången av själva produkten. (exportradet.se:3) 
 
Det kan vara svårt för ett utländskt företag att ta sig an lagsystemet, IKEA har en avdelning 
med jurister som arbetar med dessa frågor på heltid. Torbjörn Bäck menar att det är otroligt 
resurskrävande för små företag att ständigt hålla sig uppdaterade med vad som sker på 
marknaden. Det kan också vara bra att vara medveten om de informella lagarna som styrs av 
den kinesiska mentaliteten. Mikael Andersson, Peter Liu och Torbjörn Bäck poängterar att det 
exempelvis är viktigt att ha ett väl fungerande kontaktnät med bra relationer, guanxi. Det kan 
ta tid och vara resurskrävande att etablera dessa relationer. Mikael Andersson och Hu Quijing 
menar att det är viktigt att ha anställda som har en stor inblick i det kinesiska systemet, det 
kan därför underlätta att ha anställda med lokalt ursprung.  
 
Enligt svenska ambassadens klimatrapport anser svenska företag att de komplicerade import- 
och exportprocedurerna ställer till problem samt avsaknaden av handelsrättigheter. Andra 
svårigheter är de stängda myndigheterna och att fylla i de nödvändiga dokumenten korrekt. 
Enligt Torbjörn Bäck måste allt vara precis korrekt för att få igenom en registrering av bolag. 
Till och med användandet av stora bokstäver vid ett tillfälle och små vid ett annat kan sätta 
stopp för en etablering. Annat som uppfattas komplicerat på den kinesiska marknaden är 
försenade betalningar på grund av byråkratiskt handhavande och skillnader mellan centralt 
fastställda regler och lokala tillämpningar. Torbjörn Bäck påpekar att det är vanligt att de 
officiella reglerna inte gäller, utan informella regler. Detta kan vara svårt för utländska företag 
att veta om och kan därför uppfattas som ett stort hinder. Det är också inte ovanligt med 
korruption i landet, något som kan hindra ett inträde om det inte efterföljs. 
 
Enligt Exportrådet är de största hinder som svenska företag upplever att 1. Lagsystemet och 
regelverkat saknar transparens och att reglerna inte är lika för alla. I Kina har flertalet 
marknader styrts av regleringar och restriktioner men även om en marknad avregleras behöver 
det i realiteten inte innebära att företag får tillåtelse att starta upp sin verksamhet. I praktiken 
får enbart ett fåtal chansen under vad som kallas en prövotid då det politiska styret kan följa 
upp verksamheterna och se effekterna av marknaden, innan fler får tillträde. Det är i ett sånt 
läge man som affärsman kan börja fundera på om det andra företaget hade bättre kontakter 
med myndigheterna. Därefter följer 2. Hanteringen av tulldeklarationer och andra dokument 
då allt måste vara korrekt i Kina. Det är inte helt oväsentligt att skriva något med stora 
bokstäver, göra någon förkortning, skriva kilogram istället för kg, om ett tidigare dokument 
har fyllts i på ett annorlunda sätt. Det är tidskrävande för de utländska företagen att vara 
uppdaterade på vad som faktiskt gäller då förutsättningarna ständigt förändras. Enligt 
Torbjörn Bäck kan det underlätta med lokalkännedom om lagar och regleringar.  
 
Trots Kinas inträde i WTO 2001, och därmed avregleringarna gällande utländska 
investeringar, upplever svenska företag fortfarande svårigheter att etablera sig på den 
kinesiska marknaden. Den europeiska handelskammaren i Kina poängterar att det råder 
inkonsekvens i godkännandeprocessen av helt utlandsägda företag, den är överdrivet lång och 
byråkratisk. Edward Sun menar att det följer vissa naturliga problem när en etablering görs i 
ett utvecklingsland, som han menar att Kina fortfarande är.  
 

 49



Stockholms universitet, Nordiska detaljhandelslinjen  Magisteruppsats VT06 
Erasmie, A. & Säterfält, M. 

Övriga iakttagelser 

Enligt vad som anses vara aktuellt idag, tycks det finnas en ökad medvetenhet bland 
konsumenterna för miljövänliga alternativ. I vår konsumentundersökning fann vi inga belägg 
för att konsumenterna lägger vikt vid miljö eller etik. Detta kan dock givetvis vara ett resultat 
av att våra respondenter utgjordes av studenter. Då utbildningsnivå och den övergripande 
medvetenheten ökar i landet kan detta komma att vara en viktig fråga i framtiden. Andra 
tendenser som syns i den kinesiska kontexten är att konsumenterna till allt större del föredrar 
naturmaterial framför konstgjord syntet. Peter Liu på Hästens menar att han har en fördel 
gentemot sina konkurrenter eftersom Hästens sängar tillverkas av endast naturmaterial.  
 
Enligt teorin är de kinesiska konsumenterna lojala mot enskilda butiker som konsumenten 
regelbundet handlar hos. Om lojaliteten bryts kan det innebära att konsumenten bidrar till att 
återförsäljaren tappar ansiktet vilket i kollektivistiska samhällen anses mycket skamligt. Hu 
Quijing påpekar att konsumenterna inte är lojala mot varumärken i samma utsträckning, då 
kvalitet går före lojalitet. För att skapa lojalitet bland kunderna är Gant är i fas med att införa 
lojalitetsprogram där kunderna skall få personliga erbjudanden. Även IKEA är i fas med att 
införa sitt lojalitetsprogram IKEA Family i Kina men till skillnad från Sverige skall 
konsumenterna i Kina bli inbjudna till kurser i heminredning, förvaring och färgsättning. 
Detta är en strategi för att skapa ett intresse och en kunskap inom sitt område. Eftersom det 
här är något som saknas bland de kinesiska konsumenterna samt att de tidigare inte lagt några 
större resurser på hemmet, det privata rummet, kan det leda till att konsumenterna ändrar sina 
konsumtionsmönster. Förhoppningen är att det ”privata rummets” konsumtion i framtiden 
styrs av ett högengagemang.  
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7 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel har vi sammanställt de slutsatser som vi kunnat dra utifrån den analys vi 
genomfört av empiri och teori. Slutsatserna utgår ifrån våra fem antaganden och vi redovisar 
även några modeller som vi arbetat fram. 
 
En produkts eller ett varumärkes ursprungsland är viktigt och sammankopplas till hög kvalitet 
samt status. Det finns ett antal faktorer som exempelvis kvalitet, varumärke och design som 
kan förknippas med ursprungslandet eftersom ett högt ansett ursprungsland anses signalera 
högkvalitativa produkter med bra design. För den stora massan uppges kvalitet och lågt pris 
vara de viktigaste faktorerna i köpbeslutet. Vikten av lågt pris är förmodligen ett resultat av 
att ett stort antal människor lever i extrem fattigdom, där är lågt pris en förutsättning och 
andra önskvärda faktorer måste prioriteras bort. 
 

Figur 7:1 Faktorer som ligger till grund för konsumentens upplevda status 
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För att konsumenten skall nå sitt mål, status, ligger en del faktorer till grund för detta, bland 
annat ursprungslandet och produktens innehåll (varumärke, kvalitet och design). Dessa 
faktorer kan i sin tur leda till social acceptans samt bidra till konsumentens image, samtidigt 
var och en av dessa faktorer kan spela in i konsumentens upplevda status. 
 
Status är inte lika viktigt som teorin säger enligt vår konsumentundersökning. Däremot säger 
teorin samt samtliga respondenter i intervjuundersökningen att de kinesiska konsumenterna 
konsumerar för att stationera sin status. Diskrepansen mellan vår konsumentundersökning och 
intervjuerna samt teorin kan bero på att samtliga respondenter i konsumentundersökningen 
tillhör gruppen universitetsstuderande. Denna konsumentgrupp har av naturliga skäl inte 
möjlighet att konsumera de lyxartiklar som tillhör den statusgivande produktgruppen. 
Däremot har de möjlighet att köpa de produkter som inom den egna umgängeskretsen kan 
resultera i beundran från gruppen.  
 
Företagen trycker på att bland det viktigaste är att varumärket symboliserar status vilket som 
tidigare påpekats är förknippat med ursprungslandet. Företagen har olika 
produktionsstrategier för att möta detta. IKEA har valt att producera lokalt i Kina för Kina 
med syftet att sänka kostnader och därmed priset till konsument. IKEA kan däremot dra nytta 
av att vara ett svenskt varumärke även fast produkterna tillverkas lokalt eftersom varumärket i 
sig står för en image som innefattar kvalitet, design och andra faktorer som etik. Detta 
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stämmer väl ihop med teorin då produkter producerade lokalt av en utländsk aktör värderas 
högre än lokalproducerade varor som säljs via en inhemsk aktör. Hästens och Orrefors 
kommunicerar att deras produkter har en tradition, ett hantverk samt att det finns ett tekniskt 
kunnande, ett värde, i produkten. 
 
Enligt konsumentundersökningen kan vi se att konsumenterna upplever att vänner och familj 
har störst inflytande på de egna köpbesluten, vilket samstämmer med teorin vilket säger att 
den närmaste umgängeskretsen anses ha störst inflytande på köpbesluten. I kollektivistiska 
samhällen anses det vara viktigt att känna tillhörighet vilket påverkar konsumentens behov.  
Företagen å andra sidan pratar om att konsumenterna till stor del lyssnar på experter, vilka 
kan ses som opinionsbildare. I vår konsumentundersökning ser vi att 11 procent har svarat att 
opinionsbildare har starkast inflytande på deras köpbeslut. Intressant är att de valt alternativet 
opinionsbildare framför vänner och familj. Resultatet kan vi koppla till modellen 
”Behovstrion” som visar att konsumenten tenderar att välja produkter som är samstämmiga 
med gruppnormerna och bemöts av ett godkännande av andra inom gruppen. Enligt Jung & 
Kau (2004) är Kina på väg mot en anpassning till mer västerländska värderingar då deras 
forskning visar att knappt 40 procent av de kinesiska konsumenterna anser att anpassning till 
sociala normer är viktigt. I vår undersökning ser vi däremot att social acceptans är centralt för 
de kinesiska konsumenterna, eftersom vännerna och familjens betydelse är stor. Acceptansen 
uppnås när de köper ”rätt” produkter. 
 
Svenska företag måste mer eller mindre anpassa sig efter de kinesiska konsumenterna och den 
kinesiska marknaden beroende på vilken profilering varumärket har. Ofta talas det om att 
varumärket och produkterna måste förmedla status vilket eliminerar alla produkter och 
varumärken som inte tillhör toppen inom lyxsegmentet. Trots detta har IKEA etablerat sig på 
marknaden och de ser självfallet en enorm potential i och med att konsumenternas vardag och 
standard förbättras. I och med utvecklingen som sker och de konsumtionsmönster som 
ständigt uppgraderas finns det förutsättningar även för företag som inte kan tillhöra 
lyxsegmentet. Däremot finns det skillnader i hur företagen skall agera på den kinesiska 
marknaden. 
 

Figur 7:2 Om företag vill sälja lyxprodukter 
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Av modellen att döma är det viktigt att ha ett antal viktiga aspekter i åtanke vid en etablering 
av ett lyxvarumärke på den kinesiska marknaden.   
 

Figur 7:3 Om företag vill sälja till ”Chang” 
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”Chang” är Kinas svar på ”Svensson” och symboliserar alltså den stora massan. Det är än så 
länge inte många svenska företag inom detta segment som etablerat sig på marknaden, enligt 
vad vi sett i denna studie finner vi endast IKEA. Svårigheten kanske kan ligga i att både 
tillhandahålla hög kvalitet och ett mycket lågt pris. 
 
Det är komplext att etablera sig på marknaden om man inte har god kännedom om vad som 
gäller. Vetskap om att det som gäller idag kanske inte gäller imorgon vilket innebär att 
företaget måste ständigt uppdatera sig vilket kan vara resurskrävande. 
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8 DISKUSSION OCH REFLEKTIONER 
 
Här ger vi våra egna tankar och reflektioner kring olika ämnesområden som berörts i denna 
studie. Vi ger även en rad rekommendationer på vad som är viktigt att tänka på för företag 
som funderar på eller är i fas med att etablera sig i Kina. Detta gör vi utifrån vår empiri samt 
våra egna slutsatser. 
 
De kinesiska konsumenterna har efter 30 års ekonomisk utveckling nu möjlighet att stationera 
sin livsstil och konsumera för nöjes skull. I och med detta har nya behov uppstått vilket för 
företagen innebär en utmaning att skapa ett behov för just sina produkter. Konsumenterna vet 
inte än vad de efterfrågar och det gäller för företagen att få uppmärksamhet genom att 
exempelvis erbjuda produkter som stationerar status, helhetslösningar, ett lågt pris etc. Vi 
anser att det därför är avgörande att profilera varumärket som ett alternativ i konsumenternas 
medvetande.  
 
Ett resultat av utvecklingen inom landet är vad som kallas ”the rise of consumerism” och 
syftar till att konsumenterna idag har mer kunskap och blivit mer medvetna om att de har 
rättigheter som rör konsumtion. Idag ställer konsumenterna krav på företag om att en viss 
kvalitet skall hållas, ingen falsk marknadsföring skall förekomma och felaktiga produkter 
skall gå att reklamera. Konsumenternas vardag och preferenser har förändrats, vilket därmed 
ställer nya krav på företagen.  
 
Den ekonomiska utvecklingen i landet i kombination med politiska incitament har även 
resulterat i att utbildningsnivån har ökat, levnadsstandarden förbättrats, och med det har 
preferenserna förändrats. Resultatet har för konsumenterna blivit att behov har uppstått men 
för flera av dessa behov saknas en kulturell förankring. I Kina finns det exempelvis ingen 
tradition av att vårda sitt hem och lägga tid och resurser på boendemiljön eftersom den tillhör 
det privata rummet och inte visas upp för omgivningen. Vi tror att det kan vara en utmaning 
för företag inom dessa produktkategorier (IKEA, Hästens) att motivera konsumenterna att 
lägga ned mycket pengar på sitt hem. Det finns inte heller någon utbredd kunskap om 
funktionen bakom vissa produktkategorier och vilket värde funktionen har vid nyttjandet av 
produkten. Ett exempel är den bristande kunskapen om vikten av en bra säng och dess roll i 
välbefinnandet och livskvaliteten. Företag vars erbjudande innefattar produkter som kan 
kopplas till den nya ”onödiga konsumtionen” kommer till viss del handskas med utmaningen 
att väcka ett intresse, förmedla kunskap och skapa en medvetenhet för vad just deras 
varumärken och produkter kan tillfredsställa hos konsumenten.  
 
För den enskilde konsumenten kan en produkt innebära ökad självkänsla, eftersom individen 
upplever beundran från omgivningen, men personen uppnår status först när produkten tillhör 
lyxsegmentet med mycket höga priser. Enligt teorin är det enbart produkter och varumärken 
som tillhör lyxsegmentet som kan förmedla status till individen. Vi finner detta litet konstigt, 
speciellt i Kina där levnadsstandarden skiljer sig ofantligt inom landet, eftersom en mycket 
stor del av befolkningen lever i total fattigdom, till viss del isolerade från omvärlden, och 
förmodligen inte ens vet att alla dessa produkter och varumärken existerar. För dessa grupper 
borde det ”lyxsegment” som teorin talar om inte vara samma som många av oss andra 
relaterar till. Kanske kan det vara så att inom grupper med andra, lägre preferenser, kan 
produkter med lägre priser än lyx (exempelvis Gant) symbolisera status eftersom varumärket 
är i den prisklass som gruppen ändå kan relatera till även om det är totalt otänkbart för 
individen som lever på åtta kronor om dagen att köpa en skjorta för 1100 SEK. I Kina talas 
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det idag om att alla vill blir rika och målet är att få mer pengar för möjligheten att kunna 
konsumera. Det är intressant att reflektera över hur de enorma ekonomiska skillnaderna inom 
landet kan påverka företags möjligheter på marknaden, inte enbart på grund av köpkraften 
men även på hur varumärken uppfattas och viken image de får i konsumenternas medvetande.   
 
De flesta svenska varumärkena som finns i Kina och säljs till konsumenter är inom 
lyxsegmentet. Enligt Torbjörn Bäck är det svårt att vara mittemellan vilket gör att ett 
varumärke med produkter i ”mellanprisklassen” kanske inte är ekonomiskt försvarbart att 
etablera i Kina. Problemet är just det som diskuterades ovan, att konsumenterna strävar efter 
att köpa produkter som tillfredsställer behovet att symbolisera status, vilket produkter i en 
medelprisklass inte anses göra. Det som talat mot detta argument är att den stora 
konsumentmarknaden i Kina bara sett sin början samtidigt som utvecklingen och den ökade 
levnadsstandarden går successivt framåt. Detta innebär att det kommer att finnas en mycket 
stor massa som efterfrågar varumärken och produkter även i andra prisklasser är 
lyxsegmentet, precis som på andra marknader runt om i världen. Det speciella med Kina, i 
denna avsikt, kan däremot vara att många konsumenter har en gedigen strävan att konsumera 
dessa lyxartiklar, inte för sin egen skull utan för att uppnå den status individen tilldelas av 
omgivningens uppmärksamhet. I ett framtidsperspektiv kan den snabba ekonomiska 
utvecklingen som Kina haft och står inför leda till en ökad individualism inom samhället. Det 
skulle innebära en anpassning till mer västerländska värderingar vilket kan göra ett inträde på 
marknaden lättare för utländska företag då de kinesiska konsumenterna är mer lika de i väst. 
Detta är dock något som kan tänkas dröja lång tid eftersom de kulturella värderingarna ligger 
djupt rotade hos individen och inte är lättföränderliga. 
 

8.1 Viktigt för företag att tänka på 
 
I de intervjuer vi haft med företagen och exportrådet har det framkommit en del tips på vad 
företag bör tänka på vid en etablering i Kina. Tipsen listas ej i någon inbördes ordning. 

 
  Lyssna på de råd och ta den hjälp som finns att tillgå. Var medveten om att marknaden är 

annorlunda i Kina. 
 
 Beslutsfattaren måste komma till Kina och se verkligheten. Det går inte att enbart 

fokusera på fakta om befolkningens storlek, den ekonomiska utvecklingen och köpkraften 
inom landet. En medvetenhet om riskerna och problemen är viktigt, exempelvis att vara 
vaksam för ekonomisk brottslighet, vilket uppges vara vanligt förekommande. 

 
 Det gäller att lära känna marknaden och kunderna med dess specifika kultur. Företaget 

måste se marknaden med egna ögon för att kunna fatta rätt beslut. En klar och tydlig 
vision och målsättning är viktigt men även en stark fokus på det praktiska. Det är 
essentiellt att företaget har en strategi kring hur de skall möta de nya konsumenterna. 
Företag som har kunskap om sina kunder, och även de potentiella kunderna, har en stor 
konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter då de vet hur de skall agera på marknaden. 
 

 Företaget måste kombinera långsiktighet med kortsiktighet och vara medveten om sin 
produkts livslängd på marknaden. Det långsiktiga tänkandet måste vara genomgående i 
satsningen eftersom allt tar lång tid i Kina. 
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 Företaget måste ha klara direktiv om vem som ansvarar för vad, exempelvis kan det vara 
svårt att ha en utländsk person som skall leda de kinesiska medarbetarna. En förståelse för 
den kinesiska mentaliteten samt det formella och informella lagsystemet är en 
förutsättning för ett lyckat ledarskap. Att anpassa organisationen är av mycket stor vikt. 

 
 Det är även centralt att förstå sig på vilka relationer som kommer att krävas för att få allt 

att löpa enligt planerna samt att investera tid i att bygga dessa relationer. 
Relationsskapandet benämns ofta guanxi och syftar till en affärsrelation med fokus på 
vänskap. 

 
 Det är viktigt att företag ser över sina distributionsbehov eftersom det är begränsade 

distributionsmöjligheter inom landet. Vilka behov som företaget har inom 
distributionskanaler är också viktigt att tänka på då lagar och regleringar kan försvåra 
vissa möjligheter. 
 

 Håll tempot uppe. Starta inte upp för att senare gå ned i halvfart. Har företaget en partner i 
Kina måste det finnas ett kontinuerligt engagemang. Om företaget inte är redo att satsa 
helhjärtat skall det inte göra det för att ”alla andra” gör det. 

 
 Produkten skall vara kvalificerad i antingen teknik eller kunskap som inte är lätt att 

kopiera. Det är även viktigt att anpassa sina produkter efter marknadens efterfrågan för att 
uppfylla konsumenternas önskningar. 

 
 I Kina är det viktigt att marknadsföra sig, vilket företaget måste ha i åtanke. Vilken slags 

reklam som krävs och hur den skall genomföras är viktiga frågor att ta reda på. 
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9 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
 
I detta kapitel ger vi ett antal förslag till ämnen som vore intressanta att studera rörande den 
kinesiska marknaden.  
 
 I och med att den kinesiska marknaden har en så stor potential vore det intressant att 

genomföra en större studie av de kinesiska konsumenterna och undersöka deras behov och 
motivationsdrivare. 
 

 Idag finns det ett stort antal svenska företag på den kinesiska marknaden men knappt 10 
detaljhandelsföretag som säljer till kinesiska konsumenter. Vi uppfattar detta som 
förvånansvärt och tycker att det vore intressant att se om det finns några underliggande 
faktorer som påverkar detta.  

 
 De senaste två decennierna har det skett en enorm utveckling i Kina där infrastruktur, 

utbildningsnivå, löner och levnadsstandard ökat kraftigt. Den ekonomiska utvecklingen 
har skett med hjälp av utländska direktinvesteringar i landet, mycket tack vare de politiska 
incitamenten. Det vore intressant att ut ett framtidsscenario exemplifiera vad som kan 
komma att ske på marknaden när lönenivåer ökar, kunskapen och preferenser förändras 
samtidigt som arbetskraftens krav på social trygghet ökar. En undersökning av detta slag 
skulle kunna grunda sig i expertutlåtanden, prognos baserad på historiska data samt 
studerande av regeringens ekonomiska femårsplaner för landet. Ännu en dimension skulle 
kunna fås genom att intervjua stora aktörer på marknaden. Kommer utländska företag 
fortsätta investera i Kina eller kommer de att hitta nya marknader? 
 

 Kinas BNP har de senaste åren haft en kraftig utveckling vilket till stor del är ett resultat 
av utländska investeringar. För att hålla kvar vid samma utvecklingstakt i framtiden har 
regeringen nu insett vikten av en inhemsk konsumtion, vilken inte kommit igång på allvar 
ännu. För att den kinesiska befolkningen skall börja konsumera måste de känna en social 
trygghet och regeringen tittar nu på införandet av en socialförsäkring. Det vore intressant 
att undersöka hur en socialförsäkring kan påverka konsumenternas konsumtionsmönster.  
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BILAGA 1 – KONSUMENTUNDERSÖKNING, ENKÄT 
 

Questionnaire regarding attitudes towards foreign products and brands 
 
We are two students from Stockholm University, Sweden, that are studying consumer behaviour and strategies 
for establishment on the Chinese market. We would appreciate if You could spare a couple of minutes to answer 
some questions. The results will be used in our master thesis so please reconsider Your answers thoroughly. 
Thank You for Your cooperation! 
 
Gender 

 Male  Female  
 
Age 
≤ 17 18-20  21-23 24-26  ≥ 27  
              
 
Background 

 Country-bred  Small town-bred  Town-bred  
 
1A Is the country of origin of importance to You regarding a product or brand? 

 Yes, always   No, never   Sometimes  
 
1B If always or sometimes, what is the most outstanding factor that makes the country of 

origin important to You? (Choose only one option) 

 Status  Quality  Ethical aspect 

 Other ____________________________________________________________________  
 

2 Do you know and can mention any Swedish brands? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 I don’t know any Swedish brands 
 
 
3 What do You associate with Swedish products or brands? (Examples low or high quality, 

price worthiness etc.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
4 Have You ever bought a Swedish product? 

 Yes, I have and I knew that it was Swedish when I bought it. 

 Yes, I have but I didn’t know from the beginning that it was Swedish.  
 No, I haven’t. 

 I don’t know. 
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5 Is it important that the products You buy are socially accepted in your closest peer group 

and family? 

 Yes  No  It doesn’t matter 

 
6 Which persons have the greatest influence on You concerning your consumption?  
(Choose only one option) 

 My family   My friends   Local celebrities  

 Foreign celebrities  Authorities   Other _________________________ 
 

7 How important are these factors to You in your buying decision? Choose 1 to 5, where 1 is 

not important and 5 is very important. 
                    1    2    3    4    5              1    2    3    4    5 
Low price        Quality      
  
                                         1    2    3    4    5                      1    2    3    4    5 
Ecological alternative       The brand      
 
                            1    2    3    4    5                 1    2    3    4    5 
Ethical aspect        Design      
 
     1    2    3    4    5               1    2    3    4    5 
Country of origin       Status      
 
                                    1    2    3    4    5                                             1    2    3    4    5 
Social acceptance       Other __________________________       
 

8 How important do You think it is for the Chinese consumer in general that the products they 

buy is socially accepted? Choose 1 to 5, where 1 is not important and 5 is very important.   
  1   2    3    4     5 

     
 
 
9 Which factors do You think is the most important for the Chinese consumer in general? 

(Choose maximum three alternatives) 

 Low price   Quality   Ecological alternative  
 The brand   Ethical aspect  Design 

 Country of origin  Status   Social acceptence 
 

10A Do You recognise these brands? Put a cross in the box if you recognise the brand. 
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10B What do You associate with each brand? 
 

    ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                          ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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BILAGA 2 – FRÅGOR TILL FÖRETAG I BEIJING, KINA 
 

Questions for Swedish companies on the Chinese market 
 

~ The country and market ~ 
1 Why did You choose to make an entry into the Chinese market? 
 
2A Did You know anything about the market/country/culture/history before the 
establishment? 
2B Is the Chinese market as you had expected it to be? 
2C What is different? 
 
3A In what form did You establish the company; joint venture, WFOE, franchise etc.? 
3B Was that controlled mainly by the management or the market? 
 
4A How did You take care of the present law system concerning regulations for direct foreign 
investments? 
4B Did You consult an agent, the Swedish trade council or the Swedish embassy for help? 
4C Which kind of help did they offer and what help did You get? 
 

~ Chinese consumer behaviour  ~ 
5 Did You know anything about Chinese consumer behaviour before the establishment? 
 
6A Have You made an adjustment of your business or products to the Chinese market and the 
Chinese consumers? 
6B When did the adjustment take place, before the establishment or afterwards? 
6C What is different from the Swedish market, and what kind of changes have You done? 
 

~ Problems  ~ 
7A Have You encountered any difficulties or obstacles? 
7B What kind of obstacles are the most problematic, cultural or legal? 
 

~ Time  ~ 
8A How long did the establishment take? 
8B In your opinion, how is the aspect of time considered in China, is the focus short-term or 
long-term? 
 

~ The future ~ 
9A What is your plan or goal with this establishment? 
9B Is the plan short-term or long-term? 
9C Is China just one market among many others in the total expansion plan, or is China in 
total focus? 
 
10 Is an establishment in China economically justified? 
 
11A What is the most important a foreign company should have in mind when making an 
entry into the Chinese market? 
11B If You could give any advice to companies that are not yet established, what would You 
tell them? 
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BILAGA 3 – BOLAGSFORMER FÖR UTLÄNDSKA INVESTERARE 
 
På MOFCOMs (Ministry of Commerce) webbplats finns information om regleringar gällande 
utländska företags möjligheter att starta upp sin verksamhet i Kina. De listar sex möjliga 
företags- och etableringsformer för utländska företag, vilka inkluderar kinesisk-utländsk joint 
venture (’sino-foreign equity joint venture’), kontraktsenlig joint venture (’contractual joint 
venture’), helt utlandsägt företag (’Wholly foreign-owned enterprise’), aktiebolag med 
utländsk investering (’share company with foreign investment’), utlandsinvesterade 
andelsbolag (’foreign invested holding company’) och samexploatering (’joint exploitation’). 
Utöver detta har den kinesiska regeringen börjat tillåta även andra former i takt med att 
marknaden alltmer öppnas upp. (China Electronic Commerce Network, 2004:1) Nedan ges en 
förklaring till de olika bolagsformerna som ett utländskt företag kan överväga vid en 
etablering i Kina. 
 
Kinesisk-utländsk joint venture (’sino-foreign equity joint venture’) 
Denna form innebär att det utländska företaget samarbetar med ett kinesiskt och det nya 
bolaget investeras med kapital från både det utländska företaget eller individen och det 
kinesiska företaget eller individen. Huvudsaken med denna form är att båda parter investerar, 
verkar, tar risker samt tar ansvar för vinster och förluster tillsammans. Investeringarna i det 
nya bolaget behöver inte vara lika stora från båda (eller samtliga) parter. Riktlinjen är dock att 
den utländska investeringen inte bör understiga 25 procent. Detta är en mycket vanlig form 
för utländska företag att etablera sig i Kina och var bland de första tillåtna formerna. De står 
för majoriteten av utländska direktinvesteringar. (China Electronic Commerce Network, 
2004:1) 
 
Kontraktsenlig joint venture (’contractual joint venture’) 
Denna form är lik den ovannämnda, skillnaden är att villkoren för det nya bolaget är skrivna i 
ett kontrakt. För att etablera ett kontraktsenligt joint venture i Kina, skall den utländska 
investeraren stå för kapitalet, medan den kinesiska parten står för land, fabriker och andra 
nödvändiga faciliteter. I vissa fall står även den kinesiska parten för en del av det investerade 
kapitalet. (Ibid.) 
 
Helt utlandsägt företag (’Wholly foreign-owned enterprise’) 
För att etablera sig på den kinesiska marknaden med helt utlandsägt företag, måste 
etableringen gynna den ekonomiska utvecklingen i landet samt stämma överens med 
åtminstone ett av följande kriterier; använda sig av avancerad teknologi eller merparten av 
produkterna måste vara exportorienterade. Dessa företag tar ofta formen av begränsat ansvar. 
(Ibid.) 
 
Aktiebolag med utländsk investering (’share company with foreign investment’) 
Dessa företag är aktiebegränsade företag som etableras enligt aktieprincipen tillsammans med 
en eller flera kinesiska parter. Samtliga företag med denna form innehar likvärdigt många 
aktieandelar och varje aktieägare tar ansvar enligt det antal andelar denne köpt. Företaget är 
ansvarigt för skulder med alla sina tillgångar. Aktieandelarna köpta av utländska investerare 
skall stå för mer än 25 procent av det totala kapitalet i bolaget. (Ibid.) 
 
Utlandsinvesterat andelsbolag (’foreign invested holding company’) 
Denna form utgörs av kinesiskt-utländskt joint venture eller helt utlandsägda företag i Kina 
som gör direktinvesteringar i form av aktiebolag. En utländsk investerare som ansöker om att 
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starta denna form av företag måste inneha stora tillgångar och ha ett gott rykte, ha etablerat ett 
visst antal företag i Kina och äga över 30 miljoner USD. Dessa företag har en större frihet än 
andra former, vilket är ett sätt från den kinesiska regeringen att uppmuntra stora utländska 
företag att fullfölja sina investeringsplaner. Än så länge tillåts och uppmuntras dessa företag 
inom industri, jordbruk, infrastruktur och energi, vilket är de fyra områdena som landet 
uppmuntrar och tillåter. (Ibid.) 
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