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Förord

Denna uppsats är skriven av Christian Flotow, Johanna Pettersson och Mathilda Johanberg på
Halmstad Högskola under vårterminen 2007 under handledning av universitetsadjunkt Lars-
Göran Persson.

Vi vill tacka alla som på något sätt bidragit till att driva rapporten framåt. Vi vill samtidigt
rikta ett speciellt tack till vår handledare och opponentgrupper som under arbetets gång
bidragit med värdefulla synpunkter till uppsatsen. Slutligen vill vi tacka fallföretagen, Isaberg
Rapid AB och Martin Magnusson AB, och framförallt respondenterna för visat intresse och
att de tagit sig tid till intervjuer.

Halmstad Högskola den 24 maj 2007

Christian Flotow Mathilda JohanbergJohanna Petterson
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Sammanfattning

Titel: Verksamhet i Kina – fokus på kulturella skillnader

Seminarium: 2007-05-31

Ämne/kurs: Kandidatuppsats, verksamhetsstyrning 10p

Författare: Christian Flotow, Johanna Pettersson, Mathilda Johanberg

Handledare: Univeritetsadjunkt Lars-Göran Persson

Företag: Isaberg Rapid AB och Martin Magnusson AB

Nyckelord: Verksamhetsstyrning, kultur, styrning, medarbetare,
kommunikation, bolagsformer, Kina

Probleminledning: Företag som vill etablera affärsverksamhet på en utländsk
marknad måste vara överlägsna på något sätt jämfört med de
företag som redan finns på marknaden. De behöver ha en eller
flera företagsspecifika fördelar som totalt sett är bättre än de
lokala konkurrenternas. En sådan fördel kan bland annat vara
tillgång till skicklig arbetskraft

Problemformulering: Vad har den Kinesiska affärskulturen för påverkan på
styrningen i ett svenskt bolag i Kina med fokus på medarbetare
och kommunikation samt om etableringsformen får någon
effekt på styrningen.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva de viktigaste delarna i
Kinas affärskultur och analysera vad de har för påverkan på de
valda styrmedlen: medarbetare och kommunikation. Vi vill
samtidigt skapa en förståelse för hur styrningen i kinesiskt
dotterbolag påverkas av de affärskulturella skillnaderna.

Metod: En fallstudie har gjorts på två företag. Primärdata har samlats in
genom öppna intervjuer.

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen behandlar den kinesiska
affärskulturen, de valda styrmedlen medarbetare och
kommunikation samt etableringsformer

Empiri: Kapitlet inleds med en presentation av fallföretagen, därefter en
sammanställning av fallföretagens uppfattning av affärskulturen
och dess påverkan.
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Slutsats: Utländska ledare måste vara medvetna om att kineser har en
motvilja att svara nej och måste därför vara extra tydlig och
utförlig i sina instruktioner och i sin kommunikation.
Relationer, samarbete och kommunikation med kineserna
fungerar effektivast genom ömsesidigt bemötande. Det svenska
företagets behov av kontroll påverkar valet av etableringsform.
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1. Inledning

1.1 Probleminledning

”När Kina vaknar kommer jorden att darra” – (Napoleon)

Under 1990-talet var det nästan uteslutande västerländska storföretag som etablerade sig på
den kinesiska marknaden. De senaste åren har det dock blivit allt vanligare att små och
medelstora företag blickar mot Kina. En orsak till att allt fler svenska företag etablerar sig på
den kinesiska marknaden är att företag som är underleverantörer till stora bolag vill komma
närmare kunden (Affärsvärlden 2005; 37; 36-42, 44-45).

Kina står för drygt en femtedel av världens befolkning vars efterfrågan ständigt ökar, vilket
ger stora chanser till tillväxt för företag på denna gigantiska marknad. Företag från hela
världen etablerar sig i Kina för att komma närmare marknaden och möta den ökade
efterfrågan från hela Asienregionen, men även för att uppnå kostnadsfördelar (Affärsvärlden
Affärsjuridik, intervju med Thomas Lagerqvist och www.swedishtrade.se).

Svenska företag expanderar snabbt i Kina och landet är på väg att utvecklas till en viktig bas
för de svenska företagen. Den ökande expansionen reflekteras även av ökade investeringar. I
slutet av 2005 hade svenska företag investerat drygt 3,1 miljarder US-dollar, vilket är en
ökning med elva procent från föregående år. Kina blir en alltmer viktig marknad för svenskt
näringsliv vilket kan utläsas av de ökade inkomsterna från de svenska företagen. I slutet av
2005 var inkomsterna cirka 7,9 miljarder US-dollar, vilket är en ökning med 25 procent från
föregående år (www.swedishtrade.se).

År 2001 genomfördes en kraftfull åtgärd mot att bilda marknadsekonomi i Kina då det är ett
krav för medlemskap i världshandelsorganisationen WTO. Landet har genom anpassning till
WTO:s krav för medlemskap, integrerats i större utsträckning med världsekonomin. Detta har
bland annat medfört att utländska företag har full rätt att importera och exportera utan att
använda kinesiska mellanhänder (www.balticmarket.kommers.se). I slutet av 2006 och början
av 2007 är det meningen att Kina ska ha genomfört de sista avregleringarna på den inhemska
marknaden, genom att öppna den hittills skyddade finansiella sektorn för utländska aktörer
(www.swedishtrade.se och Fang, 2005).

Företag som vill etablera affärsverksamhet på en utländsk marknad måste vara överlägsna på
något sätt jämfört med de företag som redan finns på marknaden. De behöver ha en eller flera
företagsspecifika fördelar som totalt sett är bättre än de lokala konkurrenternas. En sådan
fördel kan bland annat vara tillgång till skicklig arbetskraft (Moberg & Palm, 2000). En
slutsats som bör dras i dessa tider av internationalisering är att managementtekniker inte
obehindrat kan överföras mellan olika länder och kulturer (Nilsson, 1996).

Under detta kapitel kommer vi att presentera och diskutera bakgrunden till vårt
problem som leder fram till vår problemformulering och vårt syfte.
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1.2 Problemdiskussion

”En myra kan förstöra en hel damm” – (Kinesiskt ordspråk)

Att göra affärer i andra länder är inte enkelt. Produkten kan vara rätt, likaså priset och
tidpunkten, men ändå kan affären misslyckas. Kulturella skillnader gör det svårt att förstå
varandra även efter att de språkliga problemen har lösts. Betydelsen av kunskap om kulturella
förhållanden vid internationella kontakter är viktigt. Även tiden och det personliga
engagemanget är viktigt (Nilsson, 1996).

Det har länge varit känt att det är svårt att göra affärer i Kina bland annat görs aldrig affärer
med okända. Den största skillnaden mellan att göra affärer i Kina och i västvärlden ligger
troligen i vikten av Guanxi. Det står klart för många att den kinesiska marknaden inte kan
tacklas effektivt utan att uppmärksamma konstruktionen och upprätthållandet av Guanxi (Luo,
1997). Guanxi kan översättas med ”relationer” eller ”kontakter” och baseras på ömsesidiga
förpliktelser och för kineserna är detta nätverkande naturligt. Kinesisk affärsverksamhet
utövas mest genom kontakter och dessa kontakter präglas av tillit och förtroende (Bjerke,
1998). Innan affärer kan realiseras måste dessa nätverk byggas upp genom tjänster och
gentjänster. Detta sätt att göra affärer på skiljer sig stort mot västerländska länder där affärer
genomförs först för att sedan knyta nätverk (Fang, 2005). Inom kinesiskt företagande värderas
relationer högre än marknadseffektivitet och nätverk mer än individer (Bjerke, 1998).

Kineser har en stor rädsla för att få sitt ego eller sin prestige förstörd, vilket närmast kan
liknas med att ”tappa ansiktet” och översätts på kinesiska till mianzi. Det anses vara en skam i
den kinesiska kulturen att skämma ut sig offentligt eller att förlora sin prestige. Vikten av
mianzi i Kina gör det svårt för en kines att erkänna misstag eller be om hjälp. Att undanhålla
information för att öka eller att bibehålla sin makt är acceptabelt för kineser. Öppenhet anses
som ett tecken på svaghet i den kinesiska kulturen (Bjerke, 1998).

Auktoritet är viktigt för en kines där respekten för äldre är en primär värdering och med det
följer en respekt för hierarkisk ställning (Bjerke, 1998). Enligt kinesiskt synsätt föds
människor olika och är värda olika mycket vilket medför att ålder, hierarki och status utgör en
grundläggande faktor i den kinesiska kulturen (Fang, 2005).

Det vanligaste tillvägagångssättet vid en etablering i Kina är genom helägt dotterbolag eller
ett Joint Venture bolag. Vid en internationell etablering sätts målet för lönsamhet högre än om
etableringen hade varit på en inhemsk marknad, detta på grund av den högre risk som finns
inblandad (Deresky, 2002). Företagets verkställande ledning ansvarar inför ägare och styrelse
att företaget bedrivs effektivt mot uppställda mål. Kompetens, motivation samt ansvar från
företagets medarbetare är faktorer som företagen idag har blivit alltmer beroende av för att nå
effektivitet och överlevnad på sikt. Grundsynen är att förändringar inte åstadkoms av system
utan av människor och trots den ökade automatiseringen har företags effektivitet blivit alltmer
beroende av personalens kompetens och motivation. Frågor som rekrytering, vidareutbildning
och belöningar har därför stor betydelse för fortsatt framgång i ett företag (Samuelson, 2004).

Att leda en arbetsstyrka från en annan kultur kräver att ledaren förstår och värderar
skillnaderna för att kunna maximera potentialen av arbetskraften (Deresky, 2002). Johansson,
Blomstermo och Pahlberg (2002) påvisar att det största problemet företagsledare stöter på
finns i de kulturella skillnaderna som uppkommer i verksamheterna utomlands. Människor
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från olika kulturer har olika attityder till ledarstilar, styrningssätt som är effektiva i en miljö
kan bli ineffektiva eller dysfunktionella i en annan (Tsui, 2001). Anthony & Govindaeajan
(2001) menar att de flesta åtgärder som vidtas för att styra verksamheten på den inhemska
marknaden, går ofta även att tillämpa i den internationella organisationen. Dock bör vissa
styrmedel utformas efter den kulturella kontexten.

Effektiva kommunikationssystem inom organisationen skapar en positivare arbetsmiljö och
gör det möjligt att genom informationen påverka och styra medarbetarna i den riktning
ledningen önskar. Detta gör det lättare att uppnå målen med verksamheten (Falkheimer &
Heide, 2007).

Med detta som bakgrund tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka vad Kinas
utmärkande affärskultur har för påverkan på styrmedlen: medarbetare och kommunikation på
svenska bolag i Kina. Faktorer som främst faller under medarbetare är bemanning av rätt
personal och motivation. Faktorer som faller under kommunikation är hur denna fungerar
innanför och utanför organisationen. Har den kinesiska affärskulturen någon påverkan på
dessa styrmedel och måste dessa styrmedel anpassas efter den kinesiska kontexten?

Kan ovanstående styrmedel överföras med ett västerländskt synsätt till ett bolag i Kina?
Vilken inverkan har affärskulturen? Detta skulle vi vilja undersöka och försöka ge en bild av
hur ett svenskt företag bör anpassa dessa styrmedel till den kinesiska miljön.

Vi vill även undersöka om valet av etableringsform får någon effekt på styrningen eftersom
detta val kommer att påverka hur väl företaget lyckas med sin etablering i Kina (Wei, Liu &
Liu, 2005).

Detta leder oss således fram till den problemformulering som vi tycker är intressant och skulle
vilja undersöka.

1.3 Problemformulering

Vad har den Kinesiska affärskulturen för påverkan på styrningen i ett svenskt bolag i Kina
med fokus på medarbetare och kommunikation.

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är:

- Beskriva de utmärkande delarna i Kinas affärskultur
- Analysera vad affärskulturen har för påverkan på de valda styrmedlen: medarbetare

och kommunikation.
- Skapa en förståelse för hur styrningen i ett svenskt bolag i Kina påverkas av de

affärskulturella skillnaderna och om etableringsformen får någon effekt på styrningen.
- Ge förslag på hur styrningen kan anpassas efter den kinesiska kulturen.
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1.5 Begreppsdefinitioner

För att förtydliga vissa begrepp görs en kort beskrivning över hur vi kommer att tolka
begreppen i uppsatsen.

Styrning
Alla medvetna åtgärder som ledningen i en organisation vidtar för att påverka dess processer
och resultat (www.ne.se).

Styrmedel
De verktyg som beslutsfattare inom en organisation har till sin hjälp för att uppnå målen
(Holmblad & Brunsson, 2005). I uppsatsen kommer vi främst att behandla kommunikation
och medarbetare som styrmedel.
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2. Metod

2.1 Studiens ansats

Anledningen till att vi valde att skriva om detta ämnesområde är att vi är intresserade av hur
Kinas affärskultur påverkar svenska verksamheters organisation och styrning i detta land. Vi
använde oss av en deduktiv forskningsansats, vilket innebär att vi genom att studera befintlig
teori om Kina, skaffade oss vissa förväntningar om hur förhållandena i Kina såg ut. Detta för
att sedan samla in empiri och undersöka i vilken grad teorin stämmer överens med
verkligheten. Förväntningarna bygger på tidigare empiriska rön och teorier (Jacobsen, 2002).

2.2 Metodval

Ämnesområdet vi valde att studera var fortfarande relativt oklart för oss till en början varför
vi ville undersöka det mer djupgående, vi ansåg därför att en kvalitativ ansats var mer
fördelaktig för denna uppsats. En kvalitativ undersökning visar på helhetsbilden och bidrar
därmed till en ökad förståelse för Kinas affärskultur och dess påverkan på styrningen (Holme
& Solvang 1997).

Vi har kunnat gå djupare inom ämnet då metoden tillät oss att vara mer flexibla, vilket är en
fördel för oss då vi vill ha en metod som är öppen för nya synsätt och svar (Jacobsen, 2002).
Den kvalitativa undersökningen har tillåtit en flexibilitet i frågeställningen, vilket har bidragit
till att vi under undersökningens gång haft möjligheten att ändra och lägga till frågor. Vidare
har de öppna intervjufrågorna gett oss möjligheten att vara öppna för ny kunskap och ny
förståelse. Vi ville att respondenterna skulle ha möjlighet att komma med egna synpunkter
och nya infallsvinklar om deras erfarenheter kring att bedriva verksamhet i Kina.

Alternativet för oss hade varit en kvantitativ studie där fler enheter undersöks vilket gör det
lättare att generalisera. Denna metod ansåg vi inte var lämplig för vår undersökning då det
krävs att det finns en god förkunskap om ämnet, vilket vi inte tyckte vi hade. Vidare ville vi
kunna gå på djupet under vår undersökning vilket begränsas av en kvantitativ metod då den är
mer ytlig och det ej förekommer några personliga intervjuer vilket ger ett stort avstånd till
respondenten och begränsar flexibiliteten (Jacobsen, 2002).

2.3 Datainsamling

Det finns två olika typer av data gällande datainsamling, primär- och sekundärdata. Det är
ofta idealiskt att använda en kombination av dessa två, så de kan kontrollera varandra.
Primärdata är data som samlats in specifikt för undersökningens ändamål och som ej tidigare
finns dokumenterad. Denna har vi samlat in genom personliga besöksintervjuer på de
fallföretag vi valt ut. Vid sekundärdata är det inte forskaren som samlar in data direkt från

Under detta kapitel kommer vi att redogöra för och diskutera de grundläggande
metodval vi gjort och som legat till grund för denna uppsats och styrt vårt
praktiska tillvägagångssätt.
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källan, utan detta är data som baseras på upplysningar som är insamlade av andra (Jacobsen,
2002). Här har vi främst använt oss utav befintlig litteratur samt artiklar skrivna kring ämnet.

2.3.1 Primärdata

2.3.1.1 Kvalitativa intervjuer

Vi ville göra en djupgående studie, därför genomfördes kvalitativa intervjuer för att ha
möjligheten att vara så öppna som möjligt i våra ansatser. Detta med förhoppning om att få så
nyanserade svar som möjligt. Genom en kvalitativ uppläggning har vi för avsikt att presentera
hur människor tolkar och förstår en given situation (Holme & Solvang 1997). Kvalitativa
intervjuer ger mer närhet vilket gör att vi lättare kan få en förståelse för hur andra människor
uppfattar situationen. Det blir en intensiv utformning för att få fram relevanta data.

Under intervjuerna utgick vi från en intervjuguide, där vi gav respondenterna möjlighet till
följdfrågor och öppna diskussioner. Vi har tillåtit respondenterna att tala fritt om det valda
ämnesområdet med förhoppning om att få fram nya infallsvinklar under undersökningens
gång. Vi använde oss därmed av en blandad metod som innebär att vi hade delvis fasta och
öppna frågor (Jacobsen, 2002).

Vi ville få en bild av hur företagen tolkar och beskriver de erfarenheter de har av den
kinesiska affärskulturen för att kunna dra slutsatser. Bandupptagning användes under
intervjuerna för att få med all information som gavs och för att hela tiden kunna ha kontakt
med respondenterna samt för att kunna föra en naturlig dialog (Jacobsen, 2002).

Avsikten med intervjun gjordes klar för respondenterna innan intervjun och intervjuerna ägde
rum på respektive företag. Respondenterna har fått ta del av intervjuguiden som utarbetats
efter teorin innan intervjun ägt rum, detta för att de ska kunna förebereda sig. För att undvika
missförstånd har de även tagit del av våra definitioner, så som hur vi definierar styrning samt
vad de olika kinesiska uttrycken innebär. Under intervjuernas gång har vi haft för avsikt att
vara så neutrala som möjligt och inte påverka respondenterna med våra åsikter.

2.3.2 Sekundärdata (Flyttat detta stycke!)

Teorier runt vårt ämne fann vi främst i litteratur och artiklar från högskolebiblioteken i
Halmstad genom databasen HULDA samt Lund genom databasen ELIN. Sökord vi har använt
oss av för att hitta dessa källor är bland annat: etableringsform, kultur, organisation, ledning,
internationella organisationer, internationalisering, kommunikation, medarbetare, affärskultur
samt Kina. V i  har även sökt information från diverse internetsidor såsom
www.kinaportalen.se, www.swedishtrade.se, www.geert-hofstede.com samt
www.chinadaily.com. Vi har här använt oss av samma sökord som vid litteratur- och
artikelsökning.

Vi har även tittat på tidigare C- och D-uppsatser på Högskolan i Halmstad för att få tips på
lämplig litteratur. Vi försökte hitta så aktuell och relevant information som möjligt för vår
referensram, men har haft vissa svårigheter att hitta information om hur de valda styrmedlen
medarbetare och kommunikation, påverkar styrningen i Kina.
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2.4 Urval

2.4.1 Val av fallföretag

Vid val av fallföretag utgick vi ifrån svenska företag med verksamhet i Kina. För att kunna
jämföra eventuella skillnader mellan Joint Venture och helägt dotterbolag var ändamålet att
intervjua företag som representerade båda bolagsformerna. På grund av brist på tid och
resurser begränsade vi oss till två företag, ett med Joint Venture bolag samt ett med ett helägt
dotterbolag i Kina.

För att få kontakt med lämpliga företag till vår empiriska studie, kontaktades exportrådet som
i sin tur gav oss ett antal förslag på företag vi kunde kontakta. Dessa företag blev på grund av
geografiska aspekter svåra att besöka. Då vi ville genomföra personliga intervjuer för att få en
större närhet till intervjupersonerna tog vi istället kontakt med två företag som för oss var
bättre belägna. Båda företagen kontaktades först genom telefon. De var båda intresserade och
positivt inställda till att ställa upp på intervju. Fallföretagen i undersökningen är Isaberg Rapid
AB som har ett helägt dotterbolag i Kina och Martin Magnusson AB som har ett Joint
Venture bolag i samma land.

2.4.2 Val av respondenter

För att komma vår problemställning så nära som möjligt krävs det att våra respondenter på
företagen har en god kunskap inom området (Jacobsen, 2002). Urvalet har en stor betydelse
för undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. Därför kontaktade vi personer på
företagen som är delaktiga i verksamheten i Kina samt har god insikt i hur verksamheten
fungerar där. Vi har försökt att styra urvalet av respondenter efter de personer som har mest
kunskap inom ämnet och därmed hitta lämpliga uppgiftslämnare på företagen.
Respondenterna är personer som varit på plats i Kina ett flertal gånger och de blir därför även
en förstahandskälla (Jacobsen, 2002).

På Isaberg Rapid AB har vi valt att intervjua Dan-Olof Gillgard som är Internationell
Utvecklingschef och har mångårig erfarenhet av deras verksamhet i Kina. På Martin
Magnusson AB har vi intervjuat VD Svante Magnusson som har en nära kontakt med deras
kinesiska samarbetspartner samt är på plats i Kina ett flertalet gånger per år. En kortare
intervju gjordes även med Svante Magnussons far Lars-Olof Magnusson som har haft stor
delaktighet i företagets etablering i Kina.

2.5 Metodkritik

Kritik som kan riktas mot våra intervjuer är att respondenterna kan reagera negativt till att bli
inspelade på band. Dessutom frågar vi respondenterna en gång vid en given tidpunkt och
hävdar att de kan minnas bakåt i tiden och de tillförlitligt kan beskriva tillståndet då och nu.
Detta kallas retrospektiv tvärsnittsundersökning och vi tar för givet att de minns rätt.

En annan kritik är i hur stor grad vi kan generalisera de resultat vi fått fram då vi endast
använt oss av några få respondenter och att vi inte med säkerhet kan veta om vi gjort ett
representativt urval. Genom den kvalitativa undersökningen kan vi inte göra några statistiska
generaliseringar (Holme & Solvang 1997) och det blir därmed svårt att säga något om hur
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majoriteten av de svenska företag som etablerar sig i Kina upplever affärskulturens påverkan
på styrningen.

Vidare kritik mot den kvalitativa metoden är att den gör det svårare för oss att jämföra och
tolka den mängd information vi får fram genom intervjuerna från de olika företagen (Holme
& Solvang 1997). Detta har vi försökt motverka genom att välja respondenter som har
kunskap inom ämnet och genom att använda oss av öppna intervjuer.

Vi har varit medvetna om att vi hade vissa förväntningar innan vi gjorde intervjuerna och att
frågorna därför kan ha blivit riktade åt det håll som ger stöd för våra förväntningar. Vårt sätt
att ställa frågor och uppträdande kan i hög grad påverka uppgiftslämnarens svar. Denna risk är
särskilt hög vid besöksintervjuer som vi har genomfört (Jacobsen, 2002).

Vi har varit kritiska till de källor som vi har valt. Var kommer uppgifterna ifrån och vem har
samlat in dem. Hur trovärdiga är källorna och är de behäftade med några fel (Jacobsen, 2002).

2.6 Tillvägagångssätt

Under undersökningen har vi kombinerat sekundärdata genom teoriinsamling och primärdata
som samlats in genom intervjuerna. För att komma vår problemformulering så nära som
möjligt har vi valt att först studera Kinas kultur och de valda fokusområdena. Teorin och de
sammanställda intervjuer, empirin, har sedan använts i analysen där dessa jämförts för att
kunna utläsa om de överensstämmer eller inte. Efter analysen har egna slutsatser dragits kring
hur styrningen påverkar de valda fokus områdena. Även andra slutsatser som framkommit har
tagits upp.

2.7 Uppsatsens upplägg

En del ämnesområden är närbesläktade varpå vi valt att inte använda oss av samma
rubriksindelning genom uppsatsens kommande kapitel. Vi anser att det på detta sätt blir
tydligare och lättare för läsaren att få en helhetsbild över hur den kinesiska affärskulturen
upplevs av våra fallföretag påverka styrningen. Vi väljer därför att redan i metodkapitlet
beskriva våra tankar om hur uppsatsens upplägg kommer att se ut för att ge läsaren en bild
över vad den kan förvänta sig.

2.7.1 Presentation av Empiriskt material

Under empirikapitlet har vi valt att först presentera företagets etableringsform då detta enligt
oss ger läsaren en bättre sammanhängde bild av fallföretagets. Vidare har vi valt att inte
presentera ”mianzi” under egen rubrik då vi anser att detta presenteras bättre tillsammans med
medarbetare och personal i Kina då mianzin yttrar sig inom detta. Rubriken Styra svenskt i
Kina har lagts till i empirikapitlet då vi anser att detta ger god bild för läsaren över hur
fallföretagen anser hur svensk styrning fungerar i Kina. Med detta upplägg avser vi göra det
empiriska materialet mer levande för läsaren.
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2.7.2 Analys

I analyskapitlet har vi valt samma struktur som använts under teorikapitlet då vi vill ställa
empiriska materialet mot den teoretiska referensramen och inte tvärtom.

2.8 Validitet

Den interna validiteten avser resultatens giltighet och huruvida vi mäter det vi tror oss mäta
(Jacobsen, 2002). För att stärka validiteten i uppsatsen har vi haft ett kritisk förhållningssätt
till all data som samlats in. Vidare har vi skickat ut en kopia av den sammanställda intervjun
till respondenterna för möjlighet till korrigering och eventuell komplettering. Detta för vi ska
kunna dra så riktiga slutsatser som möjligt. Båda respondenterna har godkänt empirin. Vidare
har även slutsatserna skickats ut till respondenterna för att ge dem chansen att ge
kommentarer till undersökningens innehåll. Slutsatserna har även jämförts med tidigare teori
och undersökningar (Jacobsen, 2002).

Genom att välja en kvalitativ undersökningsmetod minskar problematiken med att få giltig
information då vi har haft en mycket större närhet till det vi undersöker (Holme & Solvang
1997).

För att ytterligare stärka validiteten har vi försökt se över om vi har intervjuat rätt personer
och om dessa i sin tur har gett oss sann information. Företagen som vi utför intervjuerna på är
oberoende källor, för att kunna ge en giltig beskrivning till vår problemställning. Detta är
mycket viktigt då uppgifternas giltighet är beroende av de svar som respondenterna ger
(Jacobsen, 2002).

För att informationen i sin tur skall bli giltig har vi undvikt att ställa ledande frågor. Genom
att förhålla oss kritiskt till informationen vi får fram och till respondenten medför detta att vi i
slutändan kan dra mer riktiga slutsatser (Jacobsen, 2002).

2.9 Reliabilitet

Reliabilitet avser om de resultat vi fått fram är tillförlitliga. För att stärka tillförlitligheten i
våra slutsatser har vi som författare försökt undvika att påverka respondenterna. Vi har varit
medvetna om att vi kan ha haft en effekt på respondenterna och att kontexten där vi samlat in
informationen kan påverka den data vi fått fram. Ett annat hot mot trovärdigheten är om
forskaren inte varit tillräckligt uppmärksam och/eller slarvat vid antecknandet samt vid
analysen av svaren från intervjuerna (Jacobsen, 2002). För att få med all information från
intervjutillfällena har vi använt oss av bandupptagning vilket ökar reliabiliteten.

Samma metod för datainsamling har använts under intervjuerna vilket ökar sannolikheten att
få en godtagbar reliabilitet (Jacobsen, 2002).

Det kan uppkomma olika mätfel vid en frågeundersökning som kan ha orsakats av
intervjupersonen. Respondenten kan bli påverkad av intervjuarens uppträdande såsom klädsel,
kroppsspråk, ålder eller kön. Vidare kan mätfel uppstå genom intervjuarens tolkning av
respondentens svar. Hur frågorna är utformade kan leda till mätfel då frågorna är oklart
formulerade, känsliga eller ledande. (Lekvall & Wahlbin, 2001). För att motverka detta har vi
försökt att vara neutrala och inte framfört våra egna åsikter.
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3. Teori

3.1 Hofstedes modell

Olika länder har olika nationella kulturer vilket begränsar vilka metoder för styrning och
ledning som kan användas. Geert Hofstede, en holländsk forskare, har studerat detta ämne. I
sina undersökningar har Hofstede kommit fram till fem underliggande värdedimensioner som
hjälper till att identifiera och beskriva den kulturella profil som finns i ett land och som
påverkar de organisatoriska processerna. Hofstedes undersökningar ger oss insikter i andra
kulturer så att vi kan bli mer effektiva när vi agerar med människor i andra länder (Deresky,
2002). Nedan kommer en förklaring över de fem värdedimensionerna som Hofstede kommit
fram till.

3.1.1 Maktdistans

Maktdistans avser i vilken omfattning folk accepterar olikheter eller till och med tar dem som
naturliga i en kultur. En hög maktdistans i en kultur innebär att sådana olikheter är klara och
uppenbara (Bjerke, 1998). Mindre viktiga medlemmar av organisationer och institutioner som
tillexempel familjen, accepterar och till och med förväntar sig att makten är fördelat på ett
ojämnt sätt. Denna ojämnhet i ett samhälle är godkänd av både anhängarna och ledarna. Makt
och ojämnhet är fundamentala faktorer i alla samhällen, men i vissa samhällen är dessa
ojämnheter mer tydliga än i andra (www.geert-hofstede.com).

3.1.2 Individualism

Hofstede ställer individualism mot kollektivism. I individualistiska samhällen är banden
mellan individer lösa där alla är förväntade att ta hand om sig själva och sin närmaste familj. I
ett kollektivistiskt samhälle är människor redan från födseln integrerade i starka grupper, ofta
då i utökade familjer, såsom exempelvis mor- och farföräldrar (www.geert-hofstede.com).

3.1.3 Maskulinitet

Maskulinitet kontra femininitet beskriver samhällen efter könsroller. I ett land som präglas av
maskulinitet anses beslutsvilja, tävlingsinriktning samt bestämdhet vara en nödvändighet för
att agera som de ledande rollerna i ett företag. I ett land som präglas av femininitet anses
välfärd vara nyckelfaktorn i motsats till de maskulina länderna som är prestationssamhällen
(www.geert-hofstede.com).

Under detta kapitel behandlar vi de delar ur den kinesiska affärskulturen som
enligt teorin utmärkt sig. Vidare kommer vårt val av styrmedel kommunikation och
medarbetare att presenteras. Slutligen kommer även etableringsformer behandlas.
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3.1.4 Osäkerhetsundvikande

Denna värdedimension uttrycker invånarnas behov av struktur i ett samhälle. Ett stort
osäkerhetsundvikande innebär att det föreligger ett behov hos invånarna av att ha ett
strukturerat liv (Bjerke, 1998). Ostrukturerade situationer är situationer som upplevs vara
okända, nya, ovanliga samt överraskande. De osäkerhetsundvikande samhällena försöker att
minimera möjligheterna till ostrukturerade situationer genom strikta lagar, regler och
säkerhetsåtgärder. De försöker även undvika dem på filosofiska och religiösa nivåer genom
att tro på den absoluta sanningen. I kulturer där osäkerhet är accepterat är människor mer
toleranta till åsikter som inte liknar deras egna. De försöker att ha få regler och på det
filosofiska och religiösa planet tillåts även andra idéer ta plats och finnas vid sidan om deras
egna. Människor i denna kultur är mer lugna och tankfulla och inte förväntade av att andra i
sin närvaro att uttrycka känslor (www.geert-hofstede.com).

3.1.5 Tidsorientering

Består av kort- och långtidsorientering. Värderingar som hör samman med långtidsorientering
är envishet, uthållighet, ha en känsla för skam samt att ordna sina relationer efter status.
Värderingarna som associeras med långtidsorientering är riktade mot framtiden och är mer
dynamiska medan värderingar kopplade till korttidsorientering är riktade mot det förflutna
och idag, de är mer statiska (Fang, 1999).

3.1.6 Sveriges kulturella profil

Svenskar är individualistiskt orienterade vilket innebär att de inte räknar med att grannar,
släkt eller vänner ska hjälpa till vid problem och litar mer på att samhällssystemet ska ingripa.
Svenskar är inte heller särskilt tävlings- eller konkurrensorienterade, därav kategoriserar
Hofstede Sverige som en feminin kultur. Vidare anser Hofstede att Svenskar har en låg
maktdistans, vilket medför att de inte accepterar stora skillnader mellan människor gällande
makt och pengar och svenskarna är även skeptiska till hierarkier. Titlar och status betyder inte
lika mycket för svenskar samt kulturella och materiella värden värderas lågt i förhållande till
tillexempel Kina (Nilsson, 1996). Sverige ligger på lågt till medel på både
osäkerhetsundvikande skalan vilket innebär att de är mer toleranta till åsikter som inte liknar
deras egna. Hofstede anser även att svenskar har en medellång tidsorientering (www.geert-
hofstede.com).

3.1.7 Kinas kulturella profil

Geert Hofstedes analys för Kina visar att de är långtidsorienterade, vilket får följden att de är
mer tålmodiga och offrar kortsiktiga- till förmån för långsiktiga resultat, därav är kineser
framtidsorienterade (Fang, 1999).

Den långa tidsorienteringen i Kina innehåller värderingar som uthållighet, en känsla för skam
och att ordna relationer efter status. Ett av de mest karakteristiska draget för den långa
tidsorienteringen är wu-lun, som fokuserar på respekten för auktoritet och olikheter i
relationerna mellan människor. Hofstede fann att långtidsorientering korrelerar med en hög
maktdistans. Kinas kultur kännetecknas av båda dessa och därför är det inte troligt att
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beslutsdeltagande hos medarbetarna kommer att förekomma eftersom det går emot filosofin
om olikheter i relationer och respekten för auktoritet (Tsui, 2001).

Kineserna tillhör en kollektiv kultur där gruppens rätt sätts framför individens. Detta beror
troligen på de starka bindningarna till familjen (Bjerke, 1998).

I Kina som är kollektivistiskt och där tidsorienteringen är lång, värderas relationer högre än
marknadseffektivitet. I Kina fokuseras det mer på grupper och nätverk vilket är viktigare än
individer. Dessa relationer och nätverk är emellertid tillgängliga endast så länge som en
person har ett gott rykte (Bjerke, 1998).

Kina rankas lägst av alla asiatiska länder på den individualistiska kategorin. Samhället
utvecklar starka relationer där alla tar ansvar för nya medlemmar i gruppen (www.geert-
hofstede.com).

I Kina finns en hög maktdistans vilket indikerar på en hög nivå av ojämnhet av makt och
rikedom inom samhället. Människor har inte samma värde och hierarki är vanligt
förekommande. Detta tillstånd är inte nödvändigtvis tvingad på befolkningen utan snarare
accepterad av samhället som deras kulturarv (www.geert-hofstede.com).

Osäkerhetsundvikandet är lågt i Kina och kineserna är direkta och specifika. De litar på sig
själva och på sin egen bedömningsförmåga och de är villiga att ta stora risker samt ha ritualer
för att kunna nå samförstånd. Att vara mycket vidskeplig hjälper och dämpar kinesernas
osäkerhetskänslor i deras riskfyllda åtaganden (Bjerke, 1998).

Kina ses som ett land som är både maskulint och feminint vilket innebär att nyckelfaktorn är
både välfärd och prestation i samhället (www.geert-hofstede.com).

Figur 1: Sverige och Kinas kulturella profiler, Källa: egen tolkning

3.2 Affärskultur i Kina

Tack vare globaliseringen har landsgränserna suddats ut allt mer och världen har blivit mer
homogen. Trots detta finns det dock fortfarande betydande skillnader mellan länder i sättet att
göra affärer samt att leda och organisera verksamheter. Flertalet studier på företagsfusioner i
olika affärskulturer visar på att det tar mycket tid och kraft att få det nya bolaget att fungera
(Johansson, Blomstermo & Pahlberg, 2002).
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En viktig egenskap som krävs för att leda människor och styra verksamheter i andra kulturer
är kunskap om den aktuella kulturen, det vill säga, kunskap om de variabler som påverkar
olika ledningsbeslut. Personer i ledande positioner tenderar att underskatta betydelsen av den
kulturella påverkan, vilket många gånger varit orsaken till misslyckanden vid internationella
operationer. Internationella ledare kan vinna mycket på att skaffa sig bred kunskap om den
nya kulturen och sätta sig in i personalens situation. Detta för att på så sätt kunna förstå hur
kulturen påverkar arbetet och organisationens olika processer. Denna kunskap gör det möjligt
att utveckla en lämplig handlingsplan för hur ledningen ska planera, organisera, leda och
kontrollera den specifika internationella verksamheten (Deresky, 2006). Företag måste vara
väl medvetna om de kulturella skillnaderna samt anpassa styrningen för att i största mån
undvika problem i relationen mellan företagsledningen och dotterbolaget (Johansson,
Blomstermo & Pahlberg, 2002). Kulturens påverkan på styrmedlen uttrycker sig tydligt då
företag försöker införa sina egna normer och system i en verksamhet som är beläget i ett annat
samhälle och har en annan kultur en deras egen (Deresky, 2006).

3.2.1 Guanxi

Kineser har ingen tillit till personer de inte känner. En för dem främmande person, bör därför
fokusera på att upprätta långsiktiga relationer. Personliga relationer, förtroende och ritualer är
djupt rotade i den kinesiska kulturen. Efter att kineserna har upprättat en hjärtlig relation med
en främling, används denna relation som bas för att ge och ta i tillexempel en
affärsdiskussion. Denna kulturella norm går under det kinesiska namnet guanxi och innebär
ett nätverk av personliga relationer. Inom den kinesiska byråkratin går guanxi före lagliga
tolkningar (Deresky, 2002).

Alla företag i Kina inkluderat både lokala och utländska, möter oundvikligen guanxins
dynamik. Det binder samman miljoner av företag till ett enda socialt- och företagandenät.
Inget företag kan bedrivas effektivt utan att ha ett brett guanxi nät. Guanxi refererar till
konceptet om att knyta kontakter för att säkra tjänster i personliga relationer. Guanxi är
överförbar; om A har guanxi med B och B är vän med C, kan B introducera eller
rekommendera A för C eller vice versa. En kontakt mellan A och C hade annars varit omöjlig
(Luo, 1997).

Guanxinätverkets utbredning

A

B

C

A

B

C

Guanxinätverkets utvidgning

Figur 2: Guanxinätverkets utbredning, Källa: egen tolkning
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Människor som delar en guanxi relation är bundna till varandra av en osynlig, oskriven kod
bestående av rättvisa och ömsesidighet. Ignorerande av denna bundenhet kan allvarligt skada
det sociala ryktet och kan leda till en förnedrande förlust av prestige eller ansikte (Luo, 1997).

Guanxi binder samma personer genom tjänster istället för genom känslor. Relationer som inte
längre är lönsamma eller baserade på gemensamma utbyten bryts lätt. Guanxi är personligt
vilket innebär att guanxi mellan organisationer från början är etablerat av- och bygger på
personliga relationer. Detta får konsekvensen att när denna person lämnar organisationen
förlorar företaget den guanxin också. Applikationen av guanxi har alltmer genomträngande
ökat på grund av att anställda i organisationen vill bli belönade eller befordrade om han/hon
utnyttjar sin personliga guanxi för organisationens syften (Luo, 1997).

Guanxi kopplade företagsnätverk hjälper företag att komma över problemet med att inte ha
tillräckligt med resurser för att uppnå tillväxt, men även att undvika omfattande byråkratiska
kostnader vid internationaliseringsprocesser. Informationsmarknadens osäkra miljö kräver
också guanxi. Informationen som passerar genom nätverket är mer trovärdigt, värdefullare
och mer användbar vilket ger kostnadsbesparingar för kostnader som annars hade uppkommit
vid sökandet av informationskontakter (Luo, 1997).

Handlingar som stöttar utvecklingen av en stark guanxi kan innehålla invitationer, att besöka
någons hem eller företag, underhållning samt gåvor. För organisationen tjänar guanxi som ett
strategiskt vapen, och speciellt för de företag som saknar starka band till regeringen. Guanxi
kan användas i syfte att få tillträde till nya kunder och behålla att de existerande, underlätta de
dagliga operationerna eller till och med till att undvika regeringsutredningar (Dunfee &
Warren, 2001).

3.2.2 Mianzi

En nyckelkomponent i dynamiken av guanxi är vikten av att inte förlora ansiktet eller sin
prestige och på samma gång försöka rädda andra människors ansikte. Detta kallas i den
kinesiska kulturen för mianzi. Mianzi är en obestämd form av social utbredning och personlig
status. Ofta bestäms detta av den sociala positionen och den materiella standard en person har
(Luo, 1997).

Det är mycket viktigt för utländska personer att veta vilken roll ansiktet spelar i Kina.
Begreppet av ansiktet innehåller två delar: lien och mien-tzu. Lien refererar till en människas
moraliska karaktär och är den viktigaste delen som definierar en person. Utan lien kan en
kines inte fungera i samhället. Lien förtjänas bara genom att uppfylla åtaganden mot andra
människor. Mien-tzu refererar till en persons rykte eller prestige som uppnås genom
prestationer eller genom byråkratisk eller politisk makt. Att ge andra av sin egen tid, ge gåvor
eller berömma gör att det egna ansiktet förhöjs. I förhandlingar är det viktigt att inte visa sig
som vinnare eftersom det då blir uppenbart att den andra parten förlorat och därmed tappar
ansiktet. Om någon känner att ansiktet är förlorat kommer den personen inte vilja förhandla
med den andra parten igen (Deresky, 2002).

Stor vikt läggs vid formellt eller socialt beteende samt normer. Den sociala nivån är vad som
anses vara lämplig etikett och form. Här är ansiktet betydligt viktigare än fakta. Det är bra att
ge komplimanger samt undvika ett pinsamt eller känsligt ämne istället för att uttrycka en ärlig
åsikt ifall denna ärlighet sker på någon annans bekostnad. Individualism och ärlighet har
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ingen plats på den sociala nivån. Känslor och privata relationer tenderar att vara helt privata i
det kinesiska samhället (Deresky, 2002).

Ansiktet är en kinesisk persons mest värdefulla egendom. En person som inte har ansikte kan
inte fungera som person i Kina. Detta kräver ofta inte stor ansträngning men det gäller att vara
uppmärksam på att vara artig mot folk i sin omgivning. Ansiktet involverar en hög grad av
självkontroll, social medvetenhet och omsorg om andra (Deresky, 2002).

3.3 Kommunikation

Kommunikation utgör grunden för alla organisationer då detta är en förutsättning för att
verkställa handlingar vilket görs genom förståelse, samarbete och handling (Bjerke 1998).
Organisationskommunikation sker inom ett komplext och öppet system som både påverkar
och påverkas av den interna och externa miljön. Kommunikationen inom organisationen
består av meddelanden och dess flöde, syfte, riktning samt medier och påverkas av faktorer
som hierarki, kultur och makt (Falkheimer & Heide, 2007).

3.3.1 Strategisk kommunikation

Idag finns ingen bra svensk översättning på engelskans ”communication management”.
Falkheimer och Heide (2007) föreslår att ”strategisk kommunikation” används som ett
samlingsbegrepp för formell och informell kommunikation inom organisationen, sett ur ett
ledningsperspektiv. Att ha en stark kommunikativ förmåga har blivit allt viktigare för ledare
då strategisk kommunikation är en grundläggande del av organisationens ledningsfunktion.
Det övergripande syftet med strategisk kommunikation är att kommunicera organisationens
mål och samordna de olika avdelningarna och individerna för att arbeta mot företagets mål.
Det är även viktigt att ledningen kommunicerar organisationens värderingar, normer, visioner,
organisationsidentitet och organisationsstruktur för att förankra denna organisationskultur hos
medarbetarna (Falkheimer & Heide, 2007).

3.3.2 Kommunikation och kultur

Kulturen gör sig uttryck i kommunikationen och dessa är så tätt sammanflätade att de i stort
sett kan betraktas som synonymer. Kunskap om kulturen underlättar och förbättrar därför
betydligt kommunikationen med andra kulturer. En ledares förmåga att effektivt
kommunicera över kulturella gränser bidrar betydligt till företagets internationella framgångar
och ökar prestationen från arbetskraften som kommer ifrån en annan kultur. Ledare använder
sig utav kommunikationen för att samordna aktiviteter, sprida information, motivera
personalen samt genomföra olika slags framtidsplaner. Det är därför mycket viktigt att
kommunikationen tolkas på rätt sätt, att mottagaren tolkar informationen på samma sätt som
avsändaren avser att den ska tolkas. När kulturen varierar, varierar även sättet att
kommunicera och tolka information vilket kan försvåra kommunikationen när avsändaren och
mottagaren kommer från olika kulturer. Vårt kommunikationsbeteende beror på den kultur vi
är uppfostrade i och den enskilda tolkningen formas av kultur, erfarenheter, relationer och
värderingar (Deresky, 2006).
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3.3.3 Kommunikation mellan kulturer

En av de största skillnaderna mellan olika länders affärskulturer är huruvida företagen i första
hand fokuserar på affärer eller på relationerna och nätverken. Kulturer där företagen i grunden
är målinriktade och öppna för att göra affärer med främlingar kallas affärsinriktade (AI).
Kulturer som är mer personinriktade och förutsätter goda relationer innan affärer kan
genomföras kallas relationsinriktade (RI) (Gestland, 2006).

Vid kommunikation och förhandlingar med kineser är valet av representant från företaget
viktigt. Då de har stor respekt för hierarki och ålder, anses det oartigt att skicka en ung
representant av låg rang. Det är även viktigt att ha samma personer som sköter
förhandlingarna under hela förhandlingsprocessen med ett kinesiskt företag. Detta för att få
förtroende och skapa en bra relation med det kinesiska företaget då kineser gör affärer med en
person och inte ett företag. Förtroendet inom guanxi, tar lång tid att bygga upp och kan inte
överföras på någon annan person från samma företag (Fang, 1999).

3.3.4 Kulturella kommunikationsmissförstånd

Språk, skriftligt och verbalt, kan leda till stora missförstånd vilket kan uppkomma när en
person inte kan tala det lokala språket eller tolka motpartens kroppsspråk. Förutom att
förmedla objektiv information, uttrycker språket även kulturell och social förståelse. För att
försöka undvika missförstånd bör företagsledare för internationella organisationer ha god
kunskap i det lokala språket eller använda sig av en bra tolk. Uppgiften med en noggrann
översättning av språk för att överkomma de kulturella skillnaderna är dock förenat med en hel
del problem. Till och med direktöversättning av ord kan vara problemfyllt då detta inte
behöver ge en korrekt förståelse. Ett exempel är ordet ja som av asiater ofta bara betyder att
de hört dig och endast är för artiga för att motsätta sig. Personer i den kinesiska
kommunikationskulturen håller ofta med om vad än deras motpart hävdar. Denna artighet och
önskan att endast säga det motparten vill höra har skapat stora problem i kommunikationen
mellan kineser och västerlänningar (Deresky, 2006).

Sverige är en affärsinriktad kultur medan Kina är en relationsinriktad kultur vilket kan leda
till stora problem. Missuppfattningar kan uppkomma på grund av de olika kulturernas sätt att
kommunicera, då de förväntar sig helt olika saker av kommunikationsprocessen. Det
viktigaste för AI-kulturer är att få fram budskapet och att motparten tydligt ska förstå
budskapet. I RI-kulturer däremot är det främsta målet att skapa och upprätthålla en harmonisk
atmosfär och på så sätt underhålla den personliga relationen. De är väldigt noga med att inte
göra motparten generad eller stött och är därför noga med vad de säger för att behålla
harmonin i gruppen (Gestland, 2006).

3.3.5 Organisationsstruktur och kommunikation

Kommunikation i organisationer skiljer sig åt beroende på vilka kommunikationskanaler
informationen sprids igenom, hur snabbt den sprids samt huruvida den är formell eller
informell. Organisationsstrukturen, ledningens policys och ledarstil har en stor effekt på
organisationens informationssystem. I centraliserade organisationer kommer oftast
informationen från ledningen. De anställda tar mindre ansvar att hålla ledningen informerad
än vad de anställda gör i mer decentraliserade organisationer med mer delegation (Deresky,
2006). Nackdelar med en centraliserad organisation är bland annat att
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kommunikationsproblem kan skapas då kunskapen inom organisationen inte utnyttjas fullt ut.
Vidare kan motivationen bland anställda sänkas då möjligheten till att ta egna initiativ och
kreativt arbete är mindre. Detta kan leda till en försvagad ansvarskänsla då de har en liten
möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Fördelarna med en decentraliserad organisation
är att den är mer flexibel, anställda motiveras och stimuleras att arbeta kreativt, underordnade
får en stark ansvarskänsla samt att kunskapen och erfarenheten i organisationen utnyttjas på
ett bättre sätt (Jacobsen och Thorsvik, 2002).

För att uppnå hög effektivitet och styrbarhet bör organisationer ha grundare strukturer.
Organisationsstrukturer med ett stort antal hierarkiska nivåer uppfattas enligt Samuelson
(2004) orsaka låg effektivitet.

3.4 Medarbetare och personal i Kina

Som stomme i det industriella systemet i Kina, får tekniker, chefer och arbetare exakta och
detaljerade beskrivningar av vad som förväntas av dem som medlem i en fabrik eller en
avdelning, vilket ofta resulterar i anpassning på bekostnad av kreativitet.

Att vara arbetslös i Kina är inte en möjlighet. Det är viktigt för en kines att samarbeta som
medlemmar i en arbetsgrupp som de är ansvariga för (Deresky, 2002). Det råder brist på
utbildad arbetskraft i Kina vilket gör det svårt för utländska företag att hitta kvalificerad
personal och då i huvudsak till ledande befattningar. Företag finner ofta att deras lokala
personal kräver träning inom många områden av företagets operationer, bland annat till
marknadsföring, beslutsprocesser, kvalitetskontroller och finansiering. För att locka till sig
kvalificerad och kunnig personal använder ofta utländska företag högre löner och
prestationsbaserade bonus. Vill ett företag anställa personal från ett kinesiskt företag
tillkommer ofta en avgift till det förstnämnda företaget för att kunna genomföra förflyttningen
(PriceWaterhouseCoopers, 1999).

3.4.1 Motivation

Motivation påverkas av kraftfulla variabler såsom sociala, kulturella och politiska. Kina har
en lång historia bakom arbetarnas antaganden om ”hur man skall göra saker här” och deras
starka kultur bestämmer deras attityder till arbete. Utländska företag är utmanade att finna den
rätta mixen av gammalt och nytt för att motivera och behålla bra medarbetare inom
organisationen (Deresky, 2002).

Genom att koppla samman Hofstedes forskning om de kulturella värdedimensionerna:
individualism, osäkerhetsundvikande, maskulinitet och maktdistans kan generaliserade
antaganden dras om motivation i Kina (Deresky, 2002).

Invånare i högt osäkerhetsundvikande länder eftersträvar jobbsäkerhet medan länder där lågt
osäkerhetsundvikande råder är invånarna mer motiverade av det motsatta, såsom riskfyllda
möjligheter. Kina är ett land som hör till den senare kategorin och är villiga att ta stora risker.
Den höga maktdistansen som förekommer i Kina visar på skillnader i relationen mellan
underordnade och deras chef. Kineser blir därmed mer motiverade av grupparbeten och
relationer med medarbetare (Deresky, 2002).
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Kollektivism som kännetecknar Kinas kultur, påvisar att motivation mer troligt sker genom
gruppmål och stöd (Deresky, 2002). Individerna är trogna gruppen och ser dem själva i ett
nätverk av relationer. För kineserna är behovet av att delta i beslutsprocesser i en organisation
mindre viktig än för individer från individualistiska länder. Därför är det inte troligt att
deltagande skulle vara effektivt i Kina (Tsui, 2001). Den höga maskuliniteten som Kina
präglas av, medför att personalen är nöjda med de traditionella nivåerna av arbete och roller
(Deresky, 2002).

Österländska kulturer fokuserar mer på behoven i samhället än på de individualistiska
behoven. En hierarki som tydligt reflekterar de kinesiska behoven innehåller fyra nivåer:
tillhörighet, psykologiska behov, säkerhet och självförverkligande i samhället. Det är svårt att
observera eller mäta några individualistiska behov hos en kines eftersom de sedan barndomen
har blivit präglade med behoven i samhället. Klart är dock att tillsammans med kulturen så är
den politiska tron på arbetet dominerande för motivation i Kina (Deresky, 2002).

Pengar är en stor motivationskälla för kineserna vilket kan härstamma från de ekonomiska
katastrofer som har lett till behovet av att ha höga nivåer på sparandet (Deresky, 2002). I Kina
är belöningssystemet väldigt olikt från många andra länder. De låga lönenivåerna
kompenseras ofta med fri bostad, skola och sjukvård. Hos yngre kineser i områden där
marknadsekonomin haft stora framsteg, kan skiftningar ses mot likabaserade belöningar,
vilket kan vara ett resultat av gradvisa förändringar i arbetsvärderingarna. Studier av äldre och
yngre generationer har gett indikatorer på att det sker ett generationsskifte i Kina angående
arbetsvärderingar. Den yngre generationen är mer individualistiska, självständiga och
risktagande i syftet att nå vinst (Deresky, 2002).

3.5 Etableringsformer

3.5.1 Allmänt om etableringsformer

Företag som vill gå in på en utländsk marknad står inför beslutet om vilken etableringsform
de ska använda sig av. Företag måste noggrant utvärdera och bestämma sig för vilken
etableringsform som passar bäst på den aktuella marknaden.  Detta ett mycket viktigt val och
kommer att påverka hur väl företaget lyckas med sin etablering (Wei, Liu & Liu, 2005).
Enligt Deresky (2002) är de frekvensmässigt mest använda etableringsformerna i Kina
helägda dotterbolag eller Joint Venture.

Värdlandets affärskultur har stor inverkan på valet av etableringsform. Dotterbolag var länge
förbjudet i Kina och det var inte förrän i slutet av 1980-talet som det blev tillåtet i de flesta
sektorer. Därefter ökade investeringarna i helägda dotterbolag till att bli den främsta
etableringsformen i slutet av 1990-talet (Wei, Liu & Liu, 2005).

3.5.2 Helägda dotterbolag

I helägda dotterbolag står moderbolaget som ensam ägare. Valet för etablering står antingen
mellan ”greenfield ventures” där en ny enhet upprättas eller genom ett förvärv av ett befintligt
företag (Wei, Liu & Liu, 2005). Fördelarna med ett helägt dotterbolag är att företaget har
möjlighet att utveckla bolaget i början av etableringsfasen. Jämfört med att bygga upp ett
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bolag från grunden kan ett företagsförvärv i många fall vara ett snabbare och mindre riskfyllt
sätt att komma igång. Skälen är då främst kostnadsaspekter, samt att snabbt komma in på
marknaden och lättare skaffa sig kunskaper om de lokala marknadsförhållandena. Nackdelar
kan vara svårigheter att ändra företagskulturen samt högre kostnader (Moberg & Palm, 2000).

Fördelar med ett helägt dotterbolag i Kina är att beslutsprocessen kan vara lättare och gå
snabbare. Det finns ett tydligare företagsmål i ett helägt dotterbolag eftersom bolagen i ett
Joint Venture ofta har olika syn på affärs mål och strategiska prioriteringar vilket kan leda till
spänningar och konflikter (Yang, 1998).

Helägda dotterbolag skapar ofta en egen kultur som delas av majoriteten i företaget medan
Joint Venture har svårt för att utveckla en identisk kultur som delas av både de utländska och
lokala cheferna. De har olika kulturella bakgrunder som kan leda till konflikter
(PriceWaterhouseCoopers, 1999).

3.5.3 Joint Venture

Ett Joint Venture involverar två eller flera organisationer som delar ägandet, riskerna och
ledningen. Enligt kinesisk lag måste det utländska bolaget, bidra med minst 25 procent av
kapitalet, det finns dock ingen reglering om en minimum investering för den kinesiska parten
(http://www.chinadaily.com). Fördelen med ett Joint Venture är bland annat att företaget kan
ta tillvara på tidigare gjorda marknadsinvesteringar samt överta redan upparbetade
marknadsrelationer och marknadskontakter. Nackdelarna som är förenade med ett Joint
Venture är främst kontrollaspekterna och att det kan uppstå en målkonflikt mellan delägarna
(Moberg & Palm, 2000).

Joint Venture kan vara en stor tillgång för utländska företag i Kina. En kinesisk partner kan
underlätta arbetet betydligt genom bland annat ett bättre stöd från regeringen, distribution,
varumärkets rykte, licenser och tillgång till leverantörer. Detta reducerar kraftigt de
uppstartskostnader som krävs vid en etablering (http://www.chinabusinessreview.com). En
direkt utlandsinvestering är en pågående process där tidiga investerare oftast inte har hunnit
bygga ett eget guanxinät tillsammans med regering, leverantörer, kunder och konkurrenter.
Här kan lokala partners vara till stor hjälp i Joint Ventures att reducera dessa kontext- och
transaktionsrisker (Luo, 1997).

Ett Joint Venture bolag gör det lättare att anställa personal från den lokala arbetsstyrkan och
detta görs normalt genom rekommendationer från den kinesiska partnern eller lokala
myndigheter. Dotterbolag har oftast inte dessa kontakter utan får lita på byråer eller
motsvarande för att rekrytera personal (PriceWaterhouseCoopers, 1999).

Ett stort problem med Joint Venture, kan vara att hitta lokala partners som har goda kontakter,
viljan att samarbeta och som delar samma mål som den utländska partnern. Västerländska
partners i nybildade Joint Venture upplever ofta problem med skillnader i styrningstekniker
och företagsprocedurer mellan Kina och Väst, från kulturella till språkliga hinder
(PriceWaterhouseCoopers, 1999).
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4. Empiri

4.1 ISABERG RAPID AB

Isaberg Rapid AB grundades 1936 och är tillverkare av häftutrustning av olika slag som går
under de tre divisionerna, kontor, verktyg samt OEM. OEM består av insatshäftare till
kopiatorer. Företaget omsätter ca: 891 mkr och har idag en global marknadsandel på cirka
12–15 procent. Deras vision är att vara en världsledande leverantör av högkvalitativa
häftprodukter, varmluftsprodukter, limpistoler och hålslagsprodukter.

Isaberg Rapid AB är beläget i södra Sverige. Här finns även huvudkontoret och delar av
produktionen samt kvalitetskontroll. För att möta marknadens växande behov av att ha lokal
support har Isaberg Rapid AB expanderat med säljkontor runt om i världen och
produktionsbolag i Frankrike och Kina. Företaget har dotterbolag i Danmark, Holland,
England, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Kina.

Genom deras egen utvecklingsavdelning, högteknologiska produktion och globala nätverk av
återförsäljare, är Isaberg Rapid AB idag välkänt över hela världen för att tillfredställa
kundbehov som användarvänlighet, hög kvalité och innovativa produkter.

4.1.1 Etableringsform

För tio år sedan bildade Isaberg Rapid AB ett Joint Venture bolag i Kina tillsammans med ett
äldre företag som ägdes av den kinesiska staten. Företagets mål med en etablering var att nå
den kinesiska marknaden och en lägre kostnadsnivå. Den hårda konkurrensen från Asien
ökade och för att bemöta denna var företaget tvunget att utveckla sig.

Ett Joint Venture bolag ansågs av dåvarande VD vara den bästa lösningen för en etablering,
det var en möjlighet som uppkom och som var tillgänglig för företaget. Idag råder det
oenighet om detta var den bästa lösningen då respondenten samt flera andra på företaget ser
nackdelar med denna etableringsform. Bland annat upplevde respondenten att de befintliga
kontaktnäten användes på ett negativt sätt i Joint Venture bolaget.

Företaget hade från början två fabriker, en centralt i Shanghai samt en fabrik en timmes
bilresa nordväst om Shanghais centrum. Den centralt belägna fabriken lades ner på grund av
att den kinesiska staten tog marken i anspråk. Idag hyr Isaberg Rapid AB sina lokaler i
Shanghai. I början av 2001 gjordes Joint Venture bolaget om till ett helägt dotterbolag i
Isaberg Rapid AB:s regi, anledningen till detta var de ville ha möjligheten att utveckla
företaget efter egna idéer. Respondenten anser att det bästa sättet att lyckas med styrningen i
ett dotterbolag är genom att bygga upp en verksamhet från grunden. Detta medför en högre
kostnad och är mer tidskrävande, men samtidigt ger det moderbolaget ett större inflytande och
dotterbolaget kan utformas efter egna idéer.

Under följande kapitel kommer vi att redogöra för den information som framkom
under den empiriska undersökningen.
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Ingen tillräckligt omfattande förstudie gjordes innan etableringen, vilket företaget i efterhand
anser hade varit att föredra. Respondenten anser att det hade varit en stor fördel att ha gjort en
mer omfattande förstudie innan etablering då hade företaget tydligare kunnat se alla de
kostnader som uppkommer, tillexempel kommunikationskostnader såsom representation.
Tidigare erfarenheter från utlandsetableringar fanns efter etableringar i Frankrike och
Tyskland, där problemföretag köptes upp för att senare restaureras. Erfarenheterna från dessa
är enligt respondenten inte applicerbara vid etablering i Kina då i stort sett allt upplevs
annorlunda.

4.1.2 Guanxi

Respondenten anser det vara viktigt med guanxi och upplever att det kan vara svårt att genom
dotterbolaget i Kina få kontakt med andra företag belägna i de olika provinserna i Kina. Det
gäller att ha ett nätverk för att finna det som eftersöks. Ibland upplevs det till och med vara
lättare att finna rätt personer i Kina från Sverige än vad det är mellan de olika provinserna.
Respondenten anser det vara svårare att bygga upp nätverk i Kina än vad det är i Sverige på
grund av guanxins problematik. För att upprätthålla goda relationer med de kinesiska
kontakterna anser respondenten att det är viktigt att ge gåvor, då detta är något som i princip
förväntas av kineserna.

Ibland har guanxinätverket inte fungerat fullt ut av någon anledning och företaget har istället
fått gå egna vägar för att hitta det som eftersöks. Ett exempel är när företaget ville rekrytera
en designer och försökte genom en lokal rekryteringsfirma finna lämpliga kandidater för
anställning. De fick svaret av rekryteringsfirman att det inte fanns någon tillgänglig designer i
denna region. Detta var något som Isaberg Rapid AB inte accepterade eller trodde på och efter
egna efterforskningar bevisades motsatsen.

4.1.3 Kommunikation

Respondenten anser det vara djupt rotat att lyda order i Kina. Det gäller att som ledare vara
medveten om vad som ska uppnås innan instruktioner ges till en kines då de gör exakt vad de
blir tillsagda. Ett exempel är att om en kines svarar ja på en fråga innebär detta inte alltid att
de svarar på frågan utan bara att de förstått frågans innebörd. Detta kan medföra att den
anställde inte genomför vad den blivit instruerad till, vilket är något Isaberg Rapid AB vill
komma bort ifrån.

För att förbättra kommunikationen anser respondenten att det är viktigt att lära känna
motparten genom att umgås mycket samt att alltid vara ärlig. Har en person lovat att höra av
sig måste detta även göras annars är risken stor att förtroendet är förbrukat. Respondenten
upplever det vara lätt att bryta ett förtroende med kineser och att processen att bygga upp det
igen som svår.

Respondenten anser att det som främst påverkar kommunikationen med kineser är språket, då
mandarin är ett komplext språk. Att umgås med kineser upplevs dock vara relativt
okomplicerat. Skillnaden är främst att de har ett annorlunda tankesätt men efter hand har de
lärt sig att samarbeta. Hierarkier upplevs vanligt i Kina där ålder och erfarenhet är avgörande.
Det är viktigt att veta hur hierarkin är sammansatt så att kommunikationen vänds till rätt nivå.
Respondenten anser att yngre förhandlare inte tas på lika stort allvar som äldre av kineser.
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4.1.4 Medarbetare och personal i Kina

För att rekrytera personal till produktionen används lokala rekryteringsfirmor och för
managementpersonal används en svensk firma i Kina. Företaget har upplevt problem vid
rekryteringar vilket bland annat yttrat sig i felrekryteringar såsom fel man på fel plats.
Tidigare var personalomsättningen extremt låg då personalen på fabriken var livstidsanställda.
Idag är dock personalomsättningen högre och då främst bland yngre välutbildade kineser som
kan tala engelska. För dem finns stora karriärmöjligheter.

Företaget har haft stora problem med att behålla kompetent personal i Kina. Detta upplevs
vara ett större problem i Kina än i Sverige, då respondenten anser att det finns en form av
mättnad i väst och att personal stannar på sin befintliga positioner. Anledningen till att det är
svårt att behålla personal i Kina anser respondenten grunda sig i den kinesiska ekonomins
uppgång. Detta har gett en stor framtidstro hos kineserna, vilket medfört stora möjligheter att
avancera genom att byta arbetsgivare. Det som främst styr byte av arbetsplats i Kina är
förhoppningar om ökad lön.

Över lag anser respondenten att det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens och att
företaget borde göra mer för att behålla den befintliga kompetensen inom företaget.
Respondenten påvisade ett exempel: om en medarbetare inom ett svenskt företag får ett
jobberbjudande från ett annan arbetsgivare, brukar det vanligtvis förekomma någon form av
diskussion mellan företaget och den anställde. I Kina anses det tabu att diskutera arbetsvillkor
och lön. En uppsägning innebär ett definitivt avsked, den anställde lämnar företaget med
omedelbar verkan. Inga övergångsperioder förekommer samt den anställde har ingen chans att
återvända till företaget. Skulle den anställde göra detta medför det att han eller hon tappar
ansiktet.

Respondenten anser att kinesisk personal motiveras av samma faktorer som personalen i
Sverige, såsom avancemang, lön, erfarenhet, chans att utvecklas, trivsel, bra arbetsmiljö, korta
restider samt trygghet. Den största motivationsfaktorn i Kina är dock pengar. Detta tror
respondenten främst beror på att kineserna har stor framtidstro och att de vill skaffa sig bättre
levnadsvillkor och är därför mer arbetsamma och ambitiösa för att bygga upp detta. En del
kan till och med bli utbrända för att de alltid försöker göra sitt yttersta. För att motivera
personalen i Kina anordnar Isaberg Rapid AB bland annat avdelningsaktiviteter efter
arbetstid, såsom kvällsträffar för att skapa gemenskap och uppmuntran.

För att effektivisera produktionen i Kina använder Isaberg Rapid AB sig av
förbättringsprogram för att kontinuerligt förbättra produktionen. Rapporteringsverktyg
används både före och efter projektet för att följa upp utfallet. Bra kvalitet och förslag till
förbättring uppmuntras från företaget, men detta upplevs inte finnas naturligt i den kinesiska
kulturen. De har implementerat ett poäng- och tävlingssystem i produktionen där de som
utmärkt sig premieras. Respondenten anser att den kinesiska personalen likställer att ta egna
initiativ med att motsäga sin chef. Isaberg Rapid AB anser det därför vara viktigt att få de
anställda att förstå moderbolagets kultur, att det är bra att ta egna initiativ och säga ifrån då
dem inte förstår. Detta är väldigt tidskrävande då respondenten upplever det finnas en
motvilja att säga emot sin chef vilket vidare anses vara djupt rotat i kinesernas kultur. De unga
upplevs vara de som är mest förändringsbenägna varpå Isaberg Rapid AB satsar främst på
denna grupp.
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4.1.5 Styra svenskt i Kina

Respondenten tror att det skulle fungera att styra på motsvarande sätt i Kina som företaget gör
i Sverige. Idag är hierarkins utbredning stor men det västerländska sättet att organisera sprider
sig alltmer och det tenderar till att bli mer decentraliserat. Respondenten anser att kineserna är
mycket duktiga på produktion.

Än så länge inte lika bra på varumärkesbyggande samt marknadsföring. De går från att
kopiera produkter och på så vis lära sig produktionen för att sedan producera egna produkter.
Nästa steg är att bygga varumärke och när de väl blir bra på det, blir de farliga! Erfarenheten
som respondenten har är att uppträda ärligt och korrekt mot kineserna då de beter sig likadant
tillbaka. Han tycker de har haft ett utmärkt samarbete.

4.2 MARTIN MAGNUSSON AB

Martin Magnusson AB grundades 1936 och har idag cirka 30 anställda i Sverige samt cirka
200 anställda i Kina. Företaget har inriktat sig på tillverkning av handskar sedan 1939 och
märket HESTRA är idag ett av världens mest berömda varumärken inom skidhandskar.
Produkterna är designade och utvecklade i Hestra, Sverige, och tillverkas i deras fabrik i
Panyu i Kina. Företaget har full kontroll över hela produktionslinjen och kan därmed säkra
hög kvalité i varje tillverkningssteg i produktionsprocessen. Företaget tillverkar cirka 1,2
miljoner handskar varje år.

De har ett samarbete med flera av världens bästa utförsåkare, längdskidåkare, äventyrare och
multisport tävlare. Anja Pärsson, Seth Morrison, Ola Skinnarmo och Henrik Windstedt är
några av dem som bär deras handskar. På denna bas av samarbete designar och utvecklar
HESTRA handskar för idrottare och outdoor-människor på flera nivåer.

4.2.1 Etableringsform

Anledningen till att företaget sökte sig till Kina var på grund av att deras arbetsintensiva
produktion var för dyr att ha i Sverige och produktion i Kina möjliggjorde
kostnadsrationaliseringar. Kunskapen och tekniken om handsktillverkning fanns redan i Kina
vilket underlättade en del vid etablering. Produktionen var initialt belägen i Taiwan, men efter
att priserna steg där gick Martin Magnusson AB ihop med en taiwanes och bildade 1993 ett
Joint Venture i Kina där de idag äger 50 procent var.

Motivet till att de valde denna etableringsform var att de inte själva kunde kontrollera den
kinesiska verksamheten från Sverige, de hade inte kunskap om kulturen samt de kunde inte
språket. Problemet vid etableringen var att företaget från början inte hade de rätta kontakterna,
vilket respondenten anser vara viktigt i detta skede. Detta medförde att de vid etableringsfasen
tog hjälp av ett stort företag i Hongkong, som de samarbetat med tidigare och har mycket
goda kontakter med. Efter redan ett par veckor var produktionen igång i Kantonprovinsen
nära Hongkong och det fungerade enligt respondenten bra redan från start.

Fördelar med denna etableringsform är, enligt Martin Magnusson AB, att deras partner får ett
incitament till att driva företaget på ett effektivt sätt, genom ett gemensamt ägande. Detta
medför också att kontrollbehovet från Sverige minskar och att företaget kan fokusera på andra
saker. Deras uppgift blir då främst att förse fabriken i Kina med ett jämnt materialflöde,
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lyckas med försäljningen och förse dem med nya order. Ett Joint Venture blir speciellt
fördelaktigt för företaget då de inte har resurser att ha egen personal på plats i Kina. Martin
Magnusson AB och deras partner i Kina har stor tillit till varandra vilket respondenten tror har
underlättat mycket. Respondenten tror vidare att valet av samarbetspartner är avgörande för
om ett Joint Venture kommer lyckats eller ej.

Företag som inte lyckas med sina etableringar i Kina tror respondenten främst beror på att de
går för fort fram vid etablering och att de inte hinner bygga några relationer.

4.2.2 Guanxi

Respondenten upplever att guanxi kan utgöra ett hinder ibland. Hindren kan yttra sig i att
kineser inte kan umgås med alla på grund av att det finns en slags prestige i Kina. Det upplevs
som att kineserna talar mycket om vilka de har goda relationer med och vilka de inte har goda
relationer till. Har de ingen god relation kan heller inget bra samarbete upprätthållas.
Respondenten upplever det som extra viktigt att ha kontakter i Kina. Nätverkandet i Kina
sköts till största delen av deras partner i Kina.

Genom att behandla kineserna väl så har företaget med tiden skapat kontakter som idag
upplevs vara mycket goda. Respondenten anser att det är viktigt att uppnå en god relation med
en framtida samarbetspartner redan i ett initialt skede. Uppnås inte detta är det svårt att i
framtiden få ett bra samarbete. Ett ärligt uppträdande från den egna sidan leder till att
kineserna uppträder likadant tillbaka.

4.2.3 Kommunikation

Respondenten har i princip daglig kontakt med Kina och tycker att kommunikationen med
kineser fungerar utmärkt. Med tiden har de lärt känna varandra väl och upplever idag inga
kommunikationsproblem. Det största hindret som upplevs i kommunikationen är språket.

För att kommunicera in företagets värderingar och tankesätt i den kinesiska fabriken försöker
företaget från Sverige ständigt påpeka hur de vill ha det och vad som kan ändras och bli
bättre. Då blir kineserna medvetna om vad vi i Sverige vill ha och rättar sig efter detta. Även
småsaker är viktigt att förmedla till kineserna och det gäller att nöta in saker. Trots detta
uppmuntras förslag eftersom respondenten anser att kineserna kan bidra med otroligt mycket.

Kina upplevs som mer hierarkiskt än Sverige, men ändå ganska platt då respondenten anser
att kommunikationen fungerar enkelt. Dock anser respondenten att förhandlingsprocesserna i
Kina är mer utdragna i motsats till Sverige där vi vill ha snabba beslut.

Yngre personer tas inte på lika stort allvar i Kina då de har en stor respekt för äldre. Då
respondenten som är VD för företaget var i Kina med sin pappa så gavs pappan mest
uppmärksamhet, trots att respondenten är den med störst inflytande.

Något som respondenten tycker är ett stort utmärkande drag för kineser är att de aldrig säger
nej. Detta är något som är mycket viktigt att ta hänsyn till. Enligt kinesisk natur kan de inte
säga att de inte klarar av något. När en Svensk medarbetare inte tror att han/hon klarar av att
göra klart en arbetsuppgift så säger han/hon oftast till, medan en kines alltid säger att han/hon
klarar av det trots att han/hon kanske inte gör det.
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4.2.4 Medarbetare och personal i Kina

Martin Magnusson AB upplever idag stora problem med att få tag på personal och att det
råder personalbrist i Kina. Detta problem började för cirka tre år sedan vilket respondenten
främst tror beror på att USA slopade importbegränsningarna. Detta fick en enorm effekt i
Kina genom att deras export ökade då stora firmor i USA stängdes. Likaså Kinas inträde i
WTO tror respondenten har attraherat arbetskraft till andra företag vilket i sin tur bidragit till
en brist på personal i Kina. För att behålla den befintliga personalen och locka arbetskraft har
företaget höjt lönerna med 20 procent.

Respondenten tror att yngre personer attraheras mer av att arbeta inom bland annat
elektronikbranschen där det förekommer mer standardiserade arbeten, vilket gör det svårt att
konkurrera då handsktillverkning är ett mer hantverksmässigt arbete. Företaget har även svårt
att få tag på ledande personal. Dock anser respondenten att det finns gott om ambitiösa och
duktiga medarbetare inom personalstyrkan på företaget, chefer rekryteras därför ofta från de
egna leden.

En utmärkande skillnad i Kinas affärskultur är enligt Martin Magnusson AB är att de formerar
sig i stora grupper och att de har ett kollektivistiskt tänkande. Respondenten anser att
kineserna lättare kan formera sig kollektivt tack vare respekt och lydnad för äldre. Vidare
anser Martin Magnusson AB att kineser har en stor respekt för auktoritet och att de följer
företagets uppsatta regler. Respondenten tycker även att kineser är överlägsna på att börja
producera nya produkter. De är mycket snabbtänkta och det finns en stark drivkraft i det
kinesiska samhället, bland annat utexamineras fler civilingenjörer årligen i Kina än vad det
finns i hela Västeuropa.

De har en hög grundutbildning och en hög lydnad vilket respondenten anser vara utmärkande
i Kina. Kineser bryr sig väldigt mycket om familjen och dem kan till exempel jobba långa
perioder i sträck för att tjäna pengar som de sedan skickar hem till familjen. Pengar är även
det som respondenten tror motiverar en kines allra mest. De har i Kina en lägre
levnadsstandard än vad vi har i Sverige vilket respondenten tror till viss del kan förklara
denna motivationsfaktor, de har en större marginalnytta av pengar än vad vi har. För att
motivera sin kinesiska personal använder företaget sig därför av pengar.

Något specifikt belöningssystem finns inte utan alla i produktionen är anställda på ackord.
Respondenten uppfattar det som att en kines aldrig klagar trots att de har mycket att göra. De
uppträder alltid trevligt och delar ej med sig av sina bekymmer.

Kineserna är väldigt bra på att producera, de arbetar hårt och klagar inte. En kinesisk arbetare
lyder oftast bara order och följer de instruktioner som de fått. Som chef i produktionen är det
viktigt att vara noga och förklara alla momenten i detalj för arbetarna och specificera hur allt
skall göras. Trots detta anser respondenten att kineser är kreativa. Ber företaget den kinesiska
personalen att komma med förslag sker det oftast en stor aktivitet, vilket företaget har stor
respekt för.

Företaget använder sig utav mycket självstyrd produktion, där de anställda hela tiden får
kontrollera steget innan. De kontrollerar först vad andra gjort i momentet innan och om de
upptäcker ett fel skickar de tillbaka produkten till personen ifråga som gjort fel som därefter
får rätta till felet. Produktionen blir på detta sätt självlärande och kvalitetskontroll byggs
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löpande in i hela produktionen. Kvalitén blir därmed mycket hög och nyanställd personal lär
sig arbetsuppgifterna snabbt vilket har resulterat i få reklamationer.

Respondenten säger att det finns en hel del företag som misslyckas i Kina och de tycker att de
får dålig kvalitet på produktionen. Respondenten tror att det i många fall beror på att
företagen tar saker för givna och tror att det inte behöver påpekas. Dessa företag har då missat
att specificera kraven och uteslutit instruktioner.

4.2.5 Styra svenskt i Kina

Respondenten tror inte att de går att styra i Kina på samma sätt som i Sverige på grund av de
kulturella skillnaderna. Kineser är mer vana vid hierarki och de har större respekt för
auktoriteter. Respondenten tror vidare att de skulle bli förvirrade om en mer decentraliserad
styrningsform hade införts i den kinesiska verksamheten.  Vidare anser respondenten att det
skulle räcka med att åka till Finland för att den svenska ledarstilen inte skulle fungera
effektivt. Trots detta har respondenten en väldigt positiv bild av Kina och är mycket
imponerad av Kina och kineser.
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5. Analys

5.1 Affärskultur i Kina

Teorin förespråkar aktuell kunskap om den kultur som råder i det land som företag vill
etablera sig i. Kulturell kunskap gör det lättare att förstå hur kulturen påverkar arbetet och
företagets olika processer (Deresky, 2006). Detta stärks av Isaberg Rapid AB som betonar
vikten av att göra en grundlig förstudie innan etablering. Detta var något som företaget inte
hade gjort, men som de idag anser hade varit att föredra eftersom de då i ett tidigare skede
kunnat få en tydligare bild av vilka kostnader som tillkommer. Martin Magnusson AB ansåg
sig inte vara av samma behov av en förstudie då den kinesiska samarbetspartnern är ansvarig
för fabriken i Kina.

5.1.1 Guanxi

Enligt Deresky (2002) bör utländska företag i Kina fokusera på att ingå långsiktiga relationer
med kineserna. Personliga relationer finns djupt rotat i den kinesiska kulturen och utgör en
förutsättning för varaktiga affärsmässiga relationer. Vidare anser Lou (1997) att guanxi är en
förutsättning för att effektivt kunna driva en verksamhet i Kina. Isaberg Rapid AB bekräftar
den teoretiska bilden av relationer och har insett att den har en stor plats i den kinesiska
kulturen. De anser att det gäller att ha nätverk för att finna det som eftersöks. Isaberg Rapid
AB har upplevt svårigheter med att få kontakt mellan Kinas olika provinser genom deras
dotterbolag i Kina. Martin Magnusson AB anser även att det är viktigt med goda relationer
och kontakter i Kina. Uppstår det ingen god relationen i ett tidigt stadium, kan det bli svårt att
ingå ett samarbete. Vidare anser Martin Magnusson att kineserna talar mycket om vilka de har
bra relationer mer samt vilka de har mindre bra relationer med.

Att guanxi kan användas som ett strategiskt vapen (Dunfee & Warren, 2001) är inget som
Isaberg Rapid AB kan svara på, då de ibland har frångått guanxins princip och gått sina egna
vägar för att finna kontakter. Inte heller Martin Magnusson AB kunde påvisa att det kunde
användas i syfte att nå strategiska fördelar. Martin Magnusson AB anser att guanxi kan utgöra
ett hinder då kineserna på grund av prestige, inte kan umgås med alla.

Information som passerar genom guanxinätverk är enligt Lou (1997) mer trovärdigt och mer
användbart. Isaberg Rapid AB ser inte denna koppling av att trovärdig information kommer
genom guanxi. De anser att genom att uppträda ärligt och korrekt mot kineserna, blir de
bemötta på samma sätt, vilket enligt Isaberg Rapid AB varit ett framgångssikt koncept. Även
Martin Magnusson AB anser att denna princip går att tillämpa i Kina och att detta har gett
dem långvariga och goda relationer.

Isaberg Rapid AB upplever det vara viktigt för kineser att underhålla relationer. Har någon
person lovat att höra av sig är det viktigt att detta genomförs, annars menar Isaberg Rapid AB
att det finns risk för att förtroendet bryts. Vidare upplever Isaberg Rapid AB att det tillhör den

Nedan kommer vi att redogöra för de resultat som framkommit under studien. Det
empiriska materialet kommer att kopplas mot våran teoretiska referensram.
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kinesiska kulturen att erhålla gåvor. Dunfee & Warren (2001) menar att detta är medel för att
utveckla en stark guanxi. Martin Magnusson AB upplever att relationer är något som är extra
viktigt i Kina. En god kontakt från början är en förutsättning för ett framtida samarbete och
företaget anser det viktigt med relationer i Kina. Dessa upplevelser bekräftar vad Lou (1997)
menar om att personer som delar en guanxi relation är bundna till varandra av en oskriven
kod, som består av rättvisa och ömsesidighet och att den är viktigt att upprätthålla.

5.1.2 Mianzi

Mianzi har yttrat sig på flera sätt på Isaberg Rapid AB:s dotterbolag i Kina, bland annat
genom att det är det tabubelagt bland deras medarbetare att diskutera lön och arbetsvillkor.
Förhandlingar om detta innebär att en kines tappar ansiktet vilket samtidigt omöjliggör det för
dem att återvända till samma arbetsplats i ett senare skede. Martin Magnusson AB har mött
mianzin och dess ovilja av kineserna att svara nej. Vidare anser Martin Magnusson att det
ligger i den kinesiska kulturen att inte erkänna om de inte klarar av någon uppgift.
Ovanstående upplevelserna kan förklaras med Deresky:s (2002) teori om att ansiktet är en
kinesisk persons mest värdefulla egendom och en person som inte har ansikte kan ej fungera
som person i Kina samt att mianzi förtjänas genom att fullfölja sina plikter och skyldigheter.
Detta styrks av Luo (1997), som menar att en nyckelkomponent i dynamiken av guanxi, är
vikten av att ej tappa ansiktet eller sin prestige.

5.1.3 Hofstedes modell

Martin Magnusson AB upplever Kina vara mer hierarkiskt än Sverige. Vidare anser båda
företagen att kineserna har en stor respekt för auktoritet vilket enligt Martin Magnusson
grundar sig i att de har en stor respekt och lydnad för äldre. Även Isaberg Rapid AB anser att
hierarki förekommer ofta i Kina och upplever det som att ålder samt erfarenhet är avgörande i
hierarkin. Detta bekräftas i Hofstede modell som beskriver Kinas höga maktdistans med att
människor inte har samma värde samt att hierarki är ett vanligt förekommande (www.geert-
hofstede.com). Tsui (2001) påvisar även detta fenomen i att den långa tidsorienteringen i Kina
innehåller ett karakteristiskt drag som fokuserar på respekt för auktoritet och olikheter i
relationer mellan människor.

Kina är enligt Bjerke (1998) ett kollektivistiskt land med långtidsorientering vilket innebär att
relationer räknas mer än marknadseffektivitet. Denna teori stämmer till viss del med Isaberg
Rapid AB som insett hur stor utbredning guanxi har i Kina. Även Martin Magnusson AB
upplever relationer som extra viktiga i Kina. Dock kunde inget av fallföretagen svara på om
relationerna räknas mer än marknadseffektivitet utan bara att relationer är viktigt i Kina.

Att Kina är ett kollektivistiskt land vilket yttrar sig även genom att gruppen och familjens
behov sätts framför individens (Bjerke, 1998). Denna teori stärks av Martin Magnusson AB
som anser att en kines arbetar mycket för att kunna försörja familjen och se till att de har det
bra. Vidare anser Martin Magnusson AB att Kinas kultur formerar sig mer i grupper.

Kina är både ett feminint och maskulint land vilket innebär att både välfärd och prestation är
nyckelfaktorer i samhället (www.geert-hofstede.com). Båda fallföretagen ser pengar som en
stor motivationskälla och Isaberg Rapid AB anser att många yngre kinesiska medarbetare vill
utbilda sig och avancera vilket bekräftar Hofstede:s teori om att Kina både kan klassas som ett
feminint och maskulint land.
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5.2 Kommunikation

Kommunikationen i en organisation påverkas av faktorer som hierarki, kultur och makt
(Falkheimer & Heide, 2007). Deresky (2006) menar att kunskap om ett lands kultur, kan
betydligt förbättra kommunikationen med andra kulturer. Båda fallföretagen anser att en väl
fungerande kommunikation är en förutsättning för ett bra samarbete. Isaberg Rapid AB anser
att hierarkins utbredning påverkar kommunikationen genom att det är viktigt att vända sig till
rätt nivå för att budskapet ska nå fram till rätt person. Det som påverkar kommunikationen
mest anser de dock vara språket. Vidare anser Isaberg Rapid AB att kommunikation förbättras
med tiden som de lärt känna varandra. Martin Magnusson AB upplever att det största
problemet är språket. Trots detta anser de att kommunikationen med kineser fungerar bra.
Idag upplever Martin Magnusson inga kommunikationsproblem dock anser Martin
Magnusson AB att processerna är mer utdragna i Kina på grund av hierarkins utbredning.

Deresky (2006) menar att kulturella skillnader medför att mottagaren tolkar informationen på
ett felaktigt sätt än vad avsändaren avser. Bland annat skapar ordet ja en del problem. Ja kan
enligt asiater betyda att de bara hört dig och de är för artiga för att motsätta sig. Personer från
Kina håller ofta med om vad motparten hävdar och denna artighet och önskan att endast säga
det som motparten vill höra har skapat stora kommunikationsproblem mellan kineser och
västerlänningar (Deresky, 2006). Isaberg Rapid AB har ofta stött på problemet med att kineser
alltid svarar ja på frågor. Att kineserna svarar ja på en fråga behöver inte, enligt Isaberg Rapid
AB, betyda att de besvarar frågan utan bara att de har förstått frågans innebörd. Vilket kan
medföra att den anställde inte genomför vad den blir instruerad till. Även Martin Magnusson
AB upplever kinesernas motvilja att svara nej vilket enligt dem finns naturligt i den kinesiska
kulturen.

Enligt Gestland (2006) är Kina en relationsinriktad kultur vilket innebär att de är mer
personinriktade och goda relationer är en förutsättning innan affärer kan genomföras. Detta
kan leda till missuppfattningar på grund av de olika kulturernas sätt att kommunicera. Isaberg
Rapid AB visar på dessa skillnader i kommunikationen då de anser att det är viktigt att lära
känna motparten genom att umgås med de kineser som de ska samarbeta med. De betonar
också vikten av att ha bra relationer med kineser. Martin Magnusson AB anser att det är en
förutsättning att upprätta en god relation innan det går att samarbeta, vilket styrker Gestlands
(2006) teori ytterligare.

Martin Magnusson AB har erfarenheter av auktoritetens vikt i Kinas kultur. Exempelvis när
företagets VD och dennes pappa var i Kina gavs pappan mest uppmärksamhet. Även Isaberg
Rapid AB upplever att unga förhandlare inte tas på samma allvar i Kina som äldre. Detta
bekräftar Fangs (1999) teori om att valet av representant från företaget är viktigt vid
kommunikation och förhandlingar med kineser, då kineserna har stor respekt för hierarki och
ålder.

5.3 Medarbetare och personal i Kina

Isaberg Rapid AB anser att de anställda inte vågar säga emot chefen utan gör som de blir
tillsagda. Martin Magnusson AB säger att kinesisk personal har en stor respekt för auktoritet
och har en hög lydnad vilket resulterar i att en kinesisk arbetare oftast endast lyder order och
följer instruktioner. Detta förklaras av Deresky (2002) teori om att det finns en hög
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maktdistans i Kina vilket innebär att det förekommer skillnader i relationer mellan
underordnade och chefer (Deresky, 2002).

Länder med hög maktdistans blir mer motiverade av grupparbeten och relationer med
medarbetare. Motivation sker troligtvis genom gruppmål och stöd (Deresky, 2002).
Individerna är trogna gruppen och de ser sig i ett nätverk av relationer (Tsui, 2001).
Motivation genom grupparbete och relationer till medarbetare var inget som respondenterna
tog upp som någon faktor till motivation. Isaberg Rapid AB anser att kineser motiveras av
samma saker som en svensk medarbetare, men att den främsta faktorn är pengar. Även Martin
Magnusson AB motsätter sig Dereskys (2002) teori och företaget anser att kinesernas främsta
motivationsfaktor är pengar. Dock bekräftas Tsuis (2001) påstående till viss del av Martin
Magnusson då de anser att en utmärkande del i Kinas kultur är att de formerar sig i stora
grupper.

Deresky (2002) tar dock upp pengar som en stor motivationskälla vilket styrks av båda
fallföretagen. Isaberg Rapid AB tror att kinesisk personal motiveras av samma faktorer som
deras svenska personal, såsom avancemang, lön samt erfarenhet.

Kina fokuserar mer på behoven i samhället än på individualistiska behov och enligt Deresky
(2002) är kulturen tillsammans med den politiska tron på arbetet dominerande för motivation i
Kina. Isaberg Rapid AB ser det inte som den politiska tron som dominerande faktor utan de
tror mer på att de har en stark framtidstro och vill skaffa sig bättre levnadsvillkor. På grund av
detta anser Isaberg Rapid AB att de är mer arbetsamma och ambitiösa. Även Martin
Magnusson AB anser att kineser är mycket duktiga och ambitiösa arbetare. Detta motsäger
Samuelsons (2004) teori om att organisationsstrukturer med ett stort antal hierarkiska nivåer
orsakar låg effektivitet.

Kinas starka kultur påverkar deras attityder till arbete och hur arbetet genomförs (Deresky,
2002). Detta styrks till viss del av Martin Magnusson AB som tror att kineser hade blivit
förvirrade om företaget infört svenska styrmetoder som de ej är vana vid. Detta håller inte
Isaberg Rapid AB med om utan tror att kineser kan anpassa sig efter ett svenskt arbetssätt.

En grundläggande sak i det industriella systemet i Kina är att medarbetarna får exakta och
detaljerade beskrivningar av vad som förväntas av dem i fabriken eller på en avdelning. Detta
resulterar ofta i anpassning på bekostnad av kreativitet (Deresky, 2002). Detta stämmer med
Isaberg Rapid AB och Martin Magnusson AB där de ifrån Sverige ger klara direktiv på hur
det skall skötas och hur produkterna skall utformas. Anpassningen i Kina anser Isaberg Rapid
AB beror på att det är djupt rotat i Kina att lyda order och att ta egna initiativ är för en kines
detsamma som att motsäga sin chef. Martin Magnusson AB motsätter sig till viss del Dersky
(2002) då kineserna uppvisar en stor aktivitet när de uppmuntras att komma med egna förslag
till förbättringar.

Trots att det finns mycket arbetskraft i Kina är det ont om skicklig arbetskraft. Detta gör att
det blir svårt för utländska företag att hitta kompetent personal. (PriceWaterhouseCoopers,
1999). Isaberg Rapid AB upplever det över lag som svårt att finna kompetent personal och de
har samtidigt svårigheter med att behålla den. Detta tror Isaberg Rapid AB till stor del beror
på att den kinesiska ekonomins uppgång har lett till en stor framtidstro vilket medfört stora
möjligheter att avancera genom att byta arbetsgivare. Personalomsättningen är idag betydligt
högre än tidigare och då främst bland yngre, välutbildad och engelskspråkig personal. Även
Martin Magnusson AB har idag stora problem med att få tag på både produktionspersonal och
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personal till ledande befattningar, vilket de tror beror på att USA slopade
importbegränsningarna och Kinas inträde i WTO. Detta tror de attraherat arbetskraft till andra
företag.

Hos yngre kineser kan gradvisa förändringar i arbetsvärderingar ses. Den nya generationen är
mer individualistiska, självständiga och risktagande i syftet att nå vinst (Deresky, 2002).
Isaberg Rapid AB upplever precis som teorin att dessa förändringar i arbetsvärderingarna
mest yttrar sig hos den yngre generationen som verkar vara mer förändringsbenägna och
angelägna om att avancera.

5.4 Etableringsformer

Enligt Luo (1997) är Joint Venture att föredra vid etablering då lokala partners kan hjälpa till
att reducera kontext- och transaktionsrisker som till exempel tillgång till bra leverantörer för
att på så sätt reducera uppstartskostnaderna. Martin Magnusson AB har idag ett Joint Venture
bolag och de tycker att detta fungerar utmärkt då deras partner i Kina är kompetent och har en
stor kunskap om de kinesiska affärsförhållandena. Detta underlättar då de inte kan kontrollera
verksamheten fullt ut från Sverige. Martin Magnusson AB ansåg det lättare att etablera sig i
Kina med ett Joint Venture då de saknade tillräcklig kunskap om kulturen samt att de inte
kunde tala språket. Att företaget har ett gott samarbete och känner tillit till sin partner i Kina
tror Martin Magnusson AB har underlättat mycket och tror vidare att detta är en förutsättning
för att lyckas bra med ett Joint Venture och ser idag inga nackdelar med den valda
etableringsformen.

Ett Joint Venture bolag gör det lättare att anställa personal från den lokala arbetsstyrkan
genom rekommendationer från den kinesiska partnern (PriceWaterhouseCoopers, 1999).
Denna fördel har inte Martin Magnusson AB upplevt då de har problem att hitta personal.

Nackdelarna förenade med ett Joint Venture är främst kontrollaspekterna och att det kan
uppstå en målkonflikt mellan delägarna (Moberg & Palm, 2002). Dessa nackdelar styrks av
Isaberg Rapid AB då de var de främsta orsakerna till att de gick ur Joint Venture bolaget och
bildade ett eget dotterbolag. Martin Magnusson AB är medvetna om de här aspekterna men
för dem är dessa ingen nackdel utan snarare en fördel då de kan koncentrera sig på
verksamheten i Sverige och till stor del överlåta kontrollen av produktionen till partnern i
Kina.

Ett stort problem med Joint Venture kan vara att hitta en partner som har goda kontakter,
viljan att samarbeta och delar samma mål som den utländska partnern
(PriceWaterhouseCoopers, 1999). Martin Magnusson AB har inte haft detta problem att hitta
en bra partner i Kina som de kan samarbeta med.

Fördelar med att ha ett helägt dotterbolag är att beslutsprocessen kan vara lättare och snabbare
än i ett Joint Venture. Det finns klarare företagsmål i ett helägt dotterbolag eftersom bolagen
på båda sidor i ett Joint Venture ofta har olika syn på affärs mål och strategiska prioriteringar
vilket kan leda till spänningar och konflikter (Yang, 1998). Isaberg Rapid AB verksamhet i
Kina var till en början ett Joint Venture men de gjorde om bolaget till ett helägt dotterbolag
för att kunna utveckla företaget efter egna idéer. Detta tyckte Isaberg Rapid AB att de ej
kunde göra i Joint Venture bolaget. De anser att bästa sättet att etablera sig i Kina är att starta
upp från noll då det ger ett större inflytande och dotterbolaget kan utformas som företaget vill.
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6. Slutsats

6.1 Affärskulturens påverkan på styrningen

6.1.1 Affärskultur i Kina

Efter att studerat befintlig teori har vi beskrivit de utmärkande delarna av Kinas affärskultur:
guanxi, mianzi och delarna inom Hofstedes modell. Enligt respondenterna var de viktiga
faktorer att ta i beaktning vid verksamhet i Kina.

Mianzi eller deras motvilja att säga nej är en viktig faktor att ha i åtanke vid styrning av ett
kinesiska dotterbolag. Det är viktigt att från företagets sida undvika att kineserna känner att de
förlorar sin prestige. Har en kines väl förlorat sin prestige är denna skada svår att reparera.

Det enorma nätverk som bygger på goda relationer och enligt teorin benämns guanxi är en
stor del av Kinas kultur. Båda fallföretagen påvisade vikten av goda relationer i Kina.
Ärlighet är en viktig faktor för utländska företag med verksamhet i Kina att ta hänsyn till. För
att skapa och upprätthålla goda relationer använder sig fallföretagen av principen att behandla
kineserna som de vill bli behandlade tillbaka, vilket vi anser är en viktig faktor vid
relationsuppbyggnad i Kina. Begreppet guanxi tar stor plats i den befintliga teorin och enligt
denna kan företag inte verka i Kina utan ett väl utbrett guanxinät. Vi har dock fått
uppfattningen att guanxins princip inte är av lika stor vikt för utländska företag då båda
fallföretagen ansåg att den mest effektiva metoden för att skapa goda relationer är ömsesidigt
bemötande. Vi anser att svenska företag inte bör avskräckas av hur bilden av guanxin byggs
upp i teorin. Nätverksbyggande är inte viktigt endast i Kina, utan är något som alltid ärviktigt
för företag, då vi anser att företag inte kan bedrivas effektivt utan goda kontakter.
Nätverksbyggandet skall dock inte förväxlas med vikten av goda relationer eller hur de byggs
upp, då detta är en förutsättning för att göra samarbeta med kineser.

Den del av Hofstedes modell som vi tycker har störst relevans för uppsatsen är deras höga
maktdistans som yttrar sig genom hierarki och deras respekt för auktoritet och äldre.
Därigenom tas yngre medarbetare inte på samma allvar som äldre i Kina. Organisationer styrs
mer centraliserat och anställda lyder oftast bara order och gör som de blir tillsagda.  Den långa
tidsorienteringen kopplar återigen till kinesernas känsla för skam och rädslan att tappa
ansiktet.

6.1.2 Kommunikation

Båda fallföretagen tycker att kommunikationen med kineser fungerar bra och de upplever
inga problem med det idag. Det största problemet anses vara språket, men detta blir enligt
fallföretagen allt bättre då allt fler kineser utbildar sig och lär sig det engelska språket.

Under följande kapitel skall vi redogöra för våra egna tolkningar och slutsatser
utifrån det insamlade materialet.
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I Kinas kultur finns det en motvilja att säga nej och en kines svarar alltid ja på en fråga.
Konsekvensen av detta är att företagen måste vara medvetna om detta fenomen och försäkra
sig om att givna instruktionerna verkligen uppfattats rätt av en kines och inte bara bekräftas.
Chefen måste därför vara precis och extra tydlig vid kommunikation med de anställda. Detta
gör att styrningen till viss del blir påverkad av den kinesiska kulturen och måste därför
anpassas till den kulturella kontexten för att undvika missförstånd. För att komma ifrån detta
problem bör utländska företag få kinesiska medarbetarna att förstå att det är tillåtet att säga
nej.

Kineser är mer vana vid hierarki. Detta medför att de gör exakt som de blir tillsagda, varken
mer eller mindre. Detta får återigen konsekvensen att det är viktigt att vara mycket tydlig i
sina instruktioner. Vidare finns det ingen plats för felsägningar från chefens sida då kineserna
gör exakt som de blir tillsagda. För att komma bort från problemet med att kinesiska
medarbetare tar få egna initiativ bör företag uppmuntra de anställda till att komma med egna
förslag. Vi upplever genom denna studie att kineserna är duktiga, ambitiösa och uppvisar en
stor kreativitet vid uppmuntran till förslag.

Respekt för äldre och auktoritet tar stor plats i den kinesiska kulturen vilket bekräftas av båda
fallföretagen. Dock drar vi slutsatsen att detta är något som gradvis håller på att förändras i
Kina. Den yngre generationen verkar mer förändringsbenägna och det finns en önskan hos de
yngre att utbilda sig och avancera vilket får följden att de anpassar sig mer till ett globaliserat
tänkande och tar efter västerländska metoder. Den yngre generationen lär sig alltmer engelska
idag för att kunna kommunicera effektivare och viljan att avancera är stor.

6.1.3 Medarbetare och personal

Det råder idag brist på kompetent arbetskraft i Kina vilket medför att styrningen bör anpassas
i riktning mot att locka och behålla den befintliga personalen. Kinas starka koppling till
gruppen och familjen är även idag utmärkande för deras kultur och många kineser arbetar
idag för att kunna ge sin familj en ökad standard. För att motivera de kinesiska medarbetare
bör företag främst använda sig av monetära belöningar då vi efter denna studie kan konstatera
att pengar är den största motivationskällan i Kina.

6.1.4 Etableringsform

Valet av etableringsform har en effekt på styrningen och det som främst styr är företagets
behov av kontroll. Stort behov av kontroll och viljan att utveckla bolaget i egen riktning
medför att ett helägt dotterbolag är att föredra medan ett litet kontrollbehov medför att ett
Joint Venture är den mest fördelaktiga etableringsformen. Denna slutsats styrks även av
tidigare teori. De negativa faktorerna med ett Joint Venture kan förebyggas genom val av rätt
partner. Varje etableringsform har sin problematik och valet av etableringsform bör väljas
efter vilka förutsättningar och mål företaget har. Vid ett Joint Venture kan stora
meningsskiljaktigheter uppstå då svenska och kinesiska styrsätt kan skilja sig mycket åt. För
att ett Joint Venture ska bli lyckat anser vi att en förutsättning är att den svenske och den
kinesiska partnern har liknande värderingar och mål.
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6.2 Avslutande diskussion

De kulturella skillnaderna mellan Kina och Sverige behöver inte utgöra ett problem för
styrningen, det är dock viktigt att förstå och ta hänsyn till Kinas kultur. Det råder dock skilda
meningar om hur styrningen bör se ut och i vilken omfattning svenska styrsätt kan
implementeras i Kina. Fallföretaget med ett Joint Venture bolag vill släppa kontrollbehovet
för att till stora delar koncentrera sig på kärnverksamheten i Sverige. Detta gör att deras behov
av att implementera svenska synsätt på styrning minskar. Fallföretaget med ett helägt
dotterbolag vill ha ett stort inflytande på verksamheten i Kina och styra helt efter egna idéer
vilket får följden att de vill och försöker implementera svenska styrmetoder. Martin
Magnusson AB tror att svenska styrmetoder kommer att skapa förvirring medan Isaberg
Rapid AB anser att svenska styrmetoder kan införas och har inte upplevt några problem att få
de kinesiska medarbetarna att anpassa sig efter detta. Det som därför blivit tydligt för oss är
att möjlighet av att förändra styrningen hänger ihop med företagets närhet till- och syn på
deras verksamhet i Kina.

För att styrningen skall lyckas effektivt bör företag ha Kinas utmärkande affärskultur i åtanke
men den viktigaste punkten att tänka på är ömsesidigt bemötande. Fallföretagen tror på ett
ömsesidigt bemötande vilket vi tror är ett fungerande koncept i vilket land företag än väljer att
etablera sig i.

• Utländska företagsledare i Kina bör vara tydliga i sina instruktioner för att lyckas med
styrningen.

• Medarbetare i Kina gör som de blir tillsagda, lyder endast order och har inga vana av
att ta egna initiativ.

• Initiativtagande är något som bör uppmuntras eftersom det finns en stor potential och
kreativitet hos de kinesiska medarbetarna. De är ambitiösa och duktiga på att
producera.

• Utländska ledare måste vara medvetna om att kineser har en motvilja att svara nej
• Relationer, samarbete och kommunikation med kineserna fungerar effektivast genom

ömsesidigt bemötande.
• Styrningen bör inriktas mot att trycka på delaktighet för att det inte skall uppkomma

några missförstånd.
• För att behålla och locka personal bör styrningen inriktas mot monetära belöningar.
• Det svenska företagets behov av kontroll påverkar valet av etableringsform.
• Samarbetet med kineser fungerar mycket bra och det uppstår sällan några större

problem på grund av kulturella skillnader.

6.3 Förslag till vidare forskning

Tanken med vår uppsats var att undersöka vilken påverkan affärskulturen har på medarbetare
och kommunikation och se om valet av etableringsform får någon effekt på styrningen. Vi har
funnit att den yngre generationen är mer förändringsbenägen varpå vårt förslag till vidare
forskning är att undersöka om detta får några konsekvenser på styrningen.

Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka hur de kinesiska medarbetarna upplever
den västerländska styrningen då vi i denna uppsats endast har fokuserat på hur svenska chefer
uppfattar den kinesiska kulturens påverkan på styrningen.
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Bilaga 1 –Intervjuguide

Intervjuguide

Förstudie och erfarenheter innan etableringen:
• Vad hade ni för mål med er etablering i Kina?
• Hade ni tidigare erfarenhet av utlandsetablering innan ni gick in på den kinesiska

marknaden?
• I så fall, vad skiljer de andra utlandsetableringarna från den kinesiska?
• Hur väl pålästa var ni om den kinesiska marknaden och affärskulturen innan

etableringen?
• Om ni hade någon förstudie innan etableringen, hur genomförde ni i så fall er

förstudie?

Etableringsform:
• Vilken etableringsform valde ni när ni gick in på den kinesiska marknaden?
• Hur resonerade ni/vad hade ni för motiv för den valda etableringsformen?
• Vad anser ni är det största för- och nackdelarna med den valda etableringsformen?

Personal:
• Hur mycket personal finns på plats i Kina från Sverige?
• Hur har ni gått/går ni tillväga vid personalrekrytering i Kina?
• Har det uppstått några problem vid rekryteringar?
• Hur stor personalomsättning har ni i Kina?
• Hur styr ni er kinesiska personal?
• Har det uppstått några kulturkrockar vid styrningen av personalen?
• Har de anställda mer respekt för auktoritet i Kina än i Sverige?
• Vad motiveras en Kines av anser ni?
• Vad gör ni för att motivera en kinesisk medarbetare?
• Använder ni någon form av belöningssystem i Kina?
• Tar kinesiska medarbetare egna initiativ?
• Har ni haft några problem med att behålla kompetent personal?
• Anser ni att kineser är riskbenägna än svenskar?

Affärskulturen i Kina:
• Hur upplever ni Kinas affärskultur?
• Vilka kulturella faktorer har störst påverkan på styrningen?
• Hur upplever ni guanxi och hur underhåller ni det?
• Hur hanterar ni vikten av att inte tappa ansiktet, mianzi?
• Hur påverkas kostnaderna av affärskulturen i Kina (guanxi, ansikte, kommunikation)?
• Hur stor användning har ni haft av guanxi?
• Upplever ni guanxi som överförbart?
• Har guanxi medfört trovärdigare information från kineser?
• Ser ni guanxi som ett strategiskt vapen?
• Anser ni att guanxi är personbunden? Är det något mer som ni anser/har upplevt vara

speciellt stora skillnader i affärskultur mellan Kina och Sverige än guanxi,
kommunikation och ansikte?

• Med facit i hand, är de några kostnader som ni anser ha varit onödiga och som ni
skulle kunna ha undvikit?

• Skickar ni unga förhandlare till Kina? Är det något ni tänker på?
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• Anser ni att kineser fokuserar mer på relationer än på marknadseffektivitet?

Styrning på plats i Kina:
• Vad har ni för organisationsform i det kinesiska bolaget? Har ni en annan

organisationsform än i det svenska bolaget?
• Hur hanterar ni kvalitetskontroller?
• Det talas väldigt mycket om att det tar väldigt lång tid att ta sig in på den kinesiska

marknaden, vad har detta haft för påverkan på er?
• Skulle det gå att styra på svenskt sätt i Kina? Varför/varför inte?

Kommunikation:
• Hur har ni upplevt kommunikationen med kineser?
• Om ni har haft några kommunikationsproblem, vilka är i så fall de största?
• Kommunicerar ni på ett annat sätt gentemot kineser än mot svenskar?
• Hur gör ni för att kommunicera ut företagets värderingar, normer och visioner till

kineserna?


