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Sammanfattning 
 

Kina är en av de snabbast växande marknaderna idag. Västerländska företag ser stor 

potential i att etablera sig på den stora marknaden. Uppbyggandet av affärsrelationer 

är en av de viktigaste nyckelfaktorerna till framgång på den kinesiska marknaden. 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse i hur västerländska företag 

skapar och underhåller affärsrelationer i Kina. Genom en abduktiv forskningsansats 

har vi utfört kvalitativa intervjuer med anställda på Purac och Applied Biosystems. Vi 

har utgått från relevant litteratur som behandlar internationalisering, etablering samt 

affärsrelationer. Genom analysen har vi kommit fram till utfallet av vår studie, som 

visar att det mest kritiska är att närvara lokalt med inhemsk personal, ha en unik och 

attraktiv produkt samt stort engagemang och tålamod. 
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1. Inledning 

 
I inledningskapitlet introduceras bakgrund till ämnesområdet, följt av en 

problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens frågeställning och syfte. Slutligen 

rundar vi av kapitlet med uppsatsens avgränsningar samt en presentation av våra 

fallstudieföretag Purac och Applied Biosystems. 

 

1.1 Bakgrund 

Globalisering definieras, av Bailys & Smith (2001), som processer där många sociala 

relationer blir relativt obundna till landsgränserna vilket leder till att individer och 

företag successivt tvingas anpassa till världen som en enda marknad. Detta innebär att 

fler företag söker tillväxt på andra marknader som ständigt är i förändring. Företag 

som etablerar sig på utländska marknader står inför otroliga möjligheter men även 

hinder och utmaningar som en påföljd av globaliseringen.  

1.2 Problemdiskussion 

Då vi lever i en allt mer globaliserad värld ges det, enligt Hollensen (2007), större 

utrymme till att etablera sin verksamhet eller delar av sina aktiviteter utomlands. 

Detta associerat med att myndigheter reducerar handels- och investeringsbarriärer, 

företag lägger ut sin produktion i lågkostnadsländer och utländska bolag konkurrerar 

på hemmamarknaden. Internationaliseringen är en viktig process för många företags 

tillväxt och i vissa fall även en överlevnadsstrategi (Esbri, 2003). 

 

Kina är en av de snabbast växande marknaderna idag. Västerländska företag ser stor 

potential i att etablera sig på den enorma marknaden. Det är inte bara ett land med 

låga produktionskostnader utan även en försäljningsmarknad med otroliga 

förutsättningar (Hofer & Ebel, 2007). Det ökade antalet utländska direktinvesterare 

har gynnat Kinas snabba ekonomiska tillväxt och integration i världsekonomin 

(Wang, 2001). Den starka ekonomiska tillväxten har bidragit till att Kina idag är 

världens fjärde största ekonomi. Sedan reformpolitiken inleddes i Kina 1978 har 

landet upplevt en av världshistoriens kraftigaste ekonomiska omvandlingar.  Tanken 

bakom reformerna var att öppna landet mot omvärlden för handel och investeringar. 
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Kinas inträde i World Trade Organisation, år 2001, har gett landet en viktig roll 

internationellt och har bidragit till att utländska direktinvesterare har fått ett större 

förtroende för att investera på den kinesiska marknaden 

(http://www.swedishtrade.se/kina/?objectID=617). 

 

Tidigare studier har visat att utländska direktinvesterare har upplevt större hinder än 

förväntat i och med de stora skillnaderna mellan Kina och de västerländska ländernas 

kulturella och sociala system. Det amerikanska företaget eBay är ett av många företag 

som har misslyckats med sin etablering i Kina. Då eBay försökte träda in på 

marknaden, tvingades de att överlåta sin verksamhet i landet till en lokal aktör 

(http://www.chinavortex.com). 

 

Antingen etablerar sig företag på den kinesiska marknaden med en klar och 

genomarbetad strategi eller genom att upprätta starka affärsrelationer med lokala 

aktörer (Yang, 2004). Ofta har varje företag sin egen strategi som passar bäst för just 

dem, men i regel har större företag tillgång till mer och bättre resurser jämfört med 

mindre organisationer. SME:s (small and medium-sized enterprises) har sämre 

förutsättningar att lyckas med en utlandsetablering, då dessa har begränsade resurser 

och är mer finansiellt utsatta. LSE:s (large-scale enterprises) kännetecknas däremot av 

att ha tillgång till omfattande resurser och har därmed ett bättre utgångsläge vid en 

utlandssatsning (Hollensen, 2007). En etablering går sällan snabbt utan kräver en hög 

ambitionsnivå, hårt arbete och ett omfångsrikt samt välutvecklat kontaktnät 

(http://www.swedishtrade.se). 

 

Uppbyggandet av affärsrelationer är en av de viktigaste nyckelfaktorerna till 

framgång i Kina. Detta är dock en tidskrävande process som kräver mycket 

engagemang och tålamod. Företag i västvärlden tenderar att börja förhandla utan att 

ha en väletablerad affärsrelation med sina kunder. Enligt den kinesiska kulturen är det 

viktigt att ta god tid på sig att bygga upp ett förtroende för den andra parten innan en 

eventuell förhandling (Hofer & Ebel, 2007). Begreppet ”Guanxi” beskriver hur man 

enligt den kinesiska kulturen utvecklar och underhåller sociala relationer, både privat 

och i affärslivet. Den västerländska kulturen skiljer sig avsevärt från den kinesiska, 

därför är det nödvändigt att anskaffa kunskap om hela det kinesiska samhället. I 
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skapandet av framgångsrika relationer, måste västerländska företag kunna anpassa sig 

till den kinesiska företagskulturen (Yang, 2004). 

1.2.1 Frågeställning 

Hur skapar och underhåller västerländska företag affärsrelationer i Kina? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är av deskriptiv karaktär då vi strävar efter en ökad 

förståelse i hur västerländska företag skapar och underhåller affärsrelationer i Kina. 

1.4 Avgränsning 

I denna studie behandlar vi ämnet affärsrelationer på den kinesiska marknaden. I 

uppsatsen refererar vi affärsrelationer till leverantörs- och kundförhållanden inom 

business-to-business. Vi har begränsat studien till att bearbeta information från två 

västerländska företag som är etablerade i Kina. Vi fokuserar därmed endast på dessa 

två företag och strävar inte efter att få en generaliserande bild av hur västerländska 

företag skapar och underhåller affärsrelationer i Kina.  

1.5 Motivering till ämnesval 

Vi är intresserade av att ta reda på hur västerländska företag går tillväga för att lyckas 

på den kinesiska marknaden samt hur de skapar och underhåller affärsrelationer. I vår 

studie följer vi två västerländska företag och deras etableringar i Kina. Vi har 

medvetet valt att studera två olika typer av västerländska företag för att få skilda 

perspektiv på hur företags strategier skiljer sig från varandra. Det är inte en enkel 

process att ta sig in på den kinesiska marknaden och dessutom lyckas skapa 

framgångsrika affärsrelationer.  

1.6 Presentation av Fallstudieföretag 

Purac 

Purac är en del av Läckeby Water Group. Företaget är en privatägd svensk koncern 

som erbjuder entreprenader, produkter, know-how samt service för vattenrening och 

biogasproduktion. Purac levererar, bygger och driftsätter anläggningar i hela världen. 

Företaget är etablerat i tre världsdelar, i åtta länder och de tar uppdrag i hela världen 

hittills med tyngdpunkt på Europa och Asien. Purac ser betydelsen av att utveckla 
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närvaro i de mest expansiva världsdelarna. Puracs verksamhet innehar en unik 

kompetens, då de har en förmåga att anpassa anläggningar och arbetssätt efter lokala 

förutsättningar, såväl juridiska som tekniska, kulturella och traditionella. Purac har 

hittills gjort över 4000 entreprenaduppdrag i 67 länder.  Deras kunder består främst av 

industrisektorn samt kommuner (Andersson, Intervju 2008-05-06). 

 

Applied Biosystems 

Applied Biosystems grundades i Silicon Valley i Kalifornien 1981. Företaget verkar 

på den globala arenan med cirka 6000 anställda i 118 länder.  Applied Biosystems 

producerar, utvecklar samt marknadsför instrument, reagenser, mjukvaror och tjänster 

i life-science sektorn. Applied Biosystems tillhandahåller sina kunder med produkter 

som bidrar till vetenskaplig och medicinsk forskning. De har cirka 40.000 kunder och 

dessa består främst av universitet, privata laboratorier, myndigheter, sjukhus samt 

bioteknik- och läkemedelsföretag.  

 

Applied Biosystems produkter är uppdelade i följande tre kategorier; 

molekylärbiologi (MCB), protein and small molecules (PSM) samt applied markets 

(APM). MCB är företagets största division och står för 55 procent av den totala 

omsättningen då de säljer och marknadsför sig främst till forskare inom den 

akademiska sektorn. PSM motsvarar 25 procent av omsättningen och förser 

framförallt läkemedels- och bioteknologiska företag med produkter. Den sistnämnde, 

APM, säljer och marknadsför instrument i synnerhet till polis och kriminalväsende. 

Användarna är laboratorier som utför DNA-tester på potentiella brottsoffer, 

brottslingar och brottsplatser. Produkterna som är framställda av Applied Biosystems 

har använts i flertalet uppmärksammade fall, bland annat i fallet med ”Hagamannen” 

som åtta år efter sin första våldtäkt kunde gripas på basis av ett anonymt tips följt av 

ett positivt DNA-test (Holmkvist, Intervju 2008-05-13). 
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Jämförelse av Purac och Applied Biosystems 

 

Företag Purac Applied Biosystems 

Grundades (år) 1956 1981 

Ursprungsland Sverige USA 

Antal anställda Ca. 75 Ca. 6000 

Omsättning (2007) 349 miljoner kronor 2,1 miljarder dollar  
(12,4 miljarder kronor) 

Produkter Entreprenader, produkter, 
service för vattenrening 
och biogasproduktion 

Instrument, reagenser, 
softwarelösningar och 
service 

Kunder Kommuner, industrier Sjukhus, universitet, 
laboratorier, myndigheter, 
läkemedels- och 
bioteknikföretag 

Etableringsform i Kina Hierarkisk 
(representationskontor) 

Hierarkisk 
(representationskontor) 
 



6 

1.7 Disposition 
Nedan följer en disposition över upplägget av vår uppsats, med en översiktlig 

beskrivning av varje kapitel. 
  

5. Analys 

  6. Slutsats 

2. Metod 

3. Teori 

4. Empiri 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till ämnesområdet, 
följt av en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsen 
frågeställning, syfte samt företagsbeskrivningar. 

Andra kapitlet innehåller vårt val av forskningsansats, 
undersökningsmetod, undersökningsstrategi samt 
datainsamlingsteknik. 

I det tredje kapitlet presenteras arbetets referensram, som 
omfattas av tidigare forskning kring ämnet.   

Det fjärde kapitlet består av sammanställd empiri 
insamlad från genomförda intervjuer på Purac och 
Applied Biosystems. 

I analyskapitlet bearbetas de empiriska studierna som 
analyseras med relevant teori.  

I det sjätte kapitlet presenteras våra slutsatser kring 
ämnet. Dessutom besvaras frågeställningen som ligger till 
grund för studien. 

1. Inledning 
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi tillvägagångssättet i vår uppsats. Vi inleder med att 

redogöra för vår forskningsansats, som följs av undersökningsmetod samt 

undersökningsstrategi. Vidare skildras våra datainsamlingsmetoder och slutligen vad 

vi gjort för att säkerställa studiens validitet samt reliabilitet.  

 

2.1 Forskningsansats 

Det finns, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999), tre olika sätt att angripa det 

problem som skall studeras deduktion, induktion och abduktion. Bryman & Bell 

(2005) menar att den deduktiva metoden innebär att forskaren formar antaganden 

utifrån existerande teorier för att senare ställa hypoteser ur dessa. Sedan testas denna 

hypotes genom datainsamling från verkligheten. Vidare analyseras detta och utifrån 

analysen bekräftas eller avfärdas hypotesen. Den induktiva metoden innebär, enligt 

Bryman & Bell (2005), att forskaren samlar in data utifrån verkligheten och med hjälp 

av denna data formas teorin. Teorin blir resultatet av en forskningsansats i och med att 

forskaren drar slutsatser med hänsyn till inhämtad information. Alvesson & 

Sköldeberg (1994) menar att det finns kritiker till den induktiva metoden. Dessa 

menar att induktionsprocessen är osäker och kan leda till felaktiga slutsatser då 

utgångspunkten är empiri istället för logisk teori.  

 

Alvesson & Sköldeberg (1994) betonar att den deduktiva metoden inte utesluter den 

induktiva och vice versa, utan båda metoderna kan tillämpas genom vad som kallas 

abduktion. Denna metod benämns, av Dubois & Gadde (2002), som systematisk 

kombinering och den karaktäriseras av att det är en ständig växelverkan mellan de 

empiriska och teoretiska områdena. Detta är en process där den teoretiska ramen, det 

empiriska fältarbete och analysen utvecklas parallellt och är i synnerhet användbar för 

utvecklig av nya teorier. Vidare menar författarna att en abduktiv ansats är givande 

om forskarens målsättning är att upptäcka nya saker, andra variabler och andra 

relationer. En stor skillnad med den abduktiva metoden jämfört med den deduktiva 

och induktiva är själva systemet. I studier som litar till abduktion är systemet 



8 

modifierat, delvis som ett resultat av oförgripliga empiriska iakttagelser, men också 

för att teoretiska insikter har ökat under processen.  

 

Vår uppsats är uppbyggd kring den abduktiva ansatsen med en deduktiv 

utgångspunkt. Vi har utgått från existerande teorier, ställt våra intervjufrågor utifrån 

dessa för att sedan tillämpa dem i verkligheten. Genom att applicera den abduktiva 

ansatsen, kan vi ständigt växla mellan teori och empiri och därmed få en ökad 

förståelse för fenomenet. 

2.2 Undersökningsmetod 

Patel & Davidsson (2003) menar att vid insamling av information kan antingen den 

kvantitativa eller den kvalitativa undersökningsmetoden tillämpas. Enligt Bryman & 

Bell (2005), baseras den kvalitativa metoden på observationer av verkligheten, 

vanligen med berörda deltagare. Dess syfte är att öka förståelsen hos forskaren. 

Denna metod är mer subjektiv eftersom deltagarnas åsikter lyfts fram. Den 

kvantitativa metoden är baserad på fakta och analys med hjälp av statistiska och 

matematiska verktyg, vars syfte snarare är att förklara än att ge en ökad förståelse 

menar Andersen (1998).  

 

Vi bedömde att det var mest lämpligt att använda den kvalitativa 

undersökningsmetoden, då uppsatsen främst är baserad på observationer och empirisk 

data. Vidare beslutade vi oss för att använda denna metod då den ger oss som forskare 

möjligheten till en djupare förståelse genom att ställa öppna frågor till berörda 

aktörer.  

2.3 Undersökningsstrategi 

Den undersökningsstrategi som vi använt oss av för insamling av kvalitativ data är 

fallstudier. Merriam (1994) hävdar att en fallstudie är en undersökning av en särskild 

företeelse. En fallstudie skiljer sig från andra forskningsmetoder genom att den 

fokuserar på en enda situation och strävar efter att klarlägga samspelet mellan viktiga 

faktorer som kännetecknar situationen i fråga.  

 

Merriam (1994) menar att en fallstudie kan beskrivas utifrån sin ämnesmässiga 

inriktning, utifrån slutprodukten eller utifrån någon kombination av dem. Vidare 
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diskuterar författaren de tre fallstudiemetoderna och kategoriserar dessa som 

deskriptiva, tolkande och värderande. Den förstnämnde är en fallstudie som 

presenterar en detaljerad beskrivning av den situation som studeras. Denna förmedlar 

grundläggande information om olika områden som är relativt outforskade. Den 

tolkande metoden tillämpas för att utveckla begreppsliga kategorier eller för att 

framhäva, stärka eller betvivla existerande teorier som man bedömt vara viktiga före 

informationsinsamlandet. Den värderande fallstudien omfattar beskrivning, förklaring 

och bedömning.  Detta tillvägagångssätt anses vara vitalt då man blir försedd med 

information och kan utifrån denna göra en individuell bedömning. 

 

Vår uppsats är av deskriptiv karaktär då vi beskriver hur företag går tillväga för att 

skapa och underhålla affärsrelationer i Kina. För att få olika perspektiv på studien, har 

vi valt att fokusera på två olika typer av västerländska företag och deras etableringar 

på den kinesiska marknaden.  

2.4 Datainsamlingsteknik 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997), bedömer forskaren kvalitet, kostnad 

samt hur snabbt tillgång till informationen kan ges. Detta avser undersökningar som 

behandlar både primär- och sekundärdata. Andersen (1998) definierar primärdata som 

information insamlad av forskaren själv till det aktuella syftet. Vidare förklarar 

författaren att sekundärdata är tidigare insamlad data gjord av någon annan i ett annat 

syfte. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) är sekundärdatan billig och lätt att 

finna, men det kan vara komplicerat att hitta väsentlig information. 

 

Vi har valt att samla in information genom både primär- och sekundärdata. I första 

stadiet nyttjade vi disponibel litteratur samt tidigare insamlad forskningsdata för att få 

fram betydelsefull fakta för studien. Empiridelen består enbart av primärdata som 

samlats in genom intervjuer med anställda på Purac respektive Applied Biosystems.  

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Enligt Patel & Davidsson (2003) bör forskaren ha en god kunskap om ämnet vid 

genomförandet av kvalitativa intervjuer eftersom informanten besitter knivskarp 

kunskap inom området. Bryman (2001) tydliggör att vid en intervju kan man välja 

mellan att ställa öppna eller slutna frågor. Öppna frågor ger informanten möjlighet till 



10 

att svara fritt medan slutna frågor ger denne givna svarsalternativ. Patel & Davidsson 

(2003) menar att till skillnad från kvantitativa, lämnar kvalitativa intervjuer större 

utrymme för öppna frågor, följdfrågor samt diskussioner. Förmågan att kunna 

intervjua är en kombination av improvisation och förberedelser menar Jacobsen 

(2003). Vidare anser författaren att desto bättre förberedd man är, ju bättre blir 

resultatet. 

 

Inför våra intervjuer, förberedde vi ett semistrukturerat frågeformulär som låg till 

grund för informationsinsamlingen. Frågeformuläret använde vi som utgångspunkt 

under intervjuerna, men vi ägnade mycket tid åt att ställa följdfrågor samt gå in på 

relevanta områden som kunde bidra till vår studie. Intervjuguiden har även översatts 

till engelska då en av informanterna på Applied Biosystems inte är svensktalande. I 

och med att vi valt att göra fallstudier på endast två företag, krävdes omfattande 

information för att kunna besvara vår frågeställning. Vi gjorde det medvetna valet att 

intervjua två personer på respektive företag för att få olika perspektiv kring ämnet. Då 

vi ville ha ett informationsrikt frågeformulär uppgick antalet frågor, i det svenska 

formuläret, till 24 stycken och det engelska till 18. Detta gjordes eftersom vi sökte 

olika information av informanterna då dessa besitter skilda kunskaper.  

2.4.2 Intervjuinformanter 

Purac 

Vår första informant var Christer Andersson, som har arbetat på Purac sedan 1994. 

Han är projektledare och har gjort otaliga resor till Kina under årens lopp. Anderssons 

huvuduppgifter har varit att sköta mjuka lån i Kina. Han är stationerad på Puracs 

Göteborgskontor där även intervjun utfördes. Under intervjutillfället var det planerat 

att, vid de mer detaljerade frågorna kring Kina och Puracs affärsrelationer, ringa och 

tala med Lennart Huss på kontoret i Peking. Lennart Huss har arbetat som 

verkställande direktör på Puracs Kinakontor i Peking sedan sex år tillbaka. Huss är 

gift med en kinesisk kvinna och talar språket flytande.  

 

Applied Biosystems 

Lars Holmkvist har arbetat på Applied Biosystems sedan 2004 och verkställande 

direktör för Applied Biosystems International, vilket innebär att han är ansvarig för all 

verksamhet utanför USA. Han är placerad på det europeiska huvudkontoret i 
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Frankfurt. För att få mer detaljer kring hur Applied Biosystems skapar och 

underhåller affärsrelationer på den kinesiska marknaden har vi dessutom utfört en 

intervju med James Zhang, verkställande direktör för Applied Biosystems i Kina. 

Zhang har kinesiska rötter men han är född och uppvuxen med västerländska normer i 

Kanada. Han har sedan sju år tillbaka varit bosatt i Kina och även han talar kinesiska. 

Båda intervjuerna med informanterna på Applied Biosystems genomfördes via 

telefon, fast vid olika tillfällen.  

2.5 Undersökningskvalitet 

Vid genomförandet av en studie kan det uppstå metodproblem och i detta 

sammanhang är begreppen validitet och reliabilitet centrala. Enligt Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (1997), innebär validitet att data och metoder är giltiga. Det 

närliggande begreppet reliabilitet, uttrycker korrektheten i intervjuförfarandet.  

 

Validitet 

Vi har försökt att säkra uppsatsens validitet genom att låta neutrala individer gå 

igenom vårt frågeformulär, för att undvika eventuella otydligheter. Detta i syfte att 

intervjuerna skall bli så givande som möjligt. Vi skickade över intervjuguiden till 

informanterna i förväg för att de skulle vara förberedda på de huvudsakliga frågorna 

som vi önskade att diskutera under intervjun. Då ämnet för uppsatsen inte är 

kontroversiellt, ansåg vi att informanterna kunde få tillgång till intervjumaterialet på 

förhand.  

 

Reliabilitet 

För att få en ökad reliabilitet har vi försökt att minimera riskerna för irriterande 

moment som skulle kunna ha påverkat oss och informanterna. Detta gjorde vi genom 

att boka in intervjuerna i god tid och vara noggranna med att försöka förhindra 

onödiga störningar som kunde ha inverkan på resultatet. Under intervjuernas gång 

försökte vi vara så neutrala som möjligt för att undvika att humör och kroppsspråk 

skulle ha inverkan på informanterna. För att höja reliabiliteten spelade vi in 

intervjuerna i syfte att kunna återspegla vad som belysts och diskuterats. Då 

bearbetningen av det empiriska materialet var fullbordat, sände vi över 

sammanställningen av intervjuerna för att säkerställa att vår information var korrekt 

och för att kunna korrigera tänkbara missuppfattningar. Vi beslutade oss för att 
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intervjua två personer med olika befattningar på respektive företag. Informanterna 

besitter skilda kunskaper då de inte har samma ansvarsområden och livssituationer. 

Dessutom har våra intervjupersoner olika bakgrund och erfarenhet, vilket ger oss 

värdefull information till studien. Detta i strävan efter att få en ökad reliabilitet då 

trovärdigheten i informanternas svar på så sätt säkerställes. 



13 

3. Teori 
 

Detta kapitel syftar till att ge en teoretisk förståelse för affärsutvecklingen i Kina. 

Teorin är det verktyg vi använder för att analysera empirin och den innefattar 

tidigare relevant forskning inom området.  

 

3.1 Internationaliseringsprocesser  

Både Uppsalamodellen och Nätverksmodellen är deskriptiva och beskriver därmed 

hur företag internationaliserar sin verksamhet. Modellerna karaktäriserar på vilket sätt 

och i vilken takt företag fortlöper internationaliseringsprocessen, menar Hollensen 

(2007). Vi inleder med att presentera den övergripande tanken med respektive modell 

för att därefter fokusera på de centrala aspekterna i dessa.  

3.1.1 Uppsalamodellen  

Enligt Johanson & Vahlne (1977) särskiljer Uppsalamodellen fyra olika sätt att träda 

in på utländska marknader, där stegen gradvis representerar en högre nivå av 

internationell marknadssatsning. När ett företag stegvis inträder på utländska 

marknader, följer en lärandeprocess där nya kunskaper och erfarenheter genereras. 

Författarna menar att det är en förutsättning att företag strävar efter en ökad vinst i ett 

långtidsperspektiv. Företaget bör även sträva efter att ha ett lågt risktagande vilket 

sker genom att utveckla den internationella satsningen successivt. Vidare understryker 

Johanson & Vahlne (1977) att information och förståelse för den utländska 

marknaden inte kan fås genom undersökningar eller annan marknadsinformation. 

Följaktligen kan detta hinder endast överkommas via erfarenhet, vilken erhålls med 

tiden genom att vara verksam på marknaden. Med andra ord, är erfarenhet nödvändig 

för att kunna förstå sig på och utvärdera möjligheter samt hot. Ju bättre kunskap ett 

företag har om en marknad, desto mer värde bringar resurserna och desto starkare blir 

åtagandet till marknaden. 
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Åtagande/engagemang 
 

 
 
 

 

 
              

                      Tid   
Figur 2: Johanson & Vahlne (1977), Uppsalamodellen 
 

Psykiskt avstånd 

För att förstå Uppsalamodellen krävs det att marknader separeras in i olika psykiska 

avstånd, menar Hollensen (2007). Generellt sett, inkluderar psykiskt avstånd 

kulturella skillnader som värderingar, utbildningsnivå, religion, språk och politik, 

vilka förhindrar flödet av information mellan ett företag och värdlandet. I och med det 

psykiska avståndet, väljer ett företag oftast att först träda in på marknader som är 

mentalt nära för att undvika onödiga risker. Detta utvecklas senare stegvis då ett 

företags trygghet är tillräcklig för att ta ytterligare ett steg till en mer avlägsen 

marknad. Därmed förknippas modellen med ”learning by doing”.  

 

Risker, barriärer och distanser är svåra att särskilja, men vad som går att utläsa är att 

alla tre är källor till psykiskt avstånd. Samtliga tre hinder bidrar till osäkerhet då ett 

företag skall etablera sig på en utländsk marknad. Genom att först välja att gå in på 

marknader med låg osäkerhet, det vill säga med lågt psykiskt avstånd, minimeras 

risktagandet.  

3.1.2 Nätverksmodellen 

Johanson et al. (2002) anser att ett företag i internationaliseringsfasen bör lägga stor 

vikt vid att etablera och utveckla långvariga samt nära relationer till viktiga kunder.  

Forsgren et al. (2005) menar att nätverksmodellen går ut på att företag skall bygga 

upp och engagera sig i ett antal nära affärsrelationer med viktiga kunder, leverantörer 

samt andra aktörer. Författarna menar även att alla affärsmarknader är strukturerade 

som nätverk med flertalet aktörer som står i ett inbördes förhållande till varandra. 

Enligt Johanson et al. (2002) bildas affärsrelationer genom interaktion. Till en början 

Export 

Säljkontor 

Agent/ 
Distributör 

Lokal 
Produktion 
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interagerar företagen bland annat genom förfrågningar, provleveranser och 

utvärdering. Kommunikationen parterna emellan utvecklas, då problem och förslag på 

förbättringar kommer på tal, vilket resulterar i ett ökat engagemang. Detta leder i sin 

tur till ett ökat beroende mellan företagen vilket kan resultera i en förbättrad 

effektivitet genom att de slutligen kan samordna sina aktiviteter. Författarna påpekar 

även att uppbyggandet av relationer mellan aktörer i ett nätverk är en mycket 

tidskrävande process och kräver enormt med arbete, åtagande och engagemang. I och 

med att dessa relationer i lyckosamma fall leder till långvariga och värdeskapande 

relationer, bör företag definitivt satsa på att utveckla, stärka och vårda dem. 

 

Forsgren et al. (2005) diskuterar huruvida företag internationaliserar sig till en 

marknad (Uppsalamodellen) eller till ett nätverk (Nätverksmodellen). De två 

perspektiven på internationalisering analyseras ofta var och en för sig, men de är 

nästan alltid interrelaterade till varandra. Författarna menar att det är logiskt att 

kombinera Uppsalamodellen och Nätverksmodellen då företag stöter på problem av 

två slag vid internationaliseringsprocessen. Det ena är relaterat till uppbyggandet av 

nya relationer och det andra är förknippat med ekonomiska, politiska och 

sociokulturella hinder och barriärer i värdlandet. 

3.2 Motiv och triggers 
Hollensen (2007) hävdar att huvudmotivet till en internationalisering i regel är att öka 

företags försäljning och lönsamhet. Oftast är det en blandning av olika faktorer som 

gör att ett företag söker möjligheter till export och etablering utomlands.  I detta 

sammanhang finns det två olika kategorier av motiv i hur man kan agera, antingen 

proaktivt eller reaktivt.  

 

Proaktiva motiv kännetecknas av ett företags försök att göra en välplanerad strategi 

för utlandssatsning, baserat på deras intresse av att exempelvis exploatera en unik 

kompetens eller marknadsmöjlighet. Hollensen (2007) belyser olika proaktiva motiv. 

Lönsamhets- och tillväxtmål, ledningens incitament, teknologiska kunskaper och 

fördelar samt skalekonomi är betydelsefulla och drivande skäl till en 

internationalisering.  
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Reaktiva motiv karaktäriseras däremot av, Hollensen (2007), som att företag på ett 

eller annat sätt forceras att göra en utlandssatsning på grund av att de utsätts för press 

och hot på den inhemska och i vissa fall även på den utländska marknaden. Detta kan 

till exempel vara konkurrens från företag som lyckats nå skalekonomi, en mättad 

hemmamarknad samt överproduktionskapacitet. Ett annat reaktivt motiv är då företag 

inte planerat att göra en utlandssatsning, utan får en oplanerad order som väcker 

intresse för en internationell etablering.  

 

För att en internationaliseringskall äga rum måste något eller någon inom eller utanför 

ett företag ta initiativet och driva etableringsprocessen tills den är genomförd. Dessa 

”initiativtagare” är kända som internationaliseringstriggers. Hollensen (2007) 

definierar en trigger som en intern eller extern händelse som ger upphov till en 

internationalisering. Interna triggers som gör att ett företag tar steget till att 

internationalisera kan till exempel vara överproduktionskapacitet, rekrytering av 

nytänkande personal samt en minskad efterfrågan och försäljning på 

hemmamarknaden menar Hollensen (2007). Externa faktorer som kan utlösa en 

etablering i utlandet kan bero på en förväntad efterfrågan på den tilltänkta marknaden, 

expertuttalanden om landet samt affärsnätverk. Den sistnämnda faktorn innebär att 

man följer sitt nätverk, till exempel att leverantören följer med sin kund utomlands för 

att förbli konkurrenskraftig.  

3.3 Risker och barriärer 
För att lyckas på den globala marknaden, finns det vissa kritiska faktorer och barriärer 

som företag måste arbeta sig igenom och övervinna. De två största barriärerna, enligt 

Hollensen (2007), är bristande kunskap samt otillräcklig internationell erfarenhet. 

Andra barriärer kan vara bristande utländska distributionskanaler, 

marknadsförbindelser samt brister i de finansiella tillgångarna. 

 

Hollensen (2007) kategoriserar risker i tre huvudgrupper. Dessa är politiska, 

kommersiella och generella marknadsrisker. De politiska riskerna innebär att de 

involverade ländernas politiska och sociala system skiljer sig avsevärt från varandra. 

Restriktioner från värdlandets myndigheter, höga tariffer på importerade produkter, 

kvoter och handelsförbud samt komplexa handelsdokument är risker som kan påverka 

handeln länderna emellan. Betalning inom överenskommen tid är en stor kommersiell 
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risk som företag präglas av. En annan risk som går att återfinna inom denna kategori 

är valutakursförluster. Generella marknadsrisker kan handla om kultur och språk, 

skillnad i produktanvändning, logistikproblem samt konkurrens.  

3.4 Distanser 

Länder skiljer sig oerhört mycket från varandra vilket gör att distanser marknader 

emellan kan uppstå. Ett företag som skall göra en utlandssatsning måste anpassa sig 

till en mer eller mindre okontrollerbar omgivning inom vilken de skall verka. 

Distanserna kategoriseras av Hollensen (2007) som politiska, ekonomiska och 

sociokulturella.  

 

Politiska distanser, i olika omfattning, går att återfinna på alla marknader eftersom 

alla tillämpar olika politiska system. Hollensen (2007) påstår att länder vars historia 

mestadels är präglad av stabilitet och konsistens har lägst politisk risk. Dessa risker är 

indelade i äganderisk, operationsrisk och transfereringsrisk. Den förstnämnde innebär 

till exempel att ett företag inte har rätt att äga mark i värdlandet.  Operationsrisk 

uppstår när värdlandets myndigheter inskrider på ett företags verksamhet. En 

transfereringsrisk formas när problem vid förflyttning av kapital mellan länder 

uppstår. 

 

Den ekonomiska omgivningen är en avgörande faktor för marknadspotential, menar 

Hollensen (2007). Länder kan kategoriseras efter sin storlek och tillväxt. Dessutom 

har länder lyckats olika med dess välstånd. En ekonomisk distans kan uppkomma då 

länder har kommit olika långt i arbetet med ett välutvecklat samhälle utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv.  Invånarnas inkomst och förmögenhet är extremt viktig 

eftersom denna statistik visar folkets köpkraft. Länder delas in i olika grupper 

beroende på deras BNP nivå och tillväxt. 

 

Den sociokulturella omgivningen speglar ett land och dess kultur. Keegan & Green 

(2005) definierar kultur som ett sätt att leva, uppbyggt av en grupp människor som 

sprider den vidare från en generation till en annan. Vidare menar författarna att länder 

och dess kulturer karakteriseras av både olikheter och likheter. Därmed är det viktigt 

att ett företag inte förhastar sig vid en eventuell internationalisering. Företag måste 

noggrant studera och undersöka det potentiella landets kultur och ha en förståelse och 
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insikt i den. Vidare måste förståelsen integreras i marknadsplaneringsprocessen. 

Djupare kulturförståelse kan definitivt leda till en konkurrensfördel för globala 

företag. En kultur formas utifrån sociala institutioner som myndigheter, 

affärsinstitutioner, familj, utbildning, religion och språk. Hollensen (2007) anser att 

ett lands språk är nyckeln till kulturen och speglar dess innehåll. Sociala institutioner 

förstärker kulturella normer. Kultur innefattar både medvetna och omedvetna 

värderingar, idéer, attityder, seder samt bruk som formar mänskligt beteende och förs 

vidare genom generationer.  

3.5 Etableringsformer 

När ett företag har beslutat att etablera sig i utlandet finns det, enligt Hollensen 

(2007), tre olika slags etableringsformer att tillämpa. Export, avtalsenlig samt 

hierarkisk etableringsform. Vidare skildrar författaren fyra olika grupper av faktorer 

som influerar och påverkar valet av etableringsform. Vikt läggs vid interna och 

externa faktorer samt engagemang. De interna faktorerna behandlar storleken på 

företaget, tidigare erfarenhet samt vilken typ av produkt eller tjänst de erhåller. 

Sociokulturella distanser mellan de inblandade länderna, osäkerhet gällande 

efterfrågan, marknadsstorlek och tillväxt samt handelshinder är exempel på externa 

faktorer som spelar in vid ett beslutsfattande. Engagemang handlar om i vilken mån 

ett företag är moget och redo att ta risker och ha kontroll över verksamheten i 

värdlandet.  

3.5.1 Export 
Hollensen (2007) menar att den enklaste vägen för ett företag att ta sig in på en 

utländsk marknad är genom export. Med export menas att ett företags produkter 

tillverkas på hemmamarknaden för att senare förflyttas antingen direkt eller indirekt 

till värdlandet. Detta medför att företaget både har låg kontroll och risk eftersom de 

vare sig är ansvariga för försäljningen eller investerar i värdlandet. Direkt export 

innebär att ett företag säljer direkt till en importör, agent eller distributör i värdlandet. 

Risker och andra handelshinder måste företaget själva ta hänsyn till. Med indirekt 

export menas att ett företag säljer via en mellanhand på hemmamarknaden som i sin 

tur för produkterna vidare till utlandet. Tillämpandet av denna metod avser ett mindre 

risktagande eftersom mellanhanden besitter all nödvändig kunskap om den tilltänkta 

marknaden.  
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3.5.2 Avtalsenlig 
Den avtalsenliga etableringsformen skiljer sig från export då det innebär att två eller 

fler företag samarbetar och har utbyte av varandras kunskaper samt färdigheter, 

hävdar Hollensen (2007). På så sätt delar parterna ägande, kontroll och risk. Det finns 

fyra olika tillvägagångssätt inom detta område, licensiering, franchising, strategiska 

allianser och joint venture. Fördelen med den avtalseniga etableringsformen är att vid 

ett eventuellt misslyckande, delar parterna på kostnaderna och förlusten. Nackdelen är 

att alla inblandade parter delar på en eventuell vinst.   

3.5.3 Hierarkisk 
Enligt Hollensen (2007) innehar den hierarkiska etableringsformen högst grad av risk, 

kontroll och vinstpotential, men flexibiliteten är låg. Det finns stora möjligheter till 

avancemang i de fall då företaget har erfarenheter från den utländska marknaden och 

besitter kunskap inom området. Syftet med den hierarkiska formen är att man 

förlägger och styr delar av företaget i utlandet. Detta kan göras genom 

representationskontor, förvärv av ett redan etablerat företag eller genom att starta upp 

ett dotterbolag som man har fullständig kontroll över. Fördelen med denna metod kan 

exempelvis vara att det går att uppnå lägre kostnader i de fall ett företag förlägger 

produktionen i ett lågkostnadsland. Nackdelen är att företaget måste hantera diverse 

politiska, kulturella och ekonomiska olikheter.  

3.6 Affärsrelationer 

Ford (2003) menar att affärsrelationer handlar om hur företag agerar gentemot 

varandra. Relationer är något som alla företag har men dem varierar i innehåll, 

stabilitet och varaktighet. Relationer kan misslyckas eller lyckas beroende på hur man 

går tillväga och hanterar dem. Varje företag har ett näste av kunder, leverantörer och 

andra aktörer som samspelar med varandra och som utgör kärnan i verksamheten. Det 

är i relationer som företag har tillgång till, tillgodoser samt utbyter resurser från, till 

och med andra. När ett företag väl har anpassat sig till relationsbeteendet blir 

problemet att hantera de förhållanden företaget har och göra det bästa av dem. 

3.6.1 Leverantörs- och kundförhållanden 

Ford et al. (2006) förespråkar nedanstående figur. Den visar förhållandet mellan 

leverantör och kund samt hur dessa kompletterar varandras ovissheter och förmågor. 

Syftet är att leverantörens förmågor skall ge svar på kundens ovissheter och vice 
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versa. Pilarna indikerar att respektive halvcirkel matchar de bådas svagheter och 

styrkor.    

 

                 Leverantör                     Kund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En leverantörs problemlösningsförmåga är, enligt Ford et al. (2006), dennes förmåga 

att designa och konstruera ett erbjudande som tillgodoser en lösning på en kunds 

ovisshet. För att utveckla och anpassa ett erbjudande som svarar upp till kundens 

begäran och förväntan kan det krävas omfattande investeringar. En leverantörs 

transfereringsförmåga innefattar hur väl denne lyckas fullfölja det utlovade 

erbjudandet genom att leverera i tid, till rätt pris och med de funktioner som utlovats. 

 

Författarna hävdar att i de fall då ett företag är säkert på vilket erbjudande som bäst 

fullbordar dess behov, är det enkelt att lösa problemet genom att göra ett inköp. 

Denna idealistiska situation uppstår sällan i verkligheten, utan företag står inför minst 

tre olika slags problem och ovissheter. En kunds behovsovisshet innebär att denne har 

svårigheter med att definiera eller att hitta en lösning på sitt problem. 

Marknadsovisshet omfattar en kunds tillvägagångssätt samt olika potentiella lösningar 

på ett problem. Transaktionsovissheter är fasan för hur väl en leverantör kan leva upp 

till förväntningarna som en kund har ställt gällande kvalitet, pris och leverans. 

 

Enligt Ford et al. (2006) kommer en leverantör att stöta på problem i sina 

förhandlingar med kunder, dessa är kapacitets-, applikations- och 

transaktionsovissheter. Kapacitetsovissheter innebär ovissheten om hur mycket en 

leverantör kan sälja av ett visst erbjudande under en given period. För att minska 

Problemlösningsförmåga 
Transfereringsförmåga 

Kapacitets-, 
Applikations-, 
Transaktionsovissheter 

Efterfrågeförmåga 
Transfereringsförmåga 

Behovs-, 
Marknads-, 
Transaktionsovissheter 

Figur 3: Ford et al. (2006), Customer and supplier relationship
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osäkerheten och uppnå en hög försäljningsvolym, är det av stor fördel att upprätta 

goda och nära relationer med flera kunder. Applikationsovissheter handlar om en 

leverantörs osäkerhet på om denne kan ta fram en lösning på kundens problem på rätt 

sätt. Dessa tenderar att vara högre i de fall då kunden efterfrågar ett mer komplext 

erbjudande. Transaktionsaktionsovissheter är en leverantörs fruktan att kunden inte 

kommer att ta emot hela ordern inom avtalad tid och till det överenskomna priset.  

 

Vidare poängterar författarna att en kund har två olika typer av förmågor i sina 

interaktioner med en leverantör. Dessa är efterfråge- och transfereringsförmågor. Den 

förstnämnda innebär att en kund har möjligheten att underrätta leverantören om vilken 

typ av erbjudande som den önskar. Transfereringsförmågan handlar om att ge rätt 

information till leverantören gällande ordern. Leverantörer uppskattar kunder med 

hög transfereringsförmåga, då det sällan uppstår problem i förhandlingar med dessa. 

3.6.2 Utveckling av affärsrelationer 

Ford et al. (2003) förklarar genom nedanstående modell hur förhållandet mellan 

leverantör och kund kan skapas. Utvecklingen av affärsrelationer illustreras i bilden 

nedan och denna process kan ske i följande fyra stadier; för-, upptäcks-, utvecklings- 

och mogna stadiet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Ford et al. (2003) The development of Buyer-Seller relationships in Business Markets 
 

Förstadiet 

Att finna nya leverantörer och kunder samt att utvärdera dem är en process som 

kräver mycket tid och engagemang, menar Ford et al. (2003). Under förstadiet 
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utvärderas värdet av den potentiella relationen mellan två parter samt i vilken grad 

som investeringar skall göras. Vidare diskuteras i vilken grad de båda parterna måste 

anpassa sig till varandra samt vilka kunskaper de måste besitta för att komplettera 

varandra. Även tilliten spelar en betydande roll för ett eventuellt samarbete. Dessa 

aspekter är komplicerade att bedöma i förststadiet, då bristande kännedom och distans 

mellan parterna reducerar deras förståelse av varandra.  

 

Upptäcktsstadiet  

I detta stadium börjar, enligt Ford et al. (2003), kund och leverantör att förhandla om 

ett eventuellt första köp. Parterna har ett stort behov av att få kännedom om varandra 

eftersom detta är deras första upphandling sinsemellan. I upptäcktsstadiet ses 

relationen som kostsam för de båda parterna och framtiden är oviss. Det finns 

dessutom en brist på förtroende och en oro över den andra partens engagemang. De 

båda parternas intresse och engagemang för varandra är betydelsefullt om de skulle 

vilja fortsätta utvecklandet av en relation härifrån. 

 

Utvecklingsstadiet 

Ford et al. (2003) hävdar att en relation i detta skede är då affärsverksamheten, 

samarbetet samt tilliten mellan de två parterna växer eller förändras i karaktär till det 

bättre. I detta steg investerar och anpassar sig parterna ytterligare till varandra. 

Förtroendet kan numera inte bara byggas på utlovanden utan den måste visas genom 

ett agerande. Trots samarbetet så här långt är inte relationen fulländad, utan det är 

möjligt att en eller båda parterna går tillbaka till förstadiet tillsammans med en annan 

partner.  

 

Mogna stadiet  

Enligt Ford et al. (2003) uppnår parterna detta stadium när de erhåller en särskild 

stabilitet i lärandet om varandra. Det mogna stadiet har många positiva fördelar för 

företag, det kan leda till att de inrättar gemensamma normer, värderingar samt tro. De 

båda parternas ovissheter reduceras och kostnaderna för att upprätthålla en god 

relation minskar. Trots det kan även problem uppstå i detta steg, då förhållandet inte 

ifrågasätts utan går på rutin med låga kostnader och bristande engagemang från 

ledningens sida.  
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Sammanfattningsvis menar Ford et al. (2003) att de flesta väletablerade 

affärsrelationerna säkerligen har gått igenom flertalet utvecklings- och mognadsfaser. 

Dock är det viktigt att ha i åtanke att alla relationer inte kommer att nå stabilitet då 

vissa inte fortsätter att utvecklas beroende på att den ena parten har otillräckliga 

resurser eller endast temporära behov. I de fall då en av parterna inte är tillfredsställd 

med den andre, kan relationen få ett abrupt slut. Även om ett företag inser betydelsen 

av den andre parten kan det vara för sent att rädda relationen. För att undvika detta är 

det väsentligt att båda parter kontinuerligt vårdar och upprätthåller byggandet av en 

affärsrelation. Vidare menar Ford et al. (2003) att relationer mellan företag bygger på 

fem centrala nyckelbegrepp, lärande, anpassning, förtroende, åtagande och distans. 

Dessa bör företag ha i åtanke genom samtliga faser i uppbyggnadsprocessen. 

3.7 Affärsrelationer i Kina 

Fang (2005) påstår att den kinesiska kulturen präglas av ett starkt relationsfokuserat 

folk. Vad som kännetecknar relationsfokuserade människor, är att de sällan gör 

omfattande affärer med främlingar. Vidare poängterar författaren betydelsen av att 

lära känna och bygga upp en relation med sin affärspartner. I Kina, görs affärer med 

en affärskontakt och inte med företaget. Med andra ord, om kontaktpersonen lämnar 

företaget kollapsar relationen i de flesta fall. Detta skiljer sig avsevärt från det 

västerländska affärstänkandet, som till stor del utmärks av en avtalsfokuserad 

affärskultur.  

 

Enlig Fang (2005) ägnar kineser mycket tid och energi åt att utveckla personliga 

relationer med en potentiell affärspartner innan de ingår en formell affärsprocess. Stor 

fokus läggs på att bygga upp ett förtroende, innan ett affärssamtal ens kommer på tal. 

Den mänskliga relationen sägs vara nyckeln till den formella affärsprocessen. 

Bergstedt-Sten (2003) menar att förhandlingar går till på olika sätt runt om i världen. 

Kineser sägs vara skickliga förhandlare, då de har flera hundra års erfarenhet av 

strategiskt manövrerande för att uppnå sina mål. Dock besitter de en viss övertro vad 

gäller den egna moraliska excellensen jämfört med övriga kulturer. Enligt Hofer & 

Ebel (2007) har det uppmärksammats att den kinesiska delegationen brister i viktig 

teknisk, ekonomisk och rättslig expertis. Istället läggs större fokus på personliga 

relationer och trovärdighet till deras partners. Att vårda och underhålla relationen är 

båda parternas moraliska skyldighet menar Fang (2005). Trots att man inte gör affärer 
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längre bör man träffas och umgås, i syfte att man senare skall kunna starta en ny 

affärsprocess. Konsten att lyckas göra affärer i Kina kräver ett oerhört stort 

engagemang, dessutom måste man ägna både arbetslivet och det privata livet åt 

affärer.  

 

Det är av stort värde att västerländska företag känner till vissa normer innan de börjar 

göra affärer i Kina. Bergstedt-Sten (2003) påpekar att i den kinesiska kulturen ses 

gåvor som ett sätt att bevara relationer. Vid vissa tillfällen överlämnas fina gåvor, som 

emellertid följs av förväntan om en gentjänst då mottagaren står i tacksamhetsskuld 

till givaren. Fang (2005) hävdar att affärsmiddagar i Kina är en del av 

förhandlingsprocessen och att bli berusad under en sådan middag ses snarare som 

positivt än negativt. Genom detta visar man prov på ärlighet och att man inte har 

något att dölja. Bergstedt-Sten (2003) menar att positioner och titlar är av stor 

betydelse i förhandlingar och det gäller att de västerländska titlarna motsvarar den 

kinesiska digniteten. 

 

Bergstedt-Sten (2003) understryker att tempot vid förhandlingar i Kina är mycket 

långsamt och det är inte acceptabelt att tappa ansiktet även om det kan bli omfattande 

diskussioner och argumentationer under mötets gång. Då staten fortfarande mycket 

ofta är involverad i företagen i Kina är det inte säkert att den slutgiltige beslutsfattaren 

är på plats. En annan aspekt värd att tänka på är språket, då det kinesiska skiljer sig 

mycket från västerländska språk. Många gånger behövs en tolk vilket kan vara 

ansträngande. Vid tillämpning av tolk bör företaget tydligt i förväg beskriva vad de 

vill uppnå, så att tolken är väl insatt i ämnet och kan föra fram företagets åsikter.  

3.7.1 Guanxi 

Enligt Yang (2004) betyder Guanxi relationer eller förbindelser. Begreppet används 

allmänt för att definiera alla sorters relationer mellan individer, affärer och fenomen i 

ett långtidsperspektiv. Guanxi är ett sätt att leva och verka för både individer och 

företag i Kina. Guan symboliserar att ”passera” och Xi betyder ”att binda samman”. 

De flesta affärer görs genom Guanxi eller Guanxiwang, som är det kinesiska 

begreppet för Guanxis nätverk. Inom detta sker informella relationer och utbyte av 

tjänster. Att etablera sig på den kinesiska marknaden innebär att företag måste ge sig 

in i dessa nätverk. Lee Qiang, den kinesiska verkställande direktören för DALI-Cola 
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Joint Venture ger följande råd till utländska direktinvesterare: 

 

“When foreign investors first enter into China, they need to get to know 

and develop Guanxi with many people. It is important for them to identify 

the most useful Guanxi from the complicated Guanxi web. They have to 

focus their time, energy and resources on further reinforcing these 

Guanxi so that they can benefit immediately from it” (Yang, 2004, sid. 

35). 

 

Då staten har en betydande roll i Kina ur ett ekonomiskt perspektiv, är det viktigt att 

etablera starkt Guanxi med olika myndigheter, påpekar Yang (2004). Däremot är inte 

Guanxi mellan företag och myndigheter lätt att hantera då konflikter ofta uppstår. För 

att bäst lösa dessa konflikter, skall myndigheten, som är parten som besitter högst 

auktoritet, visa respekt och ödmjukhet för företaget, som är den svagare parten. I 

gengäld, skall företag visa lojalitet mot samt stödja myndigheten. Yang (2004) menar 

att på detta sätt genomsyrar harmoni hela det kinesiska samhället. 
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4. Empiri 
 

I empirikapitlet presenteras insamlad data utifrån genomförda intervjuer på Purac 

och Applied Biosystems. 

 

4.1 Purac 

Andersson framhäver att Purac har en bred geografisk spridning. Företaget har 

direktinvesterat i Sverige, Polen, Tyskland, Rumänien och Kina. En etablering i Sri 

Lanka är under pågående konstruktion. Utöver dessa länder, exporterar Purac även till 

Thailand och Australien. Purac har funnits på den tyska och polska marknaden sedan 

lång tid tillbaka. Vidare berättar Andersson att företaget etablerade sig på den 

kinesiska marknaden 1993 då de startade upp ett representationskontor med två 

anställa från lokalbefolkningen. Tidigare hade Purac kontor i Malaysia, men detta 

stängdes ner på grund av att marknaden stagnerade markant. I Peking, Kina, finns 

Puracs enda etablerade verksamhet i Asien idag. Företagets huvudkontor är beläget i 

Lund, detta tillsammans med kontoret i Peking har personal som besitter expertis på 

processkunskap.  

4.1.1 Etablering i Kina 

Huvudmotivet till att Purac gjorde en etablering på den kinesiska marknaden beror på 

att företaget fick ett svenskt mjukt lån från SIDA, i Kina. Andersson förklarar att ett 

mjukt lån innebär att krediter blir till förmånligare villkor där återbetalningstiden är 

längre och räntan är lägre än hos kommersiella långivare. Mellan 1994 och 1997 

byggdes många vattenverk i Kina. MOFTEC (Ministry of Foreign Trade and 

Economic Cooperation) sökte internationella vattenreningsföretag och fastnade för 

Sverige och Purac. Ett annat motiv till etableringen i Kina var även att förbli 

konkurrenskraftiga och effektiva, då den kinesiska marknaden erbjöd annorlunda 

löner och vinstkrav. Andersson hävdar däremot att det har varit komplicerat att 

konkurrera med de lokala företagen men deras överlägsna kvalitet har givit dem en 

stor konkurrensfördel gentemot dessa.  
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Huss anser att etableringen i Kina har varit relativt obehindrad. Dock påpekar han att 

han inte varit delaktig i uppbyggandet från början, utan tog över för cirka sex år 

sedan. Det kinesiska språket var till en början ett hinder, men sedan Huss har lärt sig 

kinesiska fungerar kommunikationen tillfredsställande. Vidare berättar Huss att han är 

den enda utländske på Kinakontoret, bland 20 kineser. Han anser att de språkliga 

barriärerna inte är större i Kina än någon annanstans. Purac har lyckats få igenom sina 

mål och idéer i Kina utan att ha mött några särskilda hinder. I och med att Purac 

främst arbetar mot industrisidan, som är väldigt öppen för att göra affärer med 

internationella företag, har arbetet underlättat. Dessutom riktar de sig framförallt till 

kommuner som är relativt lätta att handskas med. Externa konsulter som Exportrådet 

och jurister fungerade som hjälpande organ för att reducera riskerna och barriärerna 

vid det första etableringstillfället. 

 

Vidare berättar Andersson att den engelska koncernen Anglian Water ägde Purac 

fram till 2003 och under den tiden startades verksamheten i Kina. Då Läckeby Water 

AB köpte upp Purac beslöt de sig för att starta ett nytt bolag i Kina. Detta blev 

därmed det bolag som tog över entreprenadverksamheten och slutförde de projekt 

som fanns kvar i Anglian Waters bolag. På marknaden har Purac uppträtt som om 

denna förändring av bolag och ägare aldrig har skett för att visa på kontinuitet samt en 

lång referenslista. Denna nybildning av företaget 2004 blev kostnadsförmånlig och 

enkel eftersom Purac i praktiken kopierade alla handlingar från den tidigare 

bolagsbildningen. 

 

Huss poängterar att området som Purac verkar inom inte har några restriktioner, vilket 

har underlättat för dem att bedriva verksamhet i Kina. Självklart finns det 

bestämmelser och många regler men någon större anpassning har inte behövts göras.  

Den enda anmärkningen och avgiften Purac har fått betala är att företaget ligger 

utanför industrizonen där det är registrerat. Vidare hävdar Huss att kommunikationen 

med kinesiska myndigheter inte varit särskilt problematisk, då regelverket uttrycks 

klart. Huss anser snarare att de knäckt vissa saker de trodde var omöjliga, som till 

exempel momsåtervinning och mjuka lån. Den enda lagbundna kontakt Purac har med 

myndigheter avser det ekonomiska området, som innefattar bland annat skatter och 

redovisning.  
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Vid lokala affärer har betalningsrutinerna varit katastrofala, däremot menar 

Andersson att betalningarna alltid erhålles men att det kan dröja flera månader. De 

kinesiska kunderna har alltid ”rimliga” ursäkter för den försenade betalningen, till 

exempel att den ansvarige personen är bortrest.  

 

Huss har tidigare startat upp bolag i Spanien, USA, Tyskland och Kina och när det 

gäller Tyskland var det minst lika mycket pappersarbete som att starta bolag i Kina. I 

Spanien behövdes till exempel också tolk. Huss tycker inte att det är speciellt svårt att 

starta bolag i Kina, men Purac har fördelen av att jobba mot industriella kunder som 

präglas av ett internationellt tänkande samt stora kontaktnät. 

4.1.2 Bemötande 

Andersson menar att Purac blev något misstänksamt bemötta till en början men att det 

inte inneburit några större problem. Huss förklarar att kineser är positivt inställda till 

Sverige då de betraktar landet som socialistiskt. Att dessutom bordtennisspelaren Jan-

Ove Waldner är svensk förstärker det goda intrycket. Huss belyser att det är svårt att 

integreras i Kinas affärsvärld som utlänning. En ständig och betydelsefull fråga som 

alltid ställs under förhandlingar är vart företaget har sin referensanläggning i Kina. 

Kineser ser vikten av att utländska företag har en referens på plats då detta inger 

trygghet.  

 

Andersson och hans svenska kollegor har alltid blivit välkomnade med stora middagar 

och banketter. Det är fester varje kväll och det anses vara väldigt otrevligt att inte 

deltaga vid dessa. Få kineser talar bra engelska vilket gör att tolkar krävs. Andersson 

anser att denna situation är något ansträngande då det är lätt hänt att man fokuserar på 

tolken istället för den man har till bordet, vilket anses vara väldigt ohövligt. Vid dessa 

tillställningar skall gästen skåla med alla runt bordet, fast bara med en åt gången. 

Vidare menar Andersson att det kan bli väldigt mycket drickande och skålande:  

 

”Tanken är att man skall bli redlöst berusad, men å andra sidan är detta 

ingen ursäkt för att inte komma upp ur sängen dagen efter” (Andersson, 

intervju 2008-05-06) 
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Titlar och positioner spelar en stor roll i det kinesiska samhället, desto finare titel en 

person erhåller ju högre hålles glaset när man skålar. Andersson berättar att det 

kinesiska samhället är väldigt hierarkiskt uppbyggt vilket innebär att äldre personer 

med stor erfarenhet möts med större dignitet och respekt. Visitkort är otroligt viktiga 

vid festliga bjudningar och affärsmöten, de är nödvändiga för att man skall bli 

accepterad samt respekterad. I de fall då någon glömt att ta med sig visitkort krävs 

många ursäkter och undanflykter.  

4.1.3 Vikten av relationer 

Huss hävdar att relationer är viktiga i Kina men att det är så överallt var man än gör 

affärer. Vidare menar Huss att det absolut inte är som natt och dag mellan relationer i 

Kina och till exempel Tyskland, däremot är relationerna starkare i Kina och det 

handlar om mer pengar. Följande mening citerar Huss: 

 

”Det är minst lika jobbigt att göra affärer i Tyskland som i Kina, det är 

ingen större skillnad” (Huss, intervju 2008-05-06)  

   

Huss understryker att om man har bra produkter till ett bra pris säljer det minst lika 

mycket som om man har starka relationer. Det går inte att göra affärer genom att 

endast ha starka relationer. Det viktigaste är att västerländska företag som vill etablera 

sig i Kina besitter en speciell kompetens eller har en hög nivå av tekniska processer 

och kunnande. Andersson, å andra sidan, menar att det givetvis finns värde i 

relationer men har man inte tekniken och kunskapen med sig får man inga uppdrag. 

 

I många fall görs helst affärer med kineser eftersom dessa förväntas stanna kvar i 

landet, dessutom kan de kulturen och språket. Huss menar att svenskar inte kan vara 

med och bygga upp dessa relationer utan de måste ta hjälp av lokalbefolkningen som 

kan språket och är väl insatta i den kinesiska kulturen. Kineser har inte samma 

förtroende för en vit man då de är rädda för att denne kan försvinna när som helst.  

 

Vidare menar Huss att basen är viktig och manskall satsa på att bli lokal i Kina vilket 

även innebär att hitta bra kinesisk arbetskraft med goda kunskaper om marknaden. 

Det går inte att göra affärer från Sverige. Svenskar har bilden av Kina att man måste 

bygga relationer men i grunden måste man ha en bra produkt.  
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Vid förhandlingar är det centralt att man besitter rätt kunskaper och vet vad man talar 

om. I de fall den kinesiska affärspartnern ber en att repetera vad som sagts, innebär 

det att man inte är tillräckligt påläst, berättar Andersson. 

4.1.4 Skapandet av affärsrelationer 

Huss berättar om statistiken han tagit fram för sociala tillställningar i syfte att skapa 

kontakter. Den visade att säljaktiviteter som karaoke, middagar, cigarrer, alkohol och 

presenter, kostar otroligt mycket pengar. Följaktligen menar Huss att dessa aktiviteter 

inte är speciellt givande utan det innebär främst en hög kostnad för företaget. Han 

tydliggör detta med följande: 

 

”Kina behöver inte en bunt svenskar som bjuder på middagar, det finns 

det tillräckligt av” (Huss, intervju 2008-05-06)  

 

Inom industrisektorn tas beslut framförallt rationellt. Huss menar att skapa och 

underhålla relationer inte är speciellt aktuellt för dem då Purac främst arbetar mot 

kommuner. Det enda direkta kravet från kommunens sida är att Purac skall anordna 

tre studieresor till Sverige. Dock menar Huss att dessa resor brukar resultera i att 

kineserna stannar i Sverige i en dag för att sedan resa vidare till Europas storstäder. 

Dessutom påpekar Huss att Kina har genomgått en förändring och blivit mer 

västerländskt i och med flertalet utländska direktinvesterare.  

  

Huss anser att det inte finns någon magik i Guanxi, men det verkar vara oerhört 

viktigt för vissa. Veckorna innan det kinesiska nyåret handlas det enormt med gåvor, 

vilket är vansinnigt enligt Huss. Emellertid tror han att många kineser helst skulle 

undvika detta, men trots allt är det en tradition. Självklart finns det konservativa 

människor som lever för denna tradition men Huss tror inte att det ligger i framtiden. 

Han poängterar nedanstående: 

 

”Framtiden ligger inte i Guanxi utan i att göra bra affärer med bra 

produkter” (Huss, Intervju 2008-05-06) 



31 

4.1.5 Framtida planer 

Puracs omsättning i Kina uppgår idag till cirka 100 miljoner kronor men företaget har 

en målsättning att öka denna till 250 miljoner. Således finns planer på att expandera 

verksamheten i Kina. Kontoret i Peking skall ha gått från 21 anställda till 30 vid årets 

slut. Purac har planer på att förbättra samt öka den lokala kunskapen och dessutom 

lära sig hantera projekt på lokal nivå, för att anställda från Sverige inte skall behöva 

ansvara för projektverksamheten i Kina.   

4.2 Applied Biosystems 

Holmkvist berättar att Applied Biosystems har verksamhet i samtliga världsdelar. 

Merparten av de anställda finns i USA där man förutom försäljning, marknadsföring 

och serviceorganisationer även har produktion, forskning och utveckling. 

Huvudkontoret är beläget i Kalifornien, USA. Under det initiala skedet byggdes en 

verksamhet upp på den amerikanska marknaden. Vidare påpekar Holmkvist att 

Applied Biosystems under den senaste 15-årsperioden har byggt ut den internationella 

verksamheten, mestadels genom direkta dotterbolag framförallt i Europa, Japan samt 

delar av Asien. Företaget har även ett nätverk av distributörer och agenter i 

framförallt Latinamerika, Östeuropa samt delar av Sydostasien. De amerikanska och 

europeiska marknaderna står för 70 procent av försäljningen, den resterande 

omsättningen uppnås i Latinamerika och Asien. 

4.2.1 Etablering i Kina 

Flertalet motiv fick Applied Biosystems att etablera sig i Kina, förklarar Holmkvist. I 

den strategiska planeringen antas att Kina kommer att spela en mycket betydande roll 

som tillväxtfaktor för företagets globala verksamhet. Vidare menar Holmkvist att 

befolkningsunderlaget, den framtida ekonomiska tillväxten, satsningen på forskning 

och utveckling samt investeringar i nödvändig infrastruktur. Inom den akademiska 

världen där Applied Biosystems har sin huvudsakliga verksamhet kommer Kina att 

avsätta betydande resurser inom grundforskning såväl som inom genetisk forskning. 

Företaget anser sig vara väl positionerade för denna växande marknad genom sin 

starka ställning. Tillväxten i Kina inom detta område antas vara mellan 10-15 procent 

årligen jämfört med Europas och USA:s tillväxt på ca 2 procent. 

 

Vidare berättar Holmkvist att en annan viktig anledning till att Applied Biosystems 
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valde att etablera sig i Kina är att man antar att en allt större del av banbrytande 

innovationer kommer att komma från landet. En allt större del av företagets 

forsknings- och tillverkningsresurser har lokaliserats till Kina. Innovationsgraden är 

hög och tillväxttakten är mycket kraftig, därmed anser Holmkvist att det är kritiskt att 

finnas på plats lokalt. 

 

”Att finnas på plats lokalt i Kina är för Applied Biosystems en 

självklarhet” (Holmkvist, Intervju 2008-05-14) 

 

Företagets starka varumärke, unika teknologi samt kunskap var ännu ett motiv till en 

etablering på den kinesiska marknaden, berättar Holmkvist. Detta har bidragit till 

enorma konkurrensfördelar gentemot såväl internationella som lokala konkurrenter.  

 

Zhang framhåller att under den initiala fasen 1988 i Kina, arbetade Applied 

Biosystems genom några representationskontor. Allt eftersom verksamheten växte har 

större delar av verksamheten tagits över i direkt regi. Ett dotterbolag etablerades för 

2006 i Shanghai. Företaget valde redan från början att etablera sitt dotterbolag med 

dominans av lokala medarbetare besittande en gedigen kunskap om hur ett centralstyrt 

samhälle fungerar. Företaget har 140 anställda i Kina och av dessa kommer endast tre 

utifrån. Denna strategi har måhända gjort etableringen i Kina relativt snabb och utan 

några egentliga större problem. 

 

Holmkvist poängterar att man bör räkna med att problem kan uppstå vid en etablering 

i Kina. Kina har en centralstyrd ekonomi med centrala beslutsfattare som måste 

identifieras. Det går inte, som i Europa, att ringa upp och introducera sig som 

affärsman. I Kina gäller det att bli introducerad av rätt personer vilket kan ta oändlig 

tid då det är svårt att komma i kontakt med dessa, menar Holmkvist. Beslutsgången är 

trög, i västvärlden kan man sluta ett avtal efter en kortare förhandling. I Kina tar 

denna längre tid då segdragna förhandlingar av de villkor man trodde sig vara överens 

om inte är slutförda.  

 

Zhang framhåller att lagar, speciellt inom det kliniska området är ett hinder för deras 

verksamhet då deras produkter kräver en speciell licens. Att få fram denna licens är en 

långdragen samt kostsam process vilket förhindrar företagets effektivitet. Vidare 
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menar Zhang att landets lagar och regleringar försvårar importprocessen och därmed 

tar det längre tid innan Applied Biosystems får tillgång till sina intäkter. 

 

Betalningsansvaret, menar Holmkvist, är ett stort bekymmer för Applied Biosystems i 

Kina. I västvärlden är vi vana att en affärstransaktion följes av en betalning inom 

sinom tid, i Kina är det annorlunda. Det är mycket svårt att säkerställa 

kreditupplysningar om kinesiska kunder och det är nästan omöjligt att göra en 

finansiell värdering om den lokala kundens betalningsförmåga. Ofta väljer företaget 

att gå vägen via förskottsbetalning eller kreditbrev som säkerställs av internationella 

banker. Vidare berättar Holmkvist att om man ingår avtal med direkta transaktioner 

med kinesiska företag kan kreditförluster uppstå. Detta är en anledning till att priserna 

på den kinesiska marknaden ofta är högre än i västvärlden. 

 

Kineser ser alltid till att komma vinnande ur en förhandling med avseende att få 

tillgång till teknologier som inte finns i landet, poängterar Zhang. Han hävdar att de är 

otroligt skickliga och inte ger sig i första taget. 

 

”The Chinese are both hungry and aggressive negotiators” (Zhang, 

Intervju 2008-05-16) 

 

 Det kan vara mycket kostsamt att göra affärer i Kina då marknaden är betydande och 

tillväxten enorm. Dock måste företag som etablerar sig på marknaden vara mycket 

försiktiga med vad som exponeras, då många har fått se sina produkter kopierade med 

billigare plagiat. Vidare menar Holmkvist att patent- och varumärkesskydd är mer 

eller mindre verkningslösa i landet. Stämningar av kinesiska företags patent- och 

varumärkesintrång förekommer men ofta visar sig detta vara lönlöst då det utländska 

företaget endast kvarlämnas med betydande kostnader för den juridiska processen. 

 

Avslutningsvis poängterar Holmkvist att Kina, utan tvekan, är den tuffaste marknaden 

Applied Biosystems arbetar på. Detta klargör han genom nedanstående: 

 

”Dess omfattning, geografi, politiska centralstyrning samt avsaknad av de 

traditionella patent- och varumärkesskydden som finns i väst, gör Kina till 

en riktig utmaning.” (Holmkvist, Intervju 2008-05-14) 
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Zhang vidhåller Holmkvists resonemang och menar vidare att Kinas lagar samt regler, 

komplicerade och föränderliga affärsklimat försvårar verksamhet för Applied 

Biosystems. Att affärsklimatet förändras beror på den blixtsnabba utvecklingen, vilket 

dessutom kan leda till att nya regler och regleringar uppkommer mycket oväntat. 

Följaktligen innehar marknaden en hård konkurrens och relativt omogna kunder som 

förväntar sig en hög kvalitet till ett lågt pris.  

4.2.2 Bemötande 

Zhang anser att Applied Biosystems har blivit mycket väl bemötta i Kina. Han menar 

på att kinesiska myndigheter uppmuntrar utländska bolag att etablera sig i Kina och 

inte minst inom det området företaget opererar. I och med att Applied Biosystems har 

lyckats adaptera sin teknologi så pass väl i USA och Europa, attraherar detta även den 

kinesiska marknaden. Även Holmkvist understryker att Applied Biosystem har ett 

tillfredsställande samarbete med kinesiska myndigheter. Beroende på sin mycket 

unika politiskt centralstyrda verksamhet har det tagit relativt lång tid att etablera de 

lokala kontakter som behövs. I detta skede ses företaget som en väsentlig partner 

inom det kinesiska forskningsområdet med unika och banbrytande produkter. Därmed 

har Applied Biosystems alltid blivit välkomnade och de lokala tillstånd som krävs för 

verksamheten har varit lätta att säkerställa. Förvisso hävdar Holmkvist att företaget 

har märkt av att det råder vissa skillnader mellan länderna och dess kulturer.  

 
”I väst ser vi annorlunda ut, pratar annorlunda och beter oss annorlunda, 

i början möts man ofta av en misstro och misstänksamhet innan en relation 

kan ta fart” (Holmkvist, Intervju 2008-05-14) 

 

Holmkvist berättar att många gånger har internationella företag försökt forcera fram 

avtal i ett allt för tidigt skede, men detta fungerar inte i Kina. Å andra sidan förväntas 

små gåvor och presenter alltid i affärsrelationer, vilket många gånger strider mot 

internationella konventioner om mutor vid affärsuppgörelser. 

 
Holmkvist understryker att de lokala regleringarna är mycket krångliga att förstå, i 

synnerhet för internationella företag som är nya på den kinesiska marknaden, utan 

inhemsk personal och nödvändiga kontakter. Eftersom Applied Biosystems valde att 
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etablera verksamheten med prägel på lokal kännedom och kontakter med 

centraladministrationen, har inte detta varit ett stort problem. 

 

Zhang menar att Kina är ett utpräglat protektionistiskt land, i synnerhet när det gäller 

produkter och teknologier som är viktiga för Kinas definierade strategiska område. 

Det hör inte till ovanligheterna att nya regleringar tas fram och lagställes som 

förefaller att ha som huvudsyfte att skydda inhemska producenter. Kina är även 

väldigt aktiva när det gäller att säkerställa tillgång till produkter man inte har kunskap 

om lokalt.  

 

Vidare berättar Holmkvist att Applied Biosystems känner av protektionismen inom 

vissa områden. Ett väldigt specifikt segment är inom DNA-analys för brottsoffer och 

brottslingar. Detta ses som ett prioriterat område och Kina är inte villigt att släppa den 

marknaden till internationella bolag. För Applied Biosystems del har det yttrat sig i att 

ha en väsentligt lägre marknadsandel inom detta område i Kina än på andra 

marknader. Kina har nått sitt syfte genom att garantera vissa konkurrensfördelar till 

inhemska producenter. 

4.2.3 Vikten av relationer 

Holmkvist menar att det förmodligen är svårt att agera på den kinesiska marknaden 

utan relationer till lokala aktörer och väljer man den vägen får man räkna med att göra 

misstag. Dessutom tar det betydligt längre tid att nå de mål som satts upp och detta 

har visat sig bli väldigt dyrköpt för många västerländska företag. Zhang menar å 

andra sidan att nyckeln till framgång i alla länder, inte bara i Kina, är att bygga upp 

starka relationer till olika aktörer. Följaktligen poängterar Zhang att uppbyggandet av 

professionella och stabila relationer på en tillväxtmarknad är mer komplicerat än på 

mogna marknader. Holmkvist hävdar att utländska företag som startar verksamhet i 

Kina måste etablera sig med lokal personal som har goda kontakter inom 

centraladministrationen samt med ett nätverk av kompetenta konsulter. Vidare tror 

han att det är omöjligt för ett utländskt företag att bli accepterat samt att överleva på 

den kinesiska marknaden utan kinesisk arbetskraft.   
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4.2.4 Skapandet av affärsrelationer 

En väsentlig del av Applied Biosystems kinesiska verksamhet går ut på att etablera 

långvariga relationer med kinesiska beslutsfattare och användare av dess produkter. 

Det tar lång tid att bygga upp dessa relationer men de innebär en betydande 

konkurrensfördel när relationen väl är upprättad. Holmkvist kan inte nog understryka 

vikten av att underhålla dessa relationer för att göra det svårare för konkurrenter att 

komma in på marknaden. 

 

Följaktligen menar Holmkvist att det inte finns några genvägar till att bygga starka 

affärsrelationer i Kina. Att skapa affärsrelationer med kinesiska aktörer går till på 

samma sätt som i övriga världen. Utländska bolag bör dock poängtera att de söker 

långsiktiga relationer med lokala kunder samt att de är öppna för samarbete med 

inhemska företag inom olika verksamhetsaktiviteter. En viktig aspekt att beakta är 

skapandet av en affärsrelation tar längre tid än vad vi är vana vid i väst. Utöver detta 

är det oerhört vitalt att arbeta med att vårda de upprättade relationerna. 

Underhållandet av affärsrelationer sker oftast genom uppdateringar och upprepade 

möten med beslutsfattarna, samarbetsprojekt med kinesiska institutioner samt mässor 

och utställningar inom relevanta områden. Zhang hävdar att Applied Biosystems 

styrka i sina affärsrelationer är deras starka varumärke, höga kvalitet samt deras 

enastående eftermarknadsservice. Slutligen exemplifierar Holmkvist etableringen av 

affärsrelationer med en pågående förhandling Applied Biosystems har med ett antal 

olika partners för specifika segment. I synnerhet gäller det ett eventuellt samarbete 

med avseende på tillverkning av vissa komponenter samt möjligheter att sälja och 

marknadsföra produkter tillsammans med lokala partners. Dessa förhandlingar 

befinner sig i ett initialt skede och beräknas vara slutförda inom en halvårsperiod. 

 

”Som västerländskt företag har man bara en chans på sig att göra ett gott 

intryck” (Holmkvist, Intervju 2008-05-14)   

 

Då Applied Biosystems är ett amerikanskt börsnoterat företag måste de följa den 

lagstiftning som gäller där företaget är instiftat, och inte i landet där företaget gör sina 

lokala affärer. Holmkvist understryker att i vissa avseenden kan man inte vara fullt ut 

kinesisk. En mycket stor kulturell skillnad är hur man i Kina ser på gåvor, dessa 
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förväntas i många affärssammanhang som en naturlig del i en överenskommelse. Å 

andra sidan kallas dessa, i västvärlden, snarare för mutor än gåvor. Applied 

Biosystems har vid betydande tillfällen avstått från affärer där så kallade gåvor har 

efterfrågats eller ens antytts. 

 

Zhang framhäver att Guanxi präglar större delen av det kinesiska affärsklimatet, men 

då Applied Biosystems agerar inom en så pass högteknologisk industri, är det främst 

kvalitet och service som är nyckelfaktorerna. Han menar vidare att alla industrier 

påverkas av den snabba ekonomiska tillväxten i landet och blir därmed mer mogna 

och västerländska. 

4.2.5 Framtida planer 
Under de senaste månaderna har Applied Biosystems skapat en internationell region 

som omfattar all verksamhet utanför USA. Grundtanken med denna organisatoriska 

förändring är att företaget vill stärka sin verksamhet med ett specifikt fokus på 

växande marknader såsom Brasilien, Ryssland, Indien samt Kina. 
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5. Analys 
 
 I detta kapitel analyserar vi resultaten från genomförda intervjuer samt jämför dessa 

med relevanta teorier för att undersöka förhållandet mellan teori och empiri. 

 

5.1 Motiv och triggers 
Baserat på Hollensens (2007) definition, kan vi koppla Puracs etablering i Kina till ett 

reaktivt motiv. Det här kan vi utläsa då företaget fick en oplanerad order i form av ett 

mjukt lån från SIDA, i Kina. Detta kan vi även anknyta till Hollensens (2007) 

definition av en extern trigger, då det var en stor efterfrågan på vattenverk i Kina 

mellan 1994 och 1997. Purac såg även fördelarna med att finnas i Kina, då detta 

skulle medföra större konkurrenskraft och effektivitet. 

 

Vi ser ett samband mellan Applied Biosystems etablering på den kinesiska marknaden 

och det som Hollensen (2007) benämner som ett proaktivt motiv. Företaget såg 

många möjligheter på den kinesiska marknaden bland annat på grund av den 

ekonomiska tillväxten samt en ökad satsning på forskning. Fler proaktiva motiv vi 

kan koppla till Hollensen (2007) är Applied Biosystems starka varumärke och unika 

teknologi, som har kommit att bidra till stora konkurrensfördelar. Vidare insåg 

Applied Biosystems värdet av att etablera sig i Kina då de antog att många 

betydelsefulla innovationer inom det vetenskapliga området skulle ske där. Dessutom 

karaktäriseras bolaget som ett erkänt MNC vilket innebär att tillgången till resurser 

oftast är stor.  

 

Sammanställning av företagens motiv och triggers 

Purac – reaktiva Applied Biosystems - proaktiva 
Oplanerad order Marknadspotential 
Vara konkurrenskraftiga samt effektiva Lönsamhets- och tillväxtmål 
 Unik teknologi 
 Starkt varumärke 
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5.2 Risker och barriärer 
Vad som berörs i såväl teorin som empirin är att tidigare erfarenhet och kunskap till 

viss del kan förhindra risker samt barriärer. Applied Biosystems har varit noggranna 

med att anställa lokal befolkning med goda kunskaper om hur Kinas centralstyrda 

samhälle fungerar. Även Purac har insett betydelsen av att verka i Kina med inhemsk 

personal som har erfarenhet och kunskap om marknaden. Såväl Johanson & Vahlne 

(1977) som Hollensen (2007) belyser att god kunskap och tidigare erfarenhet ses som 

en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att lyckas vid en utlandsetablering.  

 

Det kinesiska språket var, enligt Huss, till en början ett hinder då företaget var tvunget 

att använda sig av tolk för att kunna kommunicera. Den här typen av problem kan vi 

associera till Hollensen (2007) som kategoriserar det som en generell marknadsrisk. 

Ännu en teoretisk koppling kan vi göra till Bergstedt-Sten (2003). Författaren 

poängterar vikten av att informera tolken om företagets mål och intentioner så att 

eventuella missuppfattningar kan undvikas. Andersson påstår att Purac har haft svårt 

att konkurrera med lokala företag i Kina. Även Zhang menar att Applied Biosystems 

har fått tampas med ivriga konkurrenter. Trots detta har företagen lyckats stå sig i 

konkurrensen med lokala bolag tack vare deras eftertraktade kvalitet. Detta hinder kan 

vi koppla till Hollensen (2007), som kategoriserar konkurrens som en generell 

marknadsrisk. Zhang framhäver även att kunderna i Kina är omogna, till skillnad från 

de västerländska, då de förväntar sig en hög kvalitet till ett lågt pris. Vi ser ett 

samband mellan detta och vad som Hollensen (2007) nämner som en generell 

marknadsrisk. 

 

Zhang betonar att lagar är ett hinder för Applied Biosystems verksamhet då vissa 

produkter kräver en speciell licens. Vidare menar Zhang att landets lagar och 

regleringar försvårar importprocessen och därmed tar det längre tid innan företaget får 

tillgång till sina intäkter. Detta resonemang finner vi intressant då vi dessutom kan 

anknyta det till Hollensen (2007), som benämner det som en politisk risk. Zhang 

framhåller dessutom att Kina präglas av ett föränderligt affärsklimat då utvecklingen i 

landet sker snabbt. Detta kan medföra att många regler och regleringar snabbt 

uppkommer, vilket vi kan koppla samman med vad Hollensen (2007) kategoriserar 

som en politisk risk.  
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Betalningsrutiner ses, enligt Hollensen (2007), som en kommersiell risk. Den 

empiriska studien visar att både Purac och Applied Biosystems präglas av problem 

vid inkommande betalningar inom överenskommer tid. Vad som skiljer företagen åt 

är att Purac alltid erhåller sina betalningar fastän det kan dröja flera månader. Applied 

Biosystems har däremot drabbats av kreditförluster, som i sin tur har slagit tillbaka på 

marknaden vilket har medfört att priserna i Kina höjts.  

 

Vidare går det att utläsa i empirin att båda fallstudieföretagen anser att 

etableringsprocessen i Kina lätt blir kostsam om man inte har en välarbetad strategi. I 

Puracs fall, menar Huss, att det är onödigt att satsa pengar på att tillfredställa 

kunderna genom olika säljaktiviteter, medan Holmkvist på Applied Biosystems 

understryker att kostnaderna kan bli höga om man inte vet hur den gigantiska 

marknaden skall hanteras.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att varken Purac eller Applied Biosystems har 

haft några större problem vid etableringen på den kinesiska marknaden. Purac har 

varit relativt obehindrade då de kopierade den tidigare etableringen i landet. De har 

även haft fördelen av att arbeta mot kommuner och industrier som är öppna för 

internationella företag. Vad som har talat för Applied Biosystems är deras starka 

varumärke, unika och eftertraktade teknologi samt deras eftermarknadsservice. 

 

Sammanställning av företagen upplevda risker och barriärer 

Purac Applied Biosystems 

Språk  Lagar och regleringar  

Betalningsrutiner Betalningsrutiner 

Kostsamt Kostsamt 

Hård konkurrens Hård konkurrens 

 Föränderligt affärsklimat 

 Omogna kunder 

5.3 Distanser 

Hollensen (2007) hävdar att en operationsrisk är en politisk distans vilket innebär att 

värdlandets myndigheter inskrider på ett företags verksamhet. Vi ser en klar 
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anknytning mellan detta och Applied Biosystems verksamhet i Kina. Holmkvist 

menar att företaget känner av protektionismen inom vissa områden. Speciellt inom 

DNA-analys för brottsoffer, brottslingar och brottsplatser då Kina garanterar vissa 

konkurrensfördelar till inhemska producenter. 

 

Zhang framhåller att Kinas lagar och regleringar har försvårat Applied Biosystems 

importprocess och därmed gjort att det tar längre tid att få tillgång till intäkterna. 

Ännu en koppling kan vi göra till Hollensen (2007) som benämner denna typ av 

politiska distans som en transfereringsrisk. 

 

Företagen har inte upptäckt några större ekonomiska distanser, dock kan vi dra en 

parallell till Hollensen (2007) som menar att en ekonomisk distans kan uppstå då 

länder har kommit olika långt i sin ekonomiska utveckling och mognad. Kina har 

ännu inte nått samma ekonomiska stabilitet som länderna i väst, men Holmkvist anser 

att landet är på god väg.  

 

Både Purac och Applied Biosystems har lyckats överkomma merparten av de 

sociokulturella distanserna då företagen agerar med lokalt anställd personal som är väl 

bekant med språket och kulturen. Ovanstående text anser vi stämmer bra överens med 

Hollensens (2007) påstående om att ett lands språk är nyckeln till dess kultur.  

Andersson menar att språket är ett hinder då svensk personal från Purac besöker det 

kinesiska dotterbolaget. Vi finner motsvarande likheter i Hollensens (2007) 

diskussion, där författaren benämner språk som sociokulturell distans.  

 

Hollensen (2007) kategoriserar seder och bruk inom ramen av de sociokulturella 

distanserna. Avseende detta, kan vi göra otaliga anknytningar till både Purac och 

Applied Biosystems. Fang (2005) menar att affärsmiddagar i Kina är en del av 

förhandlingsprocessen och att det snarare anses vara positivt än negativt att bli 

berusad under dessa. Bergstedt-Sten (2003) uttrycker vikten av positioner och titlar i 

affärsförhandlingar, dessutom skall de västerländska titlarna motsvara den kinesiska 

digniteten. Vi ser tydliga kopplingar mellan ovanstående och Purac. Andersson menar 

att kineserna ständigt anordnar middagar och banketter där det hör till att bli berusad. 

Att frånvara vid dessa anses vara väldigt otrevligt och respektlöst. Vidare menar han 
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att titlar och positioner spelar en stor roll i Kina. Desto finare titel en person har ju 

högre hålles glaset när man skålar, styrker Andersson.  

 

Enligt Bergstedt-Sten (2003) ses gåvor som ett sätt att skapa och bevara relationer i 

Kina. Vid vissa tillfällen överlämnas fina gåvor, som dock följs av förväntan om en 

gentjänst då mottagaren står i tacksamhetsskuld till givaren. Vi kan utifrån vårt 

empiriska material se att Applied Biosystems tar stort avstånd från denna tradition. 

Holmkvist menar att Applied Biosystems har märkt en stor kulturell skillnad i hur 

man, i Kina, ser på gåvor. Dessa förväntas i många affärssammanhang som en 

naturlig del i förhandlingar. Han menar vidare att gåvor, i västvärlden, snarare kallas 

för mutor. Holmkvist understryker att företaget vid flertalet tillfällen har avstått från 

affärer där så kallade gåvor har efterfrågats eller ens antytts. 

  

Sammanställning av företagens upplevda distanser 
 

Distanser Purac Applied Biosystems 
Politiska distanser  Operationsrisk 

Transfereringsrisk 
Ekonomiska distanser Ekonomisk mognad Ekonomisk mognad 

 
Sociokulturella distanser Språk 

Seder och bruk 
 
Seder och bruk 

 

5.4 Etableringsformer 
I vårt empiriska material utläser vi att såväl Purac som Applied Biosystems tillämpat, 

det som Hollensen (2007) definierar som, den hierarkiska etableringsformen i Kina. 

Hollensen (2007) menar att den hierarkiska formen innefattar högst grad av risk, 

kontroll och vinstpotential, däremot är flexibiliteten låg. Vidare menar författaren att 

fördelen med denna metod exempelvis kan vara att det går att uppnå lägre kostnader i 

de fall ett företag förlägger produktionen i ett lågkostnadsland. Nackdelen är att 

företaget måste hantera diverse politiska, kulturella och ekonomiska olikheter. Purac 

och Applied Biosystems startade, 1993 respektive 1988, sin verksamhet på den 

kinesiska marknaden genom representationskontor. Allt eftersom företagens 

verksamhet utvecklades, upprättade de egna dotterbolag i Kina. Båda företagen har 

fått hantera skillnader samt olikheter i och med de annorlunda affärskultur i väst och 

Kina. 
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Sammanställning av företagens etableringsformer 
 
Purac Applied Biosystems 
Hierarkisk (representationskontor) Hierarkisk (representationskontor) 

 
5.5 Affärsrelationer 
Enligt Fang (2005) präglas den kinesiska kulturen av ett starkt relationsfokuserat folk. 

Detta skiljer sig avsevärt från den västerländska, som till stor del utmärks av en 

avtalsfokuserad affärskultur. Vidare hävdar författaren betydelsen av att lära känna 

och bygga upp en relation med sin affärspartner. Detta kan vi anknyta till vårt 

empiriska underlag då Holmkvist menar att det troligtvis är svårt att göra affärer i 

Kina utan att ha byggt upp starka relationer till lokala aktörer. Även Huss framhåller 

vikten av relationer, men han betonar visserligen att det även krävs en bra produkt till 

ett bra pris.  Vi har reflekterat över att alla våra informanter understryker betydelsen 

av att finnas på plats lokalt i Kina med kinesisk arbetskraft som har en djupare 

förståelse för språket och kulturen. Holmkvist framhåller att Applied Biosystems 

inhemska personal erhåller goda kunskaper om marknaden samt har tillgång till 

väsentliga nätverk. Följaktligen fastslår han att det är omöjligt för ett utländskt företag 

att överleva och bli accepterat i Kina utan kinesisk arbetskraft. Ännu en teoretisk 

koppling går att göra till Ford et al. (2006) som menar att för att minska osäkerheten 

och uppnå en hög försäljningsvolym är det av stor fördel att upprätta goda och nära 

relationer med goda kunder.  

 
Fang (2005) hävdar att kineser ägnar mycket tid och energi åt att utveckla personliga 

relationer med en potentiell affärspartner. Författaren menar att stor fokus läggs på att 

bygga upp ett förtroende innan affärssamtal kommer på tal. Holmkvist fastställer att 

det tar lång tid att bygga upp affärsrelationer men dessa innebär en betydande 

konkurrensfördel då de väl är etablerade. Vidare menar han att utländska bolag dock 

bör poängtera att de söker långsiktiga relationer med lokala kunder samt att de är 

öppna för samarbete med inhemska företag. 

 
Fang (2005) poängterar att vårda och underhålla en relation är båda parternas 

moraliska skyldighet. Även i de fall då parterna inte längre har några pågående affärer 

med varandra, bör de umgås i syfte att de senare skall kunna återuppta samarbetet. 
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Författaren menar att det kinesiska affärsklimatet kräver oerhört med engagemang. 

Här ser vi ännu en påtaglig parallell mellan det teoretiska och empiriska materialet.  

Holmkvist kan inte nog understryka vikten av att underhålla relationer för att göra det 

svårare för konkurrenter att komma in på marknaden. Zhang hävdar att Applied 

Biosystems styrka i sina affärsrelationer är deras starka varumärke, höga kvalitet samt 

deras enastående eftermarknadsservice. 

 
I vår empiriska studie finner vi att Purac främst arbetar mot kommuner som är öppna 

för utländska direktinvesterare som gynnar landet. I och med detta menar Huss att 

skapandet och underhållandet relationer inte är speciellt aktuellt i samarbetet med 

kommuner. Däremot har Huss tagit fram statistik för de tillfällen när Purac arbetat 

mot andra kunder då säljaktiviteter behövts i syfte att bygga relationer. Statistiken 

visade att dessa aktiviteter och gåvor kostar företaget mycket pengar i jämförelse med 

vad Purac får i gengäld. Avseende detta, kan vi urskilja en tydlig differens i hur Purac 

respektive Applied Biosystems ser på gåvor. Som vi tidigare nämnt, framhåller 

Holmkvist att Applied Biosystems snarare ser detta som mutor.  

  
Ford et al. (2003) beskriver i sin modell utvecklingen av affärsrelationer i fyra steg.  

Dessa är för-, upptäcks-, utvecklings- och det mogna stadiet. Vad vi kan utläsa från 

vårt empiriska material, gör kineser inte affärer förrän de uppnått det som författarna 

karakteriserar som det mogna stadiet i relationsutvecklingen. Enligt Ford et al. (2003) 

uppnår parterna detta stadium när de erhåller en särskild stabilitet i lärandet om 

varandra. Det mogna stadiet har många positiva fördelar för företag, det kan leda till 

att de inrättar gemensamma normer, värderingar och tro.  

 
Yang (2004) hävdar att Guanxi är ett sätt att leva och verka för både individer och 

företag i Kina. De flesta affärer görs genom Guanxi eller dess nätverk, Guanxiwang. 

Följaktligen menar författaren att utländska företag som etablerar sig i Kina måste ge 

sig in i dessa nätverk. Visserligen anser vi att Purac såväl som Applied Biosystems 

har förstått betydelsen av Guanxi, däremot har de inte behövt göra någon större 

anpassning. En förklaring vi finner till detta, är att företagen arbetar mot kommuner 

och myndigheter som är i behov av deras kompetens då den gynnar landet. 

Avslutningsvis finner vi att både Zhang och Huss har en poäng i deras resonemang då 

de understryker att Kina är på god väg att bli mer västerländskt i och med de många 

utländska direktinvesterarna.  
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Sammanställning av företagens centrala aspekter i affärsrelationer 

Purac Applied Biosystems 

Starka relationer Starka relationer 

Bra produkt till ett bra pris  Bra produkt 

Lokal närvaro Lokal närvaro 

Kultur- och språkförståelse Kultur- och språkförståelse 

Sociala tillställningar Tidskrävande  

 Konkurrensfördel  

 Eftermarknadsservice  
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6. Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel diskuterar vi kritiska aspekter kring de studerade företagen. 

Vidare besvarar vi studiens frågeställning samt presenterar våra slutsatser kring 

ämnet. Slutligen gör vi en teoretisk reflektion om relationsutveckling i Kina. 

 

6.1 Kritiska aspekter kring de studerade företagen  

Genom denna studie har vi kommit fram till att skillnader mellan att göra affärer, i 

västvärlden och Kina, existerar men att de nog inte är lika markanta som vi 

förmodade. Teorin har visat en sak och empirin, till viss del, en annan. Två av våra 

informanter är väl insatta i det kinesiska samhället. Detta tror vi kan ha inverkat på 

resultatet vi fått från intervjuerna då deras uppfattningar är aningen vinklade med 

tanke på deras livssituation. Vi har även intervjuat två västerlänningar med mindre 

kunskap om den kinesiska kulturen. Denna kombination har vi funnit betydelsefull då 

vi fått ett större perspektiv kring ämnet. Tidigare har vi hållit Kina på ett visst 

avstånd, men under studiens gång har vi blivit mer optimistiska till att det går att 

överkomma de stora skillnaderna mellan länderna och dess kulturer.  

 

Purac har hela tiden sett betydelsen av att finnas på plats lokalt samt att ha bra 

kinesisk arbetskraft som behärskar språket och kulturen. Deras argument, att det inte 

går att göra affärer i Kina från Sverige, finner vi intressant då vi kategoriserar det som 

en klar strategi. Att företaget fick en oplanerad order från SIDA i Kina tror vi har 

gjort etableringen relativt obehindrad. Kina efterfrågade Puracs produkter vilket har 

medfört att företaget inte behövt anstränga sig i samma utsträckning för att skapa och 

underhålla relationer. Purac har också haft fördelen av att besitta en unik kompetens i 

och med deras överlägsna kvalitet, tekniska processer och kunnande. Detta har 

inneburit stora konkurrensfördelar för Purac. Företaget arbetar mot industriella kunder 

som är mer präglade av ett internationellt tänkande och har tillgång till stora 

kontaktnät. Trots att Purac inte behövt göra en större anpassning till det kinesiska 

affärsklimatet, har de ändå behövt rätta sig efter vissa grundläggande normer och 

värderingar.  Att Purac deltar vid middagar och banketter samt uppföra sig utifrån den 
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kinesiska kulturen har hela tiden varit en självklarhet. Vid speciella tillfällen har de 

även tagit emot och gett gåvor, för att anamma den kinesiska affärskulturen.  

 

Applied Biosystems centrala etableringsstrategi i Kina har varit att agera med lokal 

personal på plats i landet. Företagets styrka är deras starka varumärke, unika 

teknologi samt kunskap. I och med att Applied Biosystems verkar inom ett så pass 

högteknologiskt område är de starkt eftertraktade i landet. Kina vill ta del av 

företagets teknologi samt kunnande och därmed har etableringsprocessen blivit 

mindre komplicerad att genomföra. Vi anser att ett starkt drag i Applied Biosystems 

etablering är att de inte har accepterat den kinesiska traditionen gällande gåvor, eller 

vad de snarare kallar för mutor. De har lyckats skapa och underhålla sina relationer 

genom andra medel. Den goda eftermarknadsservicen som företaget erbjuder sina 

kunder är något som utmärker företaget. Applied Biosystems har varit tydliga med att 

framföra att de söker långsiktiga relationer med lokala kunder samt att de är öppna för 

samarbete med inhemska företag.  Vi tror att en stor fördel för Applied Biosystems i 

deras etablering har varit tillgänglighet till mer resurser då de är ett väletablerat LSE.  

 

Baserat på denna diskussion vill vi poängtera tre huvudsakliga aspekter som gett oss 

en ökad förståelse i hur västerländska företag skapar och underhåller affärsrelationer i 

Kina.   

6.2 Betydelsen av relationer 
Vid skapandet av affärsrelationer ska företag vara medvetna om att relationer finns 

överallt, men att de anses vara starkare och av mer värde i den kinesiska 

affärskulturen. För att kunna åstadkomma bra relationer, har studien visat, att 

västerländska företag behöver närvara lokalt med kompetent kinesisk arbetskraft. Att 

skapa relationer i Kina utan lokal arbetskraft är i det närmre en omöjlighet. Den 

kinesiska befolkningen är traditionsbunden, vilket kräver att den som vill göra affärer 

på marknaden måste vara väl insatt i kulturen. Som utländskt företag i Kina bör man 

vara öppen för landet och dess kultur. För att bli accepterad av lokala aktörer krävs en 

anpassning till landets seder och bruk, vilka genomsyrar hela den kinesiska kulturen. 

 

Att etablera fungerande relationer med kinesiska myndigheter är fördelaktigt då 

samhället är centralstyrt och har därmed en stor inverkan på företagsklimatet. Då Kina 
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skiljer sig från västvärlden krävs det att företag som vill etablera sig på marknaden 

har en välplanerad strategi, för att förhindra eventuella misslyckanden som kan 

komma att påverka en viktig relation. Att ha tålamod och skynda långsamt är av stor 

vikt då kineser kännetecknas av att vara mer tidskrävande och försiktiga vid 

skapandet av en affärsrelation. En bra relation innebär att affärer görs lättare och 

risken att misslyckas blir betydligt mindre.  

6.3 Betydelsen av produkten 
Vi vill även poängtera vikten av att ha en unik produkt som är attraktiv i Kina. Vår 

empiriska studie har visat att våra fallstudieföretag har undgått flertalet hinder vid 

upprättandet av sina affärsrelationer eftersom deras produkter har varit eftertraktade 

och dessutom gynnat den kinesiska marknaden. I de fall ett företag har en bra och 

lockande produkt har det visat sig vara betydligt lättare att få kontakt samt utveckla en 

relation med kinesiska aktörer. Då företag har en speciell kompetens eller har en hög 

nivå av tekniska processer och kunnande, är det av stort värde i Kina. Empirin tyder 

även på att framtiden ligger i att ha en tilltalande produkt vars kvalitet är svår att finna 

på den kinesiska marknaden. 

6.4 Betydelsen av lokal närvaro 
Vi kan, utifrån det empiriska underlaget, utläsa att basen i Kina är otroligt viktig. Det 

är kritiskt och av stort värde att närvara lokalt. Vidare har det visat sig att det krävs 

inhemsk personal som besitter goda kunskaper om den kinesiska marknaden. Att 

dessa talar språket och har god kännedom om kulturen har visat sig vara en 

förutsättning för att utländska företag skall lyckas. Den kinesiska kulturen ligger till 

grund för, och präglar, hela affärsklimatet. Dessutom har vår studie visat att det är så 

gott som omöjligt, som västerländskt företag, att bli accepterat samt lyckas bygga 

affärsrelationer i Kina utan att ha lokalt anställd personal. Genom detta går det att 

överkomma många barriärer och risker på den kinesiska marknaden som annars kan 

bli förödande för vissa företag.  

 

Det empiriska materialet har visat att det kinesiska affärsklimatet utmärks av 

långsiktiga relationer. Detta förklarar varför kineser helst inte gör affärer med vit 

man, då dessa inte förväntas stanna kvar i landet. Vår studie har även visat att folket 

inte har samma förtroende för en västerlänning som för en kines.  
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6.5 Teoretisk reflektion kring relationsutveckling i Kina 
Baserat på vår studie ser vi att modellen, om affärsrelationers utveckling, som Ford et 

al. (2003) har konstruerat inte är tillräcklig i Kina. Författarna menar att det mogna 

stadiet når parterna när de har upprättat en särskild stabilitet i lärandet om varandra. I 

och med att det mogna stadiet är det sista i modellen förlorar den därmed sin funktion, 

när det handlar om utvecklingen av affärsrelationer, på den kinesiska marknaden. 

Modellen innehåller fyra stadier, där de tre första därav inte är speciellt aktuella vid 

byggandet och utvecklandet av affärsrelationer i landet. Således tyder vårt empiriska 

material på att kineser inte gör affärer förrän de uppnått det som författarna 

karaktäriserar som det mogna stadiet i relationsutvecklingen. Olika orsaker vi kan 

finna till detta är att hela landet är starkt präglat av Guanxi och därmed måste en 

relation ha nått en viss nivå innan en affär kan komma på tal. Dessutom är tilliten 

oerhört viktig innan kineser väljer att ingå en affärsrelation. Att göra affärer i Kina 

kan bli en långdragen process, det krävs ett stort tålamod, en öppenhet för landet och 

hela den kinesiska kulturen. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Internationell spridning och erfarenhet: 
 
1. Vilka länder är ni etablerade i? Har ni export, säljkontor eller direktinvesteringar? 
 
2. Hur länge har ni varit verksamma på den globala marknaden? 
 
3. Hur ser er verksamhet ut geografiskt? 
 
4. Har ni fördjupat er verksamhet i särskilda länder? 
 
Etableringsformer: 
 
5. Varför valde ni att etablera er i Kina? Fanns det några särskilda motiv? 
 
6. Hur valde ni att gå tillväga vid etableringsprocessen i Kina? Började ni med att 
exportera till Kina innan ni valde att göra en direktinvestering? 
 
Affärsklimatskillnader och bemötande: 

 
7. Vilka hinder, barriärer och risker har ni mött? 

o Politiska, kommersiella och generella? 
 
8. Hur ser er organisation ut i Kina? Är den dominerad av lokala arbetare? 

 
9. Vilket bemötande har ni fått i Kina? Blev ni välkomnade eller motarbetade? 
 
10. Har det varit svårare att etablera sig i Kina än på andra marknader ni är 
verksamma på? 
 
11. Har ni funnit det problematiskt att få bra kontakt med myndigheter? 
 
12. Har ni upplevt att lagar och regleringar i Kina varit till nackdel för er verksamhet  
(protektionism)? Hur har ni hanterat detta, har ni lyckats överkomma sådana problem,  
har ni tagit hjälp av någon för detta?  
 
13. Anser ni att det skulle vara möjligt att etablera sig på den kinesiska marknaden 
utan relationer till lokala aktörer?  
 
14. Vilka politiska, ekonomiska och sociokulturella problem och distanser har ni 
mött? 
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Affärsrelationer: 
 
15. Hur viktigt anser ni att det är att bygga upp starka relationer till era kunder, 
leverantörer etc? 
 
16. Hur har uppbyggandet av affärsrelationer på den kinesiska marknaden gått till? 
 
17. Hur arbetar ni med utvecklingen samt underhållandet av era affärsrelationer?  
 
18. Hur har ni ”lyckats” med era affärsrelationer?  

o Speciellt koncept, strategi? 
 
19. Har ni upplevt det svårare att skapa relationer och göra affärer i Kina än på andra 
marknader? 
 
20. Hur ser en typisk förhandling ut med en affärspartner i Kina? Beskriv er process. 
 
21. Känner ni till Guanxi?  
 
22. Hade ni en förståelse av vikten av att lära er hantera Guanxi? 
 
23. Anser ni att det kinesiska affärsklimatet präglas av Guanxi? 
 
Framtid: 
 
24. Hur ser framtiden ut för er del på den kinesiska marknaden? 

o Vilka planer finns? 
o Mål? 
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Bilaga 2 
 
Market entry modes: 
 
1. Why did you establish in China? What were the main motives? 
 
2. How did you establish in China? Did you first start exporting to China before you 

chose to make a foreign direct investment? 
 
Differences in business climate:  
 
3. What barriers and risks have you faced in China?  

o Political, commercial and general? 
 
4. How is your organization set up? Is it dominated by local employees or do you 

have a blend of local employees and expatriates? 
 
5. How was the company received in China? Were you welcomed or opposed? 
 
6. Is China more challenging to do business in compared to other countries you are 

established in? 
 
7. Has it been challenging to deal and collaborate with authorities? 
 
8. Have you experienced that laws and rules in China have been a disadvantage for 

your business? Eg. tariffs, quotas to protect local firms? 
 
9. Do you believe that it would be possible to establish in China without building 

relations to local decision makers / stakeholders? 
 
10. What political, economic and socio-cultural problems and distances have you 

faced? 
 
Business relations: 
 
11. How important is it to build relations with your customers and other key 

stakeholders? 
 
12. How have you created business relations in China? 
 
13. How do you develop and maintain your business relations? (eg. scientific 

collaborations, grants and other means of local entertainment and support) 
 
14. Describe a typical business negotiation in China. 
 
15. Are you familiar with Guanxi?  
 
16. How do you value the importance of Guanxi? 
 
17. Does Guanxi characterize the Chinese way of doing business? 
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Future: 
 
18. What are your future plans in China?  
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