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Sammanfattning 
 

Som en följd utav den växande efterfrågan för importerade livsmedel i Kina, finns det idag 

ett par svenska livsmedelsföretag som exporterar svenska livsmedel till Kina. Den ständigt 

växande ekonomin i Kina har skapat nya konsumentbehov och öppnat nya möjligheter för 

utländska företag att sälja sina inhemska produkter till landet med en enormt växande 

marknad.  

 

Enligt en färsk amerikansk rapport har den ekonomiska tillväxten i Kina bidragit till en 

växande medelsklass som efterfrågar säkrare och naturligare kvalitets produkter. I 

rapporten framgår att med en växande medelklass i landet har människor blivit mer måna 

om att köpa utländska livsmedel. Detta pga. ett antal tidigare livsmedelsskandaler, som 

orsakat förödande konsekvenser för befolkningen. Det finns således en omättad marknad i 

Kina, vilket utländska och i det här fallet svenska livsmedelsföretag kan tillgodose.  

 

Enligt färska siffror från Svenska Ambassaden i Peking går Sverige enskilt miste om minst 

1,3 miljarder SEK i livsmedelsexport till Kina varje år. Sveriges exportförlust har dessutom 

konstant ökat de senaste åren, och vi ämnar ta reda på hur detta går att ändra på och vilka 

möjligheter som finns för att åtgärda detta problem. I samband med ett projekt där fyra 

svenska livsmedelsföretag fått möjligheten att marknadsföra sina produkter mot en 

gigantisk kinesisk detaljhandelskedja och möta dess 500 inköpare, har vi valt att belysa 

deras ingång på marknaden. Kina är i nuläget en svår marknad att komma in på, vilket 

också bidragit till blandade erfarenheter för de fyra svenska företagen. 

 

Som syfte med vår uppsats ämnar vi identifiera marknadsföringsstrategier som kan hjälpa 

till att överbrygga eventuella kommunikationsbarriärer för svenska livsmedelsföretag i Kina. 

Vi har kommit fram till att det finns olika värdehöjare som svenska företag kan utnyttja, samt 

även saker att undvika för att underlätta ingång på kinesiska marknaden. Slutligen har vi 

även kommit fram till faktorer som krävs för att gå från kontakt till relation. 

 

Nyckelord: Kina, Sverige, Export, Livsmedel, Internationalisering, Kultur, Relations-

marknadsföring, Brand management, Sinnesmarknadsföring 
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Abstract  
 

As a result of the growing demand for imported foods in China, today there are some 

Swedish food companies who are exporting food to China. The growing economy in China 

has created new consumer needs and thus the opportunity for foreign companies to sell 

their domestic product to the country.  

 

According an American report, the current economic growth in China has contributed to a 

growing middle class, which demands for safer and more natural quality products. Chinese 

people have, in connection to this, become more eager to buy foreign food. This is due to a 

number of previous food scares, which have caused huge consequences among the 

population. Thus, there is an unsaturated market for foreign food companies to cover in 

China, which could also be a motive for Swedish food companies to enter this market. 

 

According to recent figures from the Swedish Embassy in Beijing, Sweden loses more than 

1.3 billion in food exports to China every year. In connection to a project where four 

Swedish food companies were given the opportunity to launch their products at a large 

Chinese retailer, we have chosen to highlight their market entry in China. China is currently 

a difficult market to penetrate, which has also contributed to mixed experiences of the four 

Swedish companies. In this paper, we intend to identify marketing strategies that can 

overcome any communication barriers that Swedish food companies might face in China. 

 

In this paper we have identified different values, which we believe that Swedish companies 

can exploit. Other things we have found during our research are communication barriers to 

avoid when entering the market. At last, we have also found some factors which are 

required when going from contact to relation in a business process. 

 

 

Key words: China, Sweden, Export, Food, Internationalisation, Culture, Relationship 

marketing, Brand management, Sensory marketing 
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1. Inledning 
 

Här beskriver vi grunden till vårt problemområde, tillsammans med en problemdiskussion där vi 

argumenterar om varför detta kan vara intressant för svensk export och näringsliv. Vi har gjort 

antaganden och avgränsar, och utifrån det formulerat vår huvudfråga och delfrågor. 

 

 

1.1 BAKGRUND 
 

Enligt färska siffror från Svenska ambassaden i Peking går Sverige miste om 1,3 miljarder SEK 

eller mer i utebliven livsmedelsexport till Kina varje år. Sveriges exportförlust har dessutom 

konstant ökat de senaste åren (Per Linnér, 2010). I vår uppsats kan du läsa vidare om vilken 

möjlighet Sverige står inför. 

 

Världen riktar idag sin uppmärksamhet mot Kina, som är en av vår tids största plattformer för 

internationell handel. Många länder anser Kina vara en ”hot spot” för både export och import  

(Ghauri & Cateora, 2005). Den ständigt växande ekonomin och utvecklingen i landet har skapat 

nya konsumentbehov och öppnat nya möjligheter för utländska företag att sälja sina produkter 

till landet. Export av utländska produkter till Kina blir större på grund av att många företag 

upptäckt goda möjligheter på en marknad med stor befolkning och stadigt växande ekonomi 

(Lagos; Scott; Rasmussen; Bugang; Cheng, 2010). Kinas medelklass är också ett växande 

segment som idag uppgår till ca 240 miljoner människor, vilka tjänar 150 000-300 000 SEK per 

år enligt Ambassad sekreterare Markus Lundgren (2008). Dessa människor får i samma takt 

som sitt ekonomiskt växande välstånd även nya kost och dryckes begär.  

 

Livsmedelsindustrin i Kina omsätter varje år enligt China Statistic Yearbook (Department of 

Commercial Reform and Development of China's Ministry of Commerce) 140 miljarder RMB 

vilket är enorma siffror jämfört med Sverige (chinaknowledge.com). Dessutom står mat- och 

dryck marknaden i Kina inför en stor utveckling enligt Ingrid Bonde Åkerlind (2011-04-07) på 

svenska Exportrådet i Peking. För svenska företag finns det därför otroliga möjligheter med att 

komma in. 
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Den ekonomiska tillväxten i Kina har bidragit till en växande medelklass som efterfrågar säkrare 

och naturligare kvalitets produkter. Detta påvisar även en ny amerikansk rapport från USDA 

Foreign Agricultural Service skriven av Lagos et al. (2010). Här framgår det att pga. den 

ekonomiska tillväxten och utvecklingen i Kina de senaste åren, har kineser i allmänhet och 

storstadskineser i synnerhet blivit mer måna om att köpa utländska och kontrollerade livsmedel. 

Åkerlind hänvisar till ett antal tidigare livsmedelsskandaler inom mat industrin i Kina. Exempelvis 

melamin skandalen 2008 då mer än trehundratusen bebisar insjuknade och många dog. 

 

Ekologiska livsmedel och hållbar utveckling har genom medelklassens urbanisering och 

medvetenhet därmed fått ett uppsving. Exempelvis var ett av målen för världsutställningen i 

Shanghai 2010 att deltagande stater och besökare skall uppmärksamma detta. “They will learn 

how to create an eco-friendly society and maintain the sustainable development of human 

beings” (en.expo2010.cn). Ekologisk mat står i Kina för livsmedelssäkerhet, omtanke, 

medvetenhet, hälsosamt, nyttigt och status enligt Lagos et al. (2010). 

 

Vidare hävdar Åkerlind att skandinaviska och svenska matprodukter vuxit fram som ett 

kvalitetsalternativ för den medvetna storstadskinesen. Sverige har dessutom enligt Reputation 

Institute (RI) under 2010 rankats som ett utav de allra starkaste Country Of Origin (COO) 

varumäken som folk känner till. Sveriges varumärke står enligt Åkerlind för kvalitet, ekologi och 

miljömedvetenhet. Under den enorma världsutställningen i Shanghai under 2010 

marknadsförde sig Sverige med bl.a. hållbarhet som ett nyckelord (en.expo2010.cn). I Sveriges 

paviljong kunde man t.ex. på ett smart sätt lära sig om återvinning . Genom att på ett bra sätt 

använda sig utav bl.a. hållbar utveckling så vann Sveriges paviljong förstapris utav flera hundra 

paviljonger på utställningen, vilket gav mycket stor uppmärksamhet i Kina utav Sveriges 

miljösmarta profil (expo2010.se). 

 

I pressmeddelande Svenska livsmedelsframgångar i Kina (2009-11-23) framgår det att i de 

senaste åren har svenska företag inom livsmedelsindustrin gjort exportsatsningar för att lansera 

sina svenska livsmedelsprodukter i Kina (se.cision.com). Fyra svenska livsmedelsföretag fick 

genom kontakter via Svensk-Kinesiska Handelskammaren möjligheten att presentera sina 

produkter i en mässa i Shanghai, arrangerad av den kinesiska detaljhandelskedjan Lianhua. 

Där fick de marknadsföra sina produkter inför flertalet kinesiska inköpare, som fick provsmaka 

och välja ut vilka produkter som skulle erbjudas testförsäljning i Kina. Vi har följt deras väg och 

erfarenheter med att marknadsföra sig på den kinesiska livsmedelsmarknaden. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.expo2010.cn%2Fc%2Fen_gj_tpl_9.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4K-P20nqynfKeaBTXhO4xXQO7mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.expo2010.cn%2Fc%2Fen_gj_tpl_9.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4K-P20nqynfKeaBTXhO4xXQO7mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.expo2010.cn%2Fc%2Fen_gj_tpl_9.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4K-P20nqynfKeaBTXhO4xXQO7mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.expo2010.cn%2Fc%2Fen_gj_tpl_9.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4K-P20nqynfKeaBTXhO4xXQO7mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.expo2010.cn%2Fc%2Fen_gj_tpl_9.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4K-P20nqynfKeaBTXhO4xXQO7mw
http://www.expo2010.se/en/awards/
http://www.expo2010.se/en/awards/
http://www.expo2010.se/en/awards/
http://www.se.cision.com/
http://www.se.cision.com/
http://www.se.cision.com/
http://www.se.cision.com/
http://www.se.cision.com/
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1.2 ANTAGANDEN 
 

Antagande 1 

Det växande medelklass-segmentet blir mer och mer villigt att spendera pengar på dyrare 

livsmedel på grund av rädsla för dålig kvalitet och livsmedelssäkerhet. Därför gör vi antagandet 

att det här segmentet vill konsumera hälsosam och därmed dyrare mat i större utsträckning.  

 

Antagande 2 

På grund av Sveriges tidigare beskrivna positionering i Kina gör vi också antagandet att 

importerade livsmedel och svenska varor i allmänhet står för “miljötänk”, god hälsa och kvalité i 

Kina. 

 

1.3 PROBLEMDISKUSSION     

Enligt Lundgren (2008) är det ett stort problem att Sverige ligger efter i livsmedelsexport till 

Kina, jämfört med exempelvis Finland, Norge och Danmark. För Sverige finns det mycket stor 

potential på just detta område menar Lundgren. 

 

● Finlands andel utav världens livsmedelsexport uppgår till mindre än hälften utav 

Sveriges andel. Trots detta är Finlands export av livsmedel till Kina värd tre gånger mer 

än vad Sverige exporterar till Kina (Lundgren, 2008). 

● Norges andel livsmedelsexport på världsmarknaden är endast marginellt större än 

Sveriges, dock är deras livsmedelsexport till Kina värd mer än sju gånger så mycket som 

Sveriges (Lundgren (2008).     

● Danmarks livsmedelsexport på världsmarknaden är drygt tre gånger så stor som 

Sveriges men hela 14 gånger större till Kina (Lundgren, 2008). 

 

“Livsmedelssektorn i Kina är en av de sektorer där Sverige underpresterar mest och där 

resultaten av ökat främjande förväntas bli särskilt goda.” 

Markus Lundgren, Ambassad sekreterare i Peking, Telemeddelande sid. 1, (2008-01-27) 

 

“Kinesiska konsumenter är över lag mycket intresserade av utländsk mat då denna ofta ses 

som mer pålitlig och lyxig. Dock ligger Sverige, jämför med Norge som exporterar mycket fisk, 

och Danmark som exporterar mycket kött, långt efter i statistiken, och här finns stor potential för 

svensk matexport att hämta igen”. 
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Ingrid de Vries, Exportrådet i Shanghai, (2011-03-29) 

 

Som nämnts tidigare beräknas den kinesiska medelklassen uppgå till 240 miljoner människor, 

med en årsinkomst på 150 000 – 300 000 SEK. Medelklass segmentet är alltså en stor grupp 

potentiella livsmedelskunder som efterfrågar kvalitetslivsmedel, vilket Sverige i nuläget går 

miste om (Linnér, 2010) (Lundgren, 2008) (Lagos et al, 2010).  

 

Det framgår enligt Lundgren (2008) att det främsta problemet idag handlar om marknadsföring. 

Här nedan förklarar vi varför, vilka problem som funnits tidigare och åt vilket håll utvecklingen 

går med dessa svårigheter i dagsläget.  

 

Lundgren (2008) nämner i sitt telemeddelande ”Kan vi öka svensk export av livsmedel till Kina”  

fyra olika och huvudsakliga problem för svenska livsmedelsföretag när de går in på den 

kinesiska marknaden: 

 

1. Överbryggning utav kinesiska handelshinder och protektionism. 

 

2. Public-private partnership som innebär en uppbackning från svenska staten hemifrån 

Sverige till svenska exportföretag. Detta för att affärsbeslut är starkt beroende av svensk 

uppbackning t.ex. exportprotokoll, tullhantering och certifiering. Men också på högre plan 

genom fler högnivåbesök ifrån Sverige. 

 

3. Förstärkning på plats med utsänd svensk personal och lokala kinesiska experter. I 

jämförelse har Nederländerna 16 personer på plats och Danmark har sju, som alla 

arbetar heltid med att underlätta hemlandets livsmedelsexport till Kina. 

 

4. Information till svenska livsmedelsexportörer om möjligheter, svårigheter och hjälp med 

marknadsbearbetning på den kinesiska marknaden.  

 

Vad har då hänt sedan Lundgren (2008) formulerade ovanstående hinder för svenska 

livsmedelsexportörer på den kinesiska marknaden, vilka hinder återstår? 
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1. Protektionism 

Ambassad sekreterare Per Linnér nämner i sitt telemeddelande Studieresa till 

Shandongprovinsen från november 2010 att Kina befinner sig i en livsmedelsinflation. Detta vill 

den kinesiska ledningen och centralbanken nu kraftigt förhindra och motverka, vilket därför har 

öppnat upp möjligheten för fler utländska livsmedelsföretag i Kina (flex-news-food.com). Idag ca 

två år efter Lundgrens telemeddelande till Sveriges regering, var detta ett problem. Nu ser läget 

ut att vara i förändring; processen mot en starkare valuta är enligt Linnér (2010) nu igång i Kina. 

 

2. Högnivårelationer 

Det är enligt Linnér (2010) väldigt svårt för utomstående länder att få exporttillstånd till Kina. 

Den kinesiska myndigheten AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection 

and Quarantine) agerar enligt Linnér (2010) med en sofistikerad protektionism då de 

“/.../upprepade gånger glömmer att svara på brev, behöver flera månader för att påbörja 

verifikationsprocessen av ett frågeformulär och kräver flertalet inspektionsresor till länder var 

sanitets- och smittskyddshantering av livsmedel är långt mer sofistikerad än det egna landets 

/…/.” (s. 3). Enligt det amerikanska ministerrådet för jordbruksfrågor ger AQSIQ inga eftergifter 

om inte handelspartnerns hemland också gör det.  

 

Enligt ministerrådet såg Kina alltid en vinnare och en förlorare i en handelssituation och därför 

är det viktigt att själv kunna erbjuda något (Linnér, 2010). Trots alla dessa svårigheter har 

Sverige idag fått godkända exportprotokoll på ett antal olika livsmedelsprodukter t.ex. 

mjölkprodukter. Enligt Linnér (2010) planeras ännu fler högnivåbesök under året med detta i 

åtanke. Lundgren (2008) menar dessutom att handelshinder med extra kvalitetskrav för 

exportörer har gjort att dessa automatiskt håller en högre kvalitet än de inhemska kinesiska 

varor som ej har samma krav. Det har i sin tur gjort att importerade livsmedel har mycket högre 

kvalitets status än kinesiska varor. 

   

3. Förstärkning på plats    

I första telemeddelande från Lundgren (2008) framgår det att Svenska ambassaden föreslagit 

en exportfrämjandesatsning mot Kina, genom förstärkning av personalresurser på plats samt en 

mer aktiv besökspolitik från Sveriges sida. Enligt direktkontakt med Linnér (2011-04-11) har 

personalstyrkan dock visat sig vara på samma nivå som 2008, då han konstaterat att det inte 

jobbar fler personer på ambassaden idag jämfört med 2008. Dock har många relationer mellan 

svenska livsmedelsföretag bildats på eget initiativ, vilket innebär att de stöttar varandra. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.flex-news-food.com%2Fconsole%2FPageViewer.aspx%3Fpage%3D30350%26str%3DCHINA%2520and%2520FOOD-INFLATION&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8Uj-yysNdohxFf0u7FZekujMLMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.flex-news-food.com%2Fconsole%2FPageViewer.aspx%3Fpage%3D30350%26str%3DCHINA%2520and%2520FOOD-INFLATION&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8Uj-yysNdohxFf0u7FZekujMLMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.flex-news-food.com%2Fconsole%2FPageViewer.aspx%3Fpage%3D30350%26str%3DCHINA%2520and%2520FOOD-INFLATION&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8Uj-yysNdohxFf0u7FZekujMLMg
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4. Marknadsinformation: Möjligheter, svårigheter och marknadsbearbetning i Kina 

Vi har valt att fokusera vår problemlösning mot hur marknadsförståelsen fungerar och kan 

förbättras dvs. svenska livsmedelsföretags agerande mot kinesiska inköpare. Svenska 

exportintresserade företag får inte tillräckligt med stöd och hjälp med marknadsbearbetning från 

svenskt håll. Därför blir det också svårt att förstå hur marknaden fungerar. Det finns alltså ett 

problem som kan ses ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Det praktiska problemet är hur 

svenska livsmedelsföretag skall bete sig på den kinesiska marknaden, medan det teoretiska 

problemet är hur dessa företag skall profilera sig. 

   

1.4 PROBLEMFORMULERING 
   

1.4.1 Forskningsfråga 

Hur kan svenska livsmedelsföretag skickligt agera och profilera sig på den kinesiska 

marknaden?  

 

I vår forskningsfråga ämnar vi att besvara hur man som svenskt livsmedelsföretag arbetar för att 

stärka sin position på den kinesiska marknaden. 

 

1.4.2 Delfrågor 

Utifrån vår forskningsfråga har vi identifierat två delfrågor:  

1. Finns det styrkor som svenska varumärken kan använda sig av på 

livsmedelsmarknaden i Kina, och i så fall vilka? 

 

Det vi vill ta reda på med vår första delfråga är vilka förutsättningar som finns att utnyttja 

vid export till Kina gällande exempelvis produkt, varumärke och ursprung. 

 

2. Vad behöver svenska livsmedelsföretag anpassa sig till i försäljningsprocessen mot 

kinesiska inköpare? 

 

I vår sista delfråga vill vi ta reda på vad man bör ta hänsyn till i affärsrelationer med 

kineser. 



15 
 

1.5 SYFTE   

Syftet med vår uppsats är att identifiera marknadsföringsstrategier mot den kinesiska 

livsmedelsmarknaden, för att överbrygga de kommunikationsbarriärer som svenska 

livsmedelsföretag kan möta i Kina.  

 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

I vår uppsats har vi valt att fokusera på livsmedelsindustrin. Vi avgränsar oss till export av 

svenska livsmedel till Kina, då det enligt ovan framgår att det finns stor potential i den kinesiska 

marknaden. Större kvantiteter säljs mot inköpare och återförsäljare än mot privatpersoner och 

därför utesluter vi även B2C (business to consumer).  

 

För att ta sig in på den kinesiska marknaden bör man enligt exportrådet vara ett medelstort 

företag varav vi genom den Svensk-Kinesiska handelskammarens projekt med Lianhua har fått 

möjlighet att intervjua de ansvariga vid fyra svenska medelstora företag; Lantmännen Cerealia, 

Findus, Spendrups och GILLE.  

 

Vi fokuserar största delen av vår teoretiska referensram på relationsmarknadsföring och brand 

management, men också ett par andra teorier som vi anser vara relevanta. Efter 

pressmeddelandet från 2008 har nästa ambassadör sekreterare Per Linnér i november 2010 

reviderat situationen och menar att det största problemet idag är marknadsförståelse. Därför 

avgränsar vi oss också till dagens största problem; marknadsförståelse. 

   

1.7 DISPOSITION 
 

Kapitel 1 

I detta kapitel ingår vår bakgrundsbeskrivning där vi ämnar ge läsaren en viss insikt i vårt 

uppsatsämne, och sedan föra vidare ämnet genom vår problemdiskussion som i sin tur leder 

fram till vårt syfte. Utifrån syftet och en del avgränsningar har vi utformat några centrala 

frågeställningar som kommer att följas upp i vår undersökning. 
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Kapitel 2 

I detta kapitel redogör vi för hur vi praktiskt gått tillväga med undersökningen. Vi presenterar 

vårt upplägg och motiverar för vår valda forskningsstrategi. Här beskrivs även våra insamlade 

data samt de forskningsverktyg vi använt för att kunna samla in data. Slutligen gör vi en 

reflektion över de informationskällor vi använt i vår forskning. 

  

Kapitel 3 

Den tredje delen av uppsatsen utgör vår teoretiska referensram dvs. olika teorier som vi valt att 

anknyta till vårt problem. Valet av dessa teorier grundar sig till stor del på det som vi kallar för 

pilotintervju i metodkapitlet, vilket vi kommer att redogöra för senare. 

 

Kapitel 4 

Denna del av uppsatsen omfattar vår empiriinsamling. Här presenteras vår praktiskt hämtade 

information via kontakt med personer från näringslivet inom livsmedelsindustrin. 

 

Kapitel 5 

I denna del kommer vi att påbörja vår analys av de teorier vi valt att belysa i förhållande till vår 

empiriska insamling. Tanken är att försöka hitta kopplingar mellan teori och empiri, och vidare 

föra en diskussion över de samband vi ser. 

 

Kapitel 6 

Slutligen kommer vi att redogöra för de slutsatser vi drar utifrån vår analys och diskussion. Vi 

kommer eventuellt också att ge egna rekommendationer som avslut för denna undersökning. 
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2. Metod 

I vår metod kommer vi att presentera olika upplägg som en uppsats kan ha, och välja vad vi 

anser passar bäst för vår uppsats. I första hand kommer vi att presentera vår 

undersökningsansats, i nästa steg kommer vi att beskriva olika typer av data, och i det tredje 

steget kommer vi att presentera vårt val av undersökningsmetod dvs. en närmare beskrivning 

av hur vi valt att tillämpa vår undersökningsansats, och därefter beskriva hur vi kommer att 

producera samt hantera vårt material. 

 

   

 

2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS 

Genom att forskaren kopplar verkligheten till sin upphämtade data och empiri kan nya teorier 

skapas enligt Bryman & Bell (2007). Forskarens syfte är att kartlägga forskningsproblem för att 

lättare kunna beskriva verkligheten ur ett vetenskapligt perspektiv, genom exempelvis modeller, 

Bryman & Bell (2007). Metavetenskapen beskriver enligt (Patel och Davidson 2003) tre olika 

sätt att relatera nya slutsatser och forskning kontra empiri, data och teori. Dessa tre upplägg är 

deduktion, induktion och abduktion.  

 

2.1.1 Deduktion 

Deduktiv forskning går enligt Bryman & Bell (2007) till så att forskaren utgår ifrån tidigare teorier 

för att sedan lägga fram en ny hypotes om hur de ser på problemet. Efter detta är det dags att 

undersöka sitt objekt och samla in data. För att till sedan analysera och komma med egna 

slutsatser och rekommendationer om hypotesen stämde eller ej. Sist men inte minst skriver 

forskaren alternativt en ny teori. Forskaren relaterar alltså all sin insamlade empiri (både primär 

och sekundär data) till tidigare teorier. Detta kallas hypotetiskt deduktiv forskning (Bryman & 

Bell, 2007). De olika delarna inom deduktiv forskning kan delas in i teorifasen, empirifas, 

analysfas, fasen för slutsats och rekommendationer och sist fasen för bildandet utav ny 

eventuell ny teori (Bryman & Bell, 2007).  
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2.1.2 Induktion  

En induktiv ansats handlar om att först explorera och utforska ämnet. Genom att ge sig ut på 

upptäcktsfärd, likt Kapten James Cook, för att sedan beskriva vad man sett utifrån empirin. Efter 

att den nya visionen är dokumenterad till en teori går man över till att relatera den till äldre teori 

för att på så sätt förankra den. Forskningen går ifrån verklighetens observationer till teori. 

Utfallet ifrån en induktiv process blir således att forskaren lägger till en ny teori. (Bryman & Bell, 

2007).     

  

2.1.3 Abduktion   

Abduktion är enligt Patel och Davidson (2003) en flexibel arbetsmetod för forskaren då han/hon 

blandar funktionerna ifrån både det induktiva och deduktiva arbetssättet. Patel och Davidson 

2003) fortsätter med att förklara att abduktion går till så att forskaren börjar med att skapa ett 

induktivt förhållningsätt, med en hypotes kring hur problemområdet bör lösas. För att sedan se 

om samma hypotes och teori går att applicera på fler fall, här blir forskarens arbete med andra 

ord deduktivt. På detta sätt utvecklas forskningsresultatet. Möjligheterna med abduktiv 

forskningsmetod är enligt Patel och Davidson (2003) mycket större än om forskaren arbetar 

absolut reglerad utav deduktiva eller induktiva metoder. Sammanfattningsvis är abduktiv 

forskning en metod där man utgår ifrån ett fall, som man sedan testar på teorin för att sedan gå 

tillbaka till verkligheten igen och sedan tillbaka teorin så många gånger man behöver för att hitta 

ett tillfredställande resultat (Patel & Davidson, 2003). 

 

Vår ansats 

Efter tre års studier är vi som författare färgade utav olika teorier, därför anser vi det omöjligt att 

säga att vi utgått från en induktiv ansats. Vi har valt att skriva vår uppsats efter abduktiv ansats. 

Detta för att vi under arbetets gång under flera olika tillfällen tagit in nya synvinklar från 

verkligheten som vi vart tvungna att gå tillbaks och analysera utefter våra teorier. De fördelar vi 

hoppas kunna utnyttja med att arbeta abduktivt är att vi inte blir så låsta i vårt arbetssätt, vilket 

även Patel och Davidson (2003) påpekar.  
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2.2 UNDERSÖKNINGSDESIGN 

Undersökningsdesignen är forskningens mall vilken beskriver relationen mellan de olika typer 

utav data och information som samlats in till forskning. Och vilken typ utav studie som forskaren 

använder sig utav. Det vill säga vilken typ av problem metoden riktar in sig på att lösa (Patel och 

Davidson, 2003). 

 

2.2.1 Primär - och sekundärdata 

Enligt boken Vad, hur och varför skriven av Dag Ingvar Jacobsen (2002) finns det två 

benämningar för datainsamling beroende på hur man samlat in data. Dessa två kallas för 

primärdata och sekundärdata. Vi kommer att tillämpa båda typ av data, där sekundärdata bland 

annat används som en grund i vår forskningsfråga och primärdata lyfter fram mer 

verklighetsförankrad information för att styrka problemet. Jacobsen framhåller att det är idealiskt 

om forskaren kan använda både primär- och sekundärdata i sin datainsamling för att styrka det 

resultat forskaren kommer fram till alternativt att olika typ av data kan ställas mot varandra. Med 

vår datainsamling ämnar vi att få djupare förståelse i vårt forskningsområde. 

 

Primärdata 

Med primärdata menas att forskaren samlat in information genom direkt kontakt från en eller 

flera personer. Forskaren har alltså direkt kontakt med informationsutgivaren (s.k. respondent) 

och datainsamlingen är mer skräddarsydd för det speciella problemet. Primärdata kan samlas 

genom olika metoder t.ex. intervju, observation eller frågeformulär. (Jacobsen, 2002). 

Respondenten behöver inte nödvändigtvis vara företagsperson, då alla individer kan användas 

som informationskälla vid kvantitativa forskningsstudier (Björklund & Paulsson, 2003). I 

Seminarieboken poängterar Björklund och Paulsson (2003) att fördelen med primärdata är den 

personliga kontakten med respondenten, där information som ges är specifikt riktad till det 

aktuella problemområdet samt forskarens möjlighet att kunna be om förtydligande vid oklar 

information. Nackdelen är att det många gånger kan vara svårt att få tillgång till primärdata, då 

det kan vara tidskrävande att komma i kontakt med respondenten samt att få den exakta 

information som önskas från denne. 

 

Den typ av primärdata som vi kommer att använda i vår forskningsstudie är en personlig 

intervju, fem telefonintervjuer och mejlkontakt med Exportrådet i Kina och Svenska ambassaden 
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i Kina. Vi anser att vår empiriska insamling har varit fullgod då problemet i fråga inte krävt någon 

personlig eller fysisk kontakt med respondenten. 

 

Sekundärdata 

När man arbetar med sekundärdata innebär det att forskaren tillämpar information som samlats 

in av annan part dvs. indirekt datainsamling från informationskällan. Sekundärdata brukar 

vanligtvis samlas in via litteratur och andra texter vid kvalitativa forskningsstudier. Det kan även 

finnas sekundärdata av kvantitativt slag som exempelvis statistik, räkenskaper, redovisningar 

osv. (Jacobsen, 2002). 

  

Björklund och Paulsson (2003) menar på att sekundärdata utgör all form av tidigare skrivet 

material, där upplysningar vanligtvis tagits fram i annat syfte än det som forskaren ämnar 

studera. Björklund och Paulsson menar således att den här typen av information kan vara 

vinklad för ett annat ändamål och att endast delar av informationen kan bli relevant för ens egen 

studie. Det kan därför tolkas som en nackdel vid användning av sekundärdata. Det finns å 

andra sidan även fördelar med sekundärdata t.ex. att forskaren under kort tid och med 

begränsade resurser får möjligheten att samla in mycket information som annars kan bli svårt ta 

del av enbart genom primärdata (Björklund & Paulsson, 2003).  

 

De sekundärdata vi valt att tillämpa är tidigare upprättade rapporter som rör vårt 

problemområde samt vetenskapliga artiklar och litteratur. 

2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

För att få bättre struktur och insikt i vår forskning, finns det två forskningsmetoder som kan 

tillämpas i samband med den valda studiemetoden, vilka är kvalitativ och kvantitativ forskning 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). Kvalitativ forskning innefattar ett mer rationellt tänkande, där 

forskaren oftast samlar in data från noga utvalda källor som kan tilldela giltig och mer trovärdig 

information. Kvantitativ forskning är å andra sidan mer testorienterad och innefattar mer logiskt 

och kritiskt tänkande. Ghauri och Grønhaug (2010) hävdar att den främsta skillnaden mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning är själva proceduren. Kvantitativ forskning hanterar 

exempelvis olika statistik där mätningar genomförs med hjälp av objektiv datainsamling, medan 

kvalitativ forskning fokuserar på mer subjektiv datainsamling (Ghauri & Grønhaug, 2010). 

Jacobsen (2002) hävdar å andra sidan att den största skillnaden mellan båda ansatserna ligger 

i hur mycket forskaren är beredd att gräva fram nya inslag för sitt forskningsområde. Den 
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kvantitativa ansatsen öppnar oftast upp nya portar till information som kan vara helt okänd, 

medan den kvalitativa ansatsen söker en mer existerande och inrättad information (Jacobsen, 

2002). Detta går vi djupare in på i följande stycken. 

  

Kvalitativ forskning 

I undersökningen kan forskaren välja att bearbeta sin datainsamling på ett kvalitativt sätt, med 

kvalitativa metoder (Patel & Davidson, 2003). Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) finns det tre 

huvudkomponenter för kvalitativ forskning vilka är data, förklarande eller analytisk procedur 

samt rapport. Data erhålls oftast genom observationer och intervjuer, proceduren är de olika 

tekniker där forskaren försöker analysera data och tänka utanför ramarna för komma fram till 

slutsatser eller nya teorier, och rapporten är sammanställningen av all data och analys och de 

slutsatser man har (Ghauri & Grønhaug, 2010). En vanlig anledning till forskarens val av 

kvalitativ forskning grundar sig på de objektiv som ska uppnås i projektet (Ghauri & Grønhaug, 

2010). I de fall då forskaren vill avslöja och förstå ett visst fenomen eller situation som det finns 

lite kunskap om, sporrar oftast detta till kvalitativa forskningsmetoder. Tanken är då att finna 

betydelser och en mening hos detta fenomen (Ulrica Nylén, 2005) Det lämpar sig bra då vi 

studerar mänskligt beteende och dess funktioner i t.ex. organisationer, grupper, eller en enskild 

individ. Den kan enklare bidra med fler detaljer och subjektiv förståelse i problemet (Ghauri & 

Grønhaug, 2010). Några vanliga kännetecken för den kvalitativa metoden är exempelvis 

tonvikten i att förstå data samt sätta fokus i hur respondenten tolkar den, rationellt tänkande, 

explorativt orienterad, holististiskt perspektiv osv. (Ghauri & Grønhaug, 2010). 

   

Den andra typen av forskningsmetoden kallas för kvantitativ forskning. Patel och Davidson 

(2003) skiljer båda forskningsmetoder och hävdar samtidigt att bearbetning av statistisk 

information är en kvantitativ metod och bearbetning av textmaterial är en mer kvalitativ metod. I 

helhet kan det konstateras att kvantitativ data är empiri i form av siffror eller symboler som 

motsvarar skrivna ord (Jacobsen, 2002 s. 135). Enligt Patel och Davidson (2003) kan statistiken 

användas som ett verktyg att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. Då vi inte kommer 

att tillämpa den kvantitativa metoden har vi därför valt att inte gå djupare in i ämnet.  

 

Vi har alltså valt att göra en kvalitativ forskning för vårt problemområde. Med hänsyn till 

ovanstående, anser vi inte det vara nödvändigt med någon statistisk mätning av problemet. Det 

kan dessutom bli en att utmaning framställa kvantitativ data samt dra slutsatser kring hur detta 

påverkar problemet i fråga. Till skillnad från kvantitativa data är kvalitativa data empiri i form av 
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ord t.ex. meningar och texter (Jacobsen, 2002, s. 135), vilket lämpar bättre till vår 

datainsamling. Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) är det också allmänt accepterat att kvalitativ 

forskning är den mest användbara metoden vid induktiv och explorerande undersökning då det 

kan leda oss till en uppbyggnad av hypoteser och förklaringar. Några metoder med kvalitativa 

undersökningstekniker är historiska texter, fokus grupper (grupp diskussioner) och fallstudier 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). I vår undersökning har vi valt att tillämpa den tredje kvalitativa 

metoden som blir en fallstudie och kommer därför inte att gå djupare in på de andra två 

metoderna, utan istället fokusera på den sista. 

 

2.2.3 Fallstudie 

Patel och Davidson (2003, s. 54) framhåller att i en fallstudie studeras ett fall av en individ, en 

grupp individer, en organisation eller en situation. Det kan likna Jacobsens (2002) beskrivning 

av fallstudier som ett tema av olika nivåer, där vi börjar på individnivå och fortsätter sedan 

längre ut till de högre nivåerna tills vi får ett helhetsperspektiv. Det vill säga att vi delar upp fallet 

i olika nivåer. Det är också vanligt att forskare kombinerar information av olika karaktär i en 

fallstudie, för att kunna ge en bred och detaljrik bild av fallet. Det kan t.ex. innebära en 

kombination av intervjuer, observationer och enkäter för den aktuella studien (Patel & Davidson, 

2003).  

 

I vår forskning kommer vi att titta på situationen i helhet; den rådande affärskulturen i Kina, hur 

svenska livsmedelsföretag genom varumärke och relationsskapande i sin marknadsföring når ut 

till kinesiska inköpare, möjligheten till en ökad trend av ekologiska livsmedel, och vad gäller vår 

datainsamling kommer vi även att kombinera information av olika karaktär såsom intervjuer och 

litterära texter, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra studien. 

  

Ghauri och Grønhaug (2010) hävdar att en fallstudie kan vara ett bra tillvägagångssätt i de fall 

forskaren har frågor i sin problemställning som ska besvaras t.ex. hur eller varför. Vårt intresse 

ligger i att svara på hur svenska livsmedelsföretag kan profilera sig på den kinesiska 

livsmedelsmarknaden, samt vilka marknadsföringsbarriärer som finns och hur man kan 

överbrygga dessa. Därför anser vi att en fallstudie är den mest relevanta studiemetoden för vårt 

problemområde.  
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Den undersökningsmetod vi har valt är alltså en fallstudie med kvalitativa inslag. För att kunna 

identifiera de utmaningar som finns på den kinesiska marknaden, har vi valt att följa upp ett 

projekt där fyra svenska livsmedelsföretag fått möjligheten att marknadsföra sina produkter till 

en gigantisk kinesisk butikskedja, där de både lyckats och misslyckats med att sälja in dem. 

Tanken är att ta del av den erfarenhet som företagen har haft när det gäller komma in på 

marknaden. Vi hade även önskat komma i kontakt med personer som arbetar för svenska 

livsmedelfrågor i Kina, för att få en djupare marknadsförståelse. Dock har det varit svårt att 

komma i kontakt med dessa personer. Däremot har vi, som framgår i tidigare kapitel, lyckats få 

kontakt med svenskar som arbetar med handelsfrågor mellan Sverige och Kina. Detta anser vi 

också kan vara en viktig informationskälla, då de erhåller bredare kunskap om landet och 

kulturen i fråga. 

 

2.4 FRÅGEUNDERSÖKNINGEN 

När vi lägger upp vår frågeundersökning är det viktigt att ta reda på vilken form undersökningen 

skall ha. Som t.ex. vilken typ av upplägg och tekniker som undersökningen skall bestå utav. 

Vilka personer vi skall intervjua om vi skall göra en förundersökning eller kanske en pilotstudie 

för att i mindre format klargöra om vi har relevanta forskningsfrågor och teori bas som exempel. 

Skall man göra undersökningen med hjälp utav en ”survey” alltså en avgränsad undersökning i 

en större grupp via formulär eller intervjuer eller skall man fallstudie i en avgränsad mindre 

grupp eller kanske till och med ett experiment på ett antal individer. Detta är val som forskaren 

är tvungen att ta när frågeundersökningen utformas (Patel och Davidson, 2003). 

 

Vår frågeundersökning 

Vi valde som mål att göra djup intervjuer, dels genom att träffa en utav våra respondenter men 

också genom upprepad telefonkontakt. Kontakten vi fick med våra respondenter blev därmed 

spontan och öppen, som även Patel och Davidson (2003) argumenterar för. 

2.4.1 Urval 

Urvalet grundar sig på den relevans forskaren får fram i sin empiriska datainsamling. Väljer man 

att använda all information som exempelvis vid enkätundersökningar så kallas det för 

”sannolikhetsurval”. Men om forskaren t.ex. gör en kvalitativ empirisk insamling, är 

sannolikheten stor att även irrelevant information följer med. I det senare fallet skall därför 



24 
 

forskaren använda sig utav urvalsmetoden ”icke-sannolikhetsurval”. Då vi får mycket överflödig 

information i våra djup intervjuer så väljer vi att tillämpa icke-sannolikhetsurval som metod. 

(Merriam 1994) (Bryman & Bell, 2007). 

 

Företagen inom vår fallstudie 

De företag vi har haft kontakt med i vår fallstudie är Findus AB, GILLE, Lantmännen Cerealia 

och Spendrups. I följande presenterar vi kort dessa företag. 

Findus 

Findus Sverige AB är ett utav Sveriges största livsmedelsföretag som erbjuder ett stort 

sortiment av frysvaror. Med omkring 900 anställda och en omsättning på omkring tre miljarder 

kronor, så marknadsför Findus omkring 350 produkter mot restaurang och storköksmarknaden 

och runt 250 produkter mot konsumentmarknaden. Vår respondent på Findus AB har varit 

Exportchef Mats Jörnell. 

 

GILLE 

GILLE startades 1967 och är ett traditionellt bageriföretag. Då startades det utav Tord 

Einarsson men har idag ca 200 medarbetare och ägs nu mer utav Continental Bakeries i 

Holland. GILLE är en utav världens största tillverkare av pepparkakor och är också ledande utav 

havrebaserade kakor så som Havreflarn eller Dubbla Chockladflarn. GILLE omsätter omkring 

400 miljoner kr och ungefär två tredjedelar av produktionen går på export. Våra respondenter på 

GILLE har varit VD Micael Györei och tidigare Exportchef Johnny Ohlsson.  

 

Lantmännen Cerealia 

Lantmännen Cerealia ingår i Lantmännen vilket är en utav Nordens stärsta koncerner inom 

livsmedelsbranschen. Organisationen ägs utav cirka 40 000 svenska lantbrukare och har mer 

än 12 000 anställda. Lantmännen är verksamma i 19 länder och omsätter omkring 43 miljarder 

kronor. I Lantmännen Cerealia ingår varumärken som AXA, Kungsörnen, START, Gooh och 

GoGreen vilka främst har export inom norra Europa. Verksamheten har ca 1450 anställda och 

omsätter omkring 4,5 miljarder kronor. Vår respondent på Lantmännen Cerealia har varit 

Thomas Hultman.  
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Spendrups 

Spendrups grundades 1897 och var från början ett bryggeri. Idag är Spendrups ett 

dryckesföretag med brett sortiment. Bland Spendrups varumärken Spendrups, Norrlands Guld, 

Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Pago, El Coto, Gallo, Bergstrands kaffe m fl. 

Spendrups har idag ca 1200 medarbetare och omsätter omkring 2,7 miljarder kronor. Våra 

respondenter på Spendrups är Vice VD Ulf Spendrup och Exportchef Mats Liedholm. 

2.4.2 Genomförande    

När det kommer till genomförande utav intervjuer så är det viktigt att man förbereder sig så att 

man får ut så mycket som möjligt utav mötet med respondenten. Genom att utforma intervju 

frågor på olika sätt kan man styra intervjuns flöde och förlopp. Genom att använda 

standardiserade frågor kan forskaren styra respondenten med öppna eller stängda följdfrågor 

beroende på relevansen i svaret (Bryman & Bell, 2007). 

 

Beroende på vem respondenten är så är det också en stor fördel att vara förbered och påläst 

om den jargong och kultur som råder inom det företag, organisation eller bransch man som 

forskare studerar (Bryman & Bell, 2007). 

 

Inom vår bransch livsmedelsbranschen så har vi varit tvungna att läsa på otroligt mycket för att 

veta hur denna komplexa försäljning och export går till. Detta har underlättat för oss när vi träffat 

högt uppsatta personer inom företagen, så som VD:ar och exportchefer. 

2.4.3 Undersökningsinstrument och materialinsamling 

Som undersökningsinstrument krävs det olika typer av verktyg för forskaren. Denne kan vid 

intervju t.ex. använda ett formulär för att vara säker på att alla frågor blir besvarade. Om 

undersökningens svar istället är i numerisk i form utav variabler så tillämpas kvantitativ metod 

(Bryman & Bell, 2007). 

 

När forskaren exempelvis gör djupintervjuer och därmed får in väldigt mycket information så kan 

informationen bli svår att hantera, speciellt om det är flera olika respondenter so intervjuas. I 

detta fall löser forskaren detta genom att kategorisera informationen för att göra det lättare 

under senare faser i forskningen (Bryman & Bell, 2007). 
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Genom att kategorisera symbolisk information så går den därmed att göra numerisk. Men det är 

dock inte möjligt att gå åt andra hållet och göra numerisk information symbolisk (Bryman & Bell, 

2007). 

2.4.4 Undersökningsinstrument     

Vår empiriska insamling består utav kvalitativa intervjuer där vi använt oss utav ett frågeformulär 

som vi utformat med hjälp utav en kvalitativ pilot intervju där vi analyserat ett antal olika teoriers 

relevans för att sedan vidare ”strömlinjeforma” ett frågeformulär, till övriga respondenter, med 

relevanta huvudfrågor och följdfrågor. 

 

Vi gjorde som sagt en pilotintervju med Johnny Ohlsson som är f.d. exportchef på GILLE under 

10 års tid. En pilotintervju är ett utkast av de intervjufrågor som skall ställas till eventuella 

intervjupersoner. Tanken är att testa kvaliteten i dessa frågor t.ex. om de är svårtolkade eller ej 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). Syftet med pilotintervjun har också varit att få en klarare insikt i hur 

de marknadsfört sig mot kinesiska inköpare samt för- och nackdelarna med detta. Utifrån det 

ämnar vi att identifiera de utmaningar som exportföretagen har träffat på och undersöka 

möjligheten till effektivare marknadsföring.  

 

Efter vår pilotintervju gjorde vi några ändringar i frågemallen. Frågorna kändes en aning 

diversifierade och otydliga, då vi tror att detta även kunde bli besvärligt för såväl respondenten 

som kommande respondenter. Vi tog därför bort och la till vissa frågor samt strukturerade och 

knöt ihop vissa frågor för att tydliggöra vårt ändamål i denna undersökning. Vi har också 

grundat vårt teoretiska perspektiv genom pilotintervjun, då vi utgått ifrån det som sagts. 

2.4.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan det hända att forskarens informationsinsamling inte alltid 

motsvarar vissa kvalitetskriterier. Kvalitetskriterier kan vara graden av säkerhet; hur säker 

informationen är. I vår forskning kan det till exempel innebära att den information vi hittar i 

publicerade rapporter kanske inte är helt tillförlitliga, då den kan vara baserad på svaga 

upplysningar. Om en del av dessa rapporter utgör en viktig grund för vår problemdiskussion kan 

graden av säkerhet falla i den egna forskningen som en konsekvens av den bristande 

säkerheten i informationsinsamlingen. Man talar då om validitet och reliabilitet. (Patel & 

Davidson, 2003). 
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Valitet innebär den utsträckning som forskaren använder sin forskningsmetod i det som skall 

undersökas, istället för att omedvetet råka studera någonting annat (Evert Gummesson, 2000). 

Även Björklund och Paulsson (2003) understryker att validitet omfattar i vilken utsträckning man 

mäter det som man verkligen avser att mäta. Ett sätt att öka validiteten kan exempelvis vara 

genom att ställa tydliga frågor vid intervjuer (Björklund & Paulsson, 2003). Reliabilitet innebär att 

om fler än en forskare undersöker ett visst fenomen bör de ha nästan jämlika resultat, då detta 

påvisar att studien har en viss äkthet (Gummesson, 2000). Det kan sammanfattas som graden 

av tillförlitlighet, dvs. vad värdet landar på om man skulle upprepa undersökningen. Ett sätt att 

öka reliabiliteten kan vara att ställa kontrollfrågor vid intervjuer för att få bekräftat det som sagts 

tidigare. (Björklund & Paulsson, 2003). 

2.4.6 Triangulering 

Triangulering är en struktur som kan tillämpas för att styrka och höja nivån av tillförlitlighet i 

undersökningen. Det kan man göra genom att använda flera olika metoder vid undersökning av 

samma företeelse. Tanken är att flertalet metoder tillsammans kan uppnå samma syfte. 

(Björklund & Paulsson, 2003). Det finns olika sorters triangulering till exempel datatriangulering, 

utvärderartriangulering och teoretisk triangulering. Datatriangulering innebär att forskaren 

använder olika datakällor såsom böcker eller respondenter. Utvärderingstriangulering innebär 

att olika utvärderare av samma material används, och teoretisk triangulering innebär att vid 

analys av ett visst fenomen används olika teorier. (Björklund & Paulsson, 2003). 

2.5 ACCESS 

Vi har kommit i kontakt med våra respondenter genom att kontinuerligt mejla och ringa tills vi 

lyckats skapa kontakt och stämma in intervjutillfällen. Vår uppsats riktar in sig på export, och 

många av våra respondenter bl.a. är exportchefer och/eller ansvariga för exportdelen inom sitt 

företag. Detta har därmed försvårat tillgängligheten av respondenterna genom att vissa har varit 

bortresta under den tid vår primärdatainsamling ägde rum. Dock har vi har tillsammans med 

våra respondenter kunnat lösa situationen genom telefonkontakt till utlandet bland annat till 

Zagreb och Bryssel. 
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2.6 METODKRITIK 

Under intervjuerna har vi inte lyckats få svar på alla frågor, och med detta har vi full förståelse 

om empiri kapitlet kan kännas lite diffust. Läsaren får alltså inte möjligheten att känna till vad 

samtliga företag säger om samma fenomen, vilket också försvårar möjligheten att kunna göra 

en egen tolkning av företagens lansering i Kina. Vi tror dock att frågorna skulle kunna anpassas 

ännu mer om vi haft ytterligare tid på oss att göra ännu en pilotintervju. 

 

Under forskningens gång har vi funnit fler vägar som varit anknutna till just samma problem, och 

kan därmed ha påverkat validiteten i en mindre utsträckning. Vi har inte heller säkert och klart 

kunnat dra fasta slutsatser kring vårt problemområde, då det inte tidigare publicerats en 

liknande forskning utav samma fall att utgå ifrån, för att styrka våra argument. Därför tror vi att 

reliabiliteten i vår forskning är svår att mäta, av just det skäl att utfallet i vår forskning troligtvis 

kommer att se ut på ett visst sätt, medan en annan liknande forskning utav samma fall hade 

kunnat visa på ett annorlunda utfall. 
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3. Teoretisk referensram 

Vår teoretiska referensram har vi tagit fram utefter hur vårt problem ser ut. Med hjälp av vår 

teori har vi byggt upp en referensram som gett oss en idé om vad vi ska söka i vår empiriska 

datainsamling. Detta utgör grunden för hur vår teori och empiri senare skall knytas ihop och 

analyseras samt diskuteras. Dock är teorin också en del av vår kommande slutsats och därmed 

vår röda tråd. 

 

 

3.1 INTERNATIONALISERINGS TEORIER 

I boken Global Marketing skriven av Svend Hollensen (2007) finns några olika teorier för hur 

företag internationaliserar sig. Två av dessa teorier presenteras i följande.  

3.1.1 Nätverksteorin 

Nätverksteorin argumenterar för att företag inte enbart skall betraktas som ensamstående 

aktörer på den internationella marknaden, utan att de i grunden involverar andra aktörer i sin 

omgivning. Det innebär att de t.ex. kan vara beroende av leverantörer, distributörer, 

återförsäljare osv., för att kunna driva sin verksamhet på ett effektivare sätt. Alla aktörer som tar 

del utav denna process ingår i ett så kallat nätverk. (Hollensen, 2007). 

3.1.2 Transaktionskostnadsanalysen (TCA) 

Grunden i TCA modellen introducerades av engelsmannen Ronald Coase (1937). I TCA teorin 

anses företag hålla så låga transaktionskostnader som möjlig dvs. det alternativet som är 

billigast för företaget är vanligtvis det som får gälla. Om det exempelvis skulle vara mer 

kostsamt att etablera försäljningskontor på en ny marknad, vore det mest troligt att företaget 

väljer att exportera via mellanhand. Det handlar alltså om att hålla kostnaderna nere. 

(Hollensen, 2007). 
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3.2 RELATIONSMARKNADSFÖRING 

I boken International Marketing av Ghauri och Cateora (2005) handlar relationsmarknadsföring 

(RM) om hur företag kan skapa närmare relationer med sina kunder. Fokus sätts på skapande, 

utveckling och utbyte av särskilda tillgångar som på ett ömsesidigt sätt kan uppnås genom 

relationer. Med relationsmarknadsföring strävar vanligtvis företagen efter konkurrensfördelar 

genom att etablera långsiktiga kundrelationer och rättvisa samarbeten som båda parter kan ha 

nytta av. Idén hos många företag är också att långsiktiga relationer skall frambringa lojala och 

nöjda kunder. 

  

Idag inser många företag att det är viktigt att erbjuda det kunden efterfrågar, vilket kan vara 

skräddarsydda varor eller tjänster. För att få rätt uppfattning av vad kunden behöver har det 

blivit vanligare att samarbeta med kunden och dess leverantörer för att producera de varor som 

efterfrågas. På så sätt kan företag och kund få möjligheten att utveckla en hållbar och långsiktig 

relation. Vidare konstaterar Ghauri och Cateora (2005) att med hjälp av relationsmarknadsföring 

kan företag styrka sin relation till kunden, vilket i sin tur kan bidra till större kundlojalitet. Det 

innebär att om kunden är nöjd är chansen större att denne upprepar sitt köp. På längre sikt kan 

detta gynna företagets marknadsandelar och ökad ekonomiska tillväxt. 

 

3.2.1 Marknadsföringskaraktär 

Ghauri och Cateora (2005) menar att relationsmarknadsföring blir allt mer uppmärksammat 

bland forskare runtom i världen, främst i Amerika, Europa, Asien och Australien. 

Relationsmarknadsföringen är användbar vid försäljning till både privatpersoner eller andra 

företag s.k. business-to-consumer (B2C) respektive business-to-business (B2B) 

marknadsföring. Business-to-consumer innebär att företag säljer varor eller tillhandahåller 

tjänster till slutkonsumenter dvs. privatpersoner som ska tillämpa produkten. Business-to-

business är i princip detsamma, men säljer endast varor och tjänster till andra företag 

(Armstrong; Kotler; Harker; Brennan, 2009). 

  

I boken International Marketing har också Ghauri och Cateora (2005) listat några viktiga 

karaktärer som skiljer B2B från B2C (s 341, figur 14.2), men i detta fall kommer endast B2B 

marknadsföringen att karaktäriseras. 
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1. I relationen mellan två företag finns det oftast ett särskilt mål som länkar företagen till 

varandra. Det kan handla om utökning av varumärke, ekonomisk tillväxt, bredda sitt 

kontaktnät, slå ihop samarbete av ekonomiska skäl, hitta nya distributionskanaler osv. 

 

2. Vanligtvis är försäljning av varor och tjänster mellan företag större än försäljning till 

privata kunder. Det sker därför också stora investeringar i att bygga upp och utveckla 

relation mellan företagen, jämfört med enskild individ. 

 

3. Inom B2B har företagen oftast färre kunder än de företag som vänder sig mot 

privatpersoner. Detta leder till större relationssatsningar gentemot kunden, eftersom 

företaget annars kan gå miste om stora summor pengar från en kund som byter säljare. 

 

4. Förlorade kunder kan vara svåra att ersätta inom B2B då vissa kunder har betydligt stor 

inverkan i ett företag. Det är oftast tidskrävande att med nya kunder komma upp i sådan 

nivå, eftersom det samtidigt kräver investering och utveckling i nya relationer. 

 

5. Hur mycket kännedom har parterna om varandra? Generellt sätt tillåter B2B relationer 

mer bekantskap och därmed större kunskap om både säljare och köpare. Här kan flera 

personliga relationer byggas upp bland olika individer i båda företagen, som då kan 

kallas för inter-organisatoriska kopplingar. 

 

6. Inom B2B kräver oftast genomförandet av försäljnings- eller köpprocessen en längre tid 

och anses vara ganska komplext. Anledningen är att många personer kan vara 

inblandade från både säljarens och köparens sida, och vissa gånger kan också 

köparens budget kollidera med den summa pengar som skall läggas ut på köpet. 

 

7. Vilka kommunikationsmedel tillämpas för att bygga och upprätthålla relationer? Inom 

B2B lägger säljaren stor vikt på personlig kontakt och personlig försäljning. Man försöker 

genom alla möjliga former och platser att samla information om den potentiella kunden 

för att finna genensamma intressen, då det främst är säljaren som motiveras till att 

utveckla långsiktiga och hållbara relationer. 
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3.2.2 Marknadsföringsstrategi 

Ghauri och Cateora (2005) redogör att säljarens marknadsföringsstrategi beror till stor del på 

vilken typ av produkt som företaget erbjuder. Om produkten i fråga är komplex och svår att sälja 

in, behöver förtaget sätta ännu större fokus på relationen till kunden. Marknadsföringsstrategin 

kan vidare bero på vilken typ av kundkrets man riktar sig till; dess kultur och värderingar. T.ex. 

vad fäster kunden störst fokus på? Är det ekonomiska eller sociala aspekter som spelar störst 

roll osv. Till sist kan det även bero på vilken typ av organisation som är involverad i 

marknadsföringsstrategin. Vad är målet med denna strategi? Ämnar företaget utöka sitt nätverk 

eller söker man samarbetspartners? Marknadsföringen behöver inte nödvändigtvis handla om 

att locka nya kunder, utan kan också upprättas för andra ändamål. 

  

Som nämnts tidigare är relationsmarknadsföring inte någonting nytt, men det har kommit att få 

stor betydelse för internationella marknadsföringsaktiviteter (Ghauri & Cateora, 2005). I Kina har 

man myntat ordet Guanxi som betyder ”personligt nätverk”. Guanxi har fått sin betydelse genom 

att affärsrelationer i Kina vanligtvis brukade utvecklas genom sociala relationer. Att utveckla en 

god relation med en ”vän”, ansågs vara en förutsättning till att vidareutveckla en affärsrelation. 

Eftersom det blivit allt vanligare med decentralisering av ekonomiskt beslutsfattande i Kina, har 

även behovet av starka affärsrelationer ökat. (Ghauri & Cateora). Det kan då innebära större 

ekonomisk maktfördelning mellan stat och företag, vilket därför gör det viktigt att främja goda 

affärsrelationer mellan makthavare (12manage.com). 

  

Enligt Ghauri och Cateora (2005) är utvecklingen av långsiktiga relationer med kunden själva 

kärnan i relationsmarknadsföring, därför att det anses vara en hållbar strategi för B2B företag. 

De menar att framställningen av exempelvis industriella varor kan vara minst lika viktigt för 

köparen som säljaren, då denne har som motiv att göra vinst. Det handlar därför om att förstå 

de behov som köparen har idag, men också i framtiden. 

  

Författarna framhåller att i relationsmarknadsföring är det vanligt att säljare gör uppföljningar för 

att ta reda på om kunden är nöjd. Företaget SKF som är en tillverkare av bland annat 

rullningslager tas upp som exempel på företag som erbjuder after-sales uppföljning till sina 

kunder. Det innebär att efter försäljning av sin produkt ser företaget till att i efterhand kontrollera 

att produkten är ordentligt monterad och underhålls. Genom after-sales uppföljningar minskar 

risken av produktskador som kan orsaka produktionsstopp hos kunden. Det skapar därmed ett 

visst värde i relationen och SKF får då möjligheten att utveckla starka kundrelationer. Med hjälp 

http://www.12manage.com/
http://www.12manage.com/
http://www.12manage.com/
http://www.12manage.com/
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av en stark relation kan alltså en säljare differentiera sig gentemot andra konkurrenter (Ghauri & 

Cateora). I exemplet med SKF bidrar deras after-sales service till ett visst inflytande och värde 

hos kunden, vilket författarna tror kan flytta fokus från pris till service då det kan finnas billigare 

produkt av samma slag hos andra leverantörer.  

 

3.2.3 Traditionell marknadsföring 

Annekie Brink och Adele Berndt (2007) diskuterar i sin bok Customer Relationship Management 

& Customer Service det tidigare synsättet och strukturen i marknadsföring, som idag anses vara 

traditionell marknadsföring. Relationsmarknadsföringen har växt fram ur den traditionella 

marknadsföringen, och som nämnts tidigare utvecklats i takt med förändringar som skett i den 

globala marknaden. Brink och Berndt presenterar några inriktningar i traditionell marknadsföring 

bland annat den välkända marknadsföringsmixen. Gary Armstrong & Philip Kotler (2007) har i 

sin bok Marketing An Introduction beskrivit den så kallade marknadsföringsmixen, som består 

av allting ett företag kan göra för att påverka efterfrågan av sin produkt. Den innehåller en grupp 

av verktyg som kan kontrolleras av företaget internt och som kallas för de Fyra P:na dvs. 

produkt, pris, plats och påverkan. 

  

Produkt är kombinationen av varor och tjänster som företag erbjuder till marknaden. 

 

Pris är det pris som kunden betalar för produkten, och som kan inkludera ytterligare 

faktorer såsom rabatter, inbetalningstid, kreditvillkor, prisförhandlingar osv. 

  

Plats omfattar företagets särskilda aktiviteter som gör att produkten kan bli mer tillgänglig 

for kunden t.ex. geografiskt läge, transport och andra omkringliggande tjänster. 

  

Påverkan är företagets sätt att kommunicera med marknaden i syfte att nå ut till sin publik, 

och att skapa och utveckla ett kontaktnät (B2B eller B2C). 

 

3.2.4 Relationsmarknadsföring kontra Traditionell marknadsföring 

Det finns olika tillvägagångssätt för företag och organisationer att marknadsföra sig. Det som 

vanligast står i kontrast till relationsmarknadsföringen är traditionell marknadsföring. Ghauri och 

Cateora (2005) påpekar att traditionell marknadsföring anses vara mer konkurrensorienterad, 
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och att egenintresse är det väsentligaste hos företag och kund. Även H.B. Klopper et al. (2006) 

understryker att traditionell marknadsföring främst fokuserar på själva försäljningstransaktionen 

mellan företag och kund dvs. försäljningsprocessen. Det innebär således att företaget inte 

engagerar sig relationsmässigt gentemot kunden mer än att sälja det som utlovas. Klopper et al. 

(2006) menar att när försäljningstransaktionen är genomförd upphör också kontakten med 

kunden, och det ligger inget intresse i att vidareutveckla någon långsiktigt relation. 

 

Enligt Choo Meng Kong (2006) började den traditionella marknadsföringen ifrågasättas allt 

eftersom den senare tidens förändringar har krävt nya och modernare marknadsföringsmetoder. 

Författaren har listat några viktiga skillnader mellan båda perspektiven. Han menar att inom 

traditionell marknadsföring är det vanligt med kortsiktigt tänkande och handlande utifrån detta. 

Företagen som tillämpar traditionell marknadsföring brukar också vara mer säljorienterade, och 

kan många gånger pressa priset för att sälja produkten. Med after-sales service kan det 

tillkomma extra kostnader då det inte anses ha ett värde i sig. Fokus sätts på att hitta nya 

potentiella kunder, dock mindre inblandning med kunderna efter försäljning. Med andra ord kan 

sägas att målet med traditionell marknadsföring är själva betalningstransaktionen. Författaren 

framhåller också att relationsmarknadsföring innefattar ett mer långsiktigt tänkande och 

handlingar utifrån detta. Det handlar i stort om relationsuppbyggande pga. att det anses ha ett 

värde i sig, och att utnyttja detta värde för att påverka kunden. Relationsmarknadsföringen 

syftar också till att uppfylla kundens förväntningar och därmed erhålla fler lojala kunder. Redan 

en första försäljning anses vara början till en framtida relation. 

 

3.2.5 Relationstolkning  

Relationsmarknadsföringen har dock även blivit ifrågasatt när det kommer till hur relationen 

tolkas mellan båda parter. Choo Meng Kong (2006) hävdar att själva benämningen 

relationsmarknadsföring kan vara missvisande många gånger. Det kan antas att de flesta kund- 

och leverantörs kontakter tyder på ett utbyte av personliga gemenskaper, medan det i praktiken 

inte alltid ser ut på det sättet. Han menar att det som leverantör eller säljare betraktar som 

tillgivenhet kanske tolkas som rent inkräktande hos kunden. Det kan alltså sägas att den part 

som är mest entusiastisk till relationen kanske har som avsikt att utveckla en social relation där 

kundlojalitet är det främsta målet, medan den andre främst prioriterar det som är bäst för sitt 

företags ekonomiska framtid (Choo Meng Kong, 2006). 
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3.2.6 Värdeskapande i relationer 

I artikeln Conceptualising communications strategy from a relational perspective skriven av 

Kirsti Lindberg-Repo och Christian Grönroos (2003) presenterar författarna en strategisk modell 

för hur tjänsteföretag med hjälp av kommunikation kan öka värdet i relationen mellan företag 

och kund. De menar på att undersökning de senaste åren har visat att värdeskapande fått en 

ökad betydelse, och det har blivit vanligare att företag kommunicerar på en ”one-to-one” nivå 

där kunden bearbetas på ett individuellt sätt. Sett ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv kan 

sägas att värdeskapande är nyckeln till förståelse av hur relationer utvecklas med tiden 

(Lindberg-Repo & Grönroos, 2003). 

  

Författarna hänvisar till Gummesson (1999); Ravald och Grönroos (1996) som konstaterar att 

inom relationsmarknadsföringen innebär ordet värde något mer än enbart affärstransaktioner 

mellan företag och kund; det är ett mottagande från kunden som kan inleda till en långsiktig 

relation där båda parter gynnas. De hävdar samtidigt att detta mottagande från kundens sida 

också är det främsta målet inom relationsmarknadsföring, då det styrker kundens tillgivenhet till 

företaget. 

  

Kommunikation kan från företagets sida vara ett sätt att framskrida relationen samt förbättra 

dess värde, enligt författarna. De definierar begreppet värde i ett relationssammanhang som 

resultatet av den kommunikation som tillämpats av företaget, och resultatet av kundens vilja att 

integreras med varumärket/produkten. Nackdelen kan dock vara att kunden blir alltför 

entusiastisk och därmed förväntar sig att företaget kommer leverera detta om och om i 

framtiden (Lindberg-Repo & Grönroos, 2003). 

 

I artikeln presenterar författarna en treenig modell som berör kommunikationen med kund samt 

värdeskapande genom relationer. Lindberg-Repo och Grönroos (2003) framställer en ny 

strategisk infallsvinkel för hur kommunikation och relation kan hanteras och utvecklas. 
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Figur 1.The trimodal conceptualisation of relationship communication (Lindberg-Repo & 

Grönroos, 2003, s. 233). 

 

Modellen består av tre delar, vilka är: ”Planned Communication”, ”Contact” och 

”Connectedness”. Planned Communications omfattar till största del formell kommunikation 

såsom annonsering och PR utsläpp. Contact innebär förmågan av att skapa en länk mellan 

företaget och kunden som bidrar till större interaktivitet dvs. att få respons från motparten. 

Connectedness anses vara den mest effektiva vägen till värdeskapande, och uppstår i takt med 

den kommunikation och relation som finns mellan parterna. Det lämnar utrymme för 

samhörighet och förståelse och kan därmed bidra till ömsesidigt värdeskapande. (Lindberg-

Repo & Grönroos, 2003). Författarnas avsikt med denna modell är att illustrera 

relationsutvecklingen med kund; vart kunden befinner sig i utvecklingen och hur företaget kan 

vidareutveckla och förbättra relationen. Idén kring modellen är också att påvisa att dagens 

ständiga marknadsutveckling kräver effektivare kommunikationsstrategier för att skapa hållbara 

relationer dvs. att den kommunikationsprocess som finns mellan parterna har koppling till den 

treeniga modellen. (Lindberg-Repo & Grönroos, 2003). 
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3.3 BRAND MANAGEMENT 

Brand management är företagets strategi för att positionera sitt varumärke på den marknad man 

valt, ny eller gammal. För att lyckas med detta finns ett antal olika modeller och förenklingar av 

verklighetssituationer som företaget kan använda. Dessa teorier har bland annat den franske 

marknadsföringsstrategi professorn Jean-Noel Kapferer forskat kring, varav vi har valt att återge 

de teorier som är relevanta för oss. 

3.3.1 Halo-effekten    

Kapferer har genom ett antal böcker beskrivit ett varumärkes uppbyggnad. Halo-effekten är ett 

utav de fenomen som Kapferer (2008) talar om. Halo-effekten går ut på att ett varumärke 

baseras på två komponenter men uppfattas av kunden som en helhet. Det är den här helheten 

ger produktens varumärke en ökad styrka (Kapferer, 2008). 

  

Den första komponenten är varumärkets image och alla de immateriella värden som finns ex. 

vision, filosofi med mera. Dessa byggs upp av varumärkesskaparna redan innan kunden ser 

produkten. Den andre komponenten är produktens fysiska attribut som ex. design och 

utseende. Det är alltså vad produkten bidrar materiell med (Kapferer, 2008). 

 

Psykologer har kommit fram till att mixen utav dessa två, undermedvetet skapar en synnergi 

hos kunden vilket i sin tur blir den största värdeskaparen för ett varumärke. Det är den här 

själva blandningen hos kunden som kallas för halo-effekt. Det vill säga en osynlig 

sammansättning av förväntningar utav en image och det som kunden faktiskt ser (Kapferer, 

2008). Ett exempel på detta kan vara en bil som kommer ifrån Tyskland och en annan bil som 

är tillverkad i Kina. Bilarnas varumärken blir i och med sina olika ursprungsländer automatiskt 

laddade med värden som deras hemländer bär med sig. Oavsett om själva märkena från början 

egentligen är okända och även om bilarna ser precis likadana ut, så blir kundens uppfattning 

och själva ”halo-effekt” helt olika vid de båda bilarna. Den kinesiska bilen blandas utav bilden av 

kinesiska värden och den tyska bilen kopplas ihop med tyska värden. Så trots att bilarna 

egentligen är identiska så får Halo-effekten kunden att tycka olika saker om de båda bilarna 

(Kapferer, 2008). Om det materiella intrycket av bilen är att den inte har så rik inredning så ger 

Halo-effekten olika styrkor. Varumärket som är laddat med tyska varumärkesvärden ger kunden 

en känsla av lyx och stilrenhet. Medans varumärket laddat med kinesiska varumärkesvärden 

ger kunden en ökad känsla av att det är en mycket prisvärd bil (Kapferer, 2008). 
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Figur 2. Halo-effekten (Kapferer, 2008, s. 41). 

 

3.3.2 ”The identity prism” 

När man bygger ett varumärke är det viktigt att inte bara ytligt känna sig själv och sitt eget 

varumärke, utan att på djupet ha klarlagt en rad faktorer som bygger kundens uppfattning av ett 

varumärkets identitet. ”The identity prism” visar vilka delar ett varumärke består utav och 

därmed vilka olika delar som ägaren till varumärket kan arbeta med för att förstärka sitt 

varumärke, enligt Kapferer (2008). 

Ett varumärke består enligt Kapferer (2008) utav en intern del och en extern del. Dessa kan i sin 

tur delas upp i tre delar var. Den externa delen av varumärkesidentiteten innehåller: 

● Den fysiska aspekten, som består utav fysiska särdrag och kvaliteter. T.ex skulle Coca-

Cola vara Coca-Cola om den var genomskinlig? Här är det viktigt för 

varumärkesbyggaren att hålla en röd tråd genom de produkter som ingår i linjen som 

samma former på förpackningar etc. 

 

● Relationer handlar om hur varumärket beter sig mot sina kunder genom t.ex. service och 

kommunikation. Här bygger man upp varumärket genom att långsiktigt skapa en 

igenkänning och till exempel en situations konsumtion för kunden där han eller hon alltid 
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konsumerar produkten vid ett tillfälle, som när de firar. Varumärket måste alltid vara 

tillgängligt i relationen om den inte skall mattas ut. Idag finns det otroligt många kanaler 

för varumärken att hålla kontakten med sina kunder och dessa blir fler och fler. 

 

● Den tredje externa faktorn är allmänhetens uppfattning och reflektion om vem som 

använder och köper varumärket. De som “brukar” varumärket betitlas med ”De gör”, “De 

är”. Är detta en person som en stor del människor vill vara? Det ultimata  är om 

varumärkets kund känner att den utstrålar en reflektion som han eller hon vill uppnå, 

genom att associeras varumärket (Kapferer, 2008).  

 

De interna delarna utav varumärkets identitet är de djupast rotade för varumärket och de är bl.a. 

här som utvecklingen av nya produkter sker i stor utsträckning (Kapferer, 2008). 

● Varumärkets personlighet ser man genom på vilket sätt varumärket berättar om sina 

produkter eller tjänster. På detta sätt byggs det upp en personlighet. Varumärket är 

produkten eller tjänstens talesperson och därför är det väldigt lätt att bygga vidare på en 

personlighet åt varumärket, när man utvecklar marknadsföringen.  

 

● Kulturen är en självklar intern del utav ett varumärke. Det är ur själva varumärkets kultur 

och jargong som produkterna föds. Det är märkets värderingar som ger inspiration åt 

nya produkter. Ofta är det också kulturen som binder ihop varumärket med företaget och 

dess kultur.  

   

● Självbilden är det som kunden känner att han eller hon är när de associeras med 

varumärket. Den personliga relationen till varumärket och vem kunden känner att den är 

tillsammans med varumärket. (Kapferer, 2008). 
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Figur 3. The identity prism (Kapferer, 2008 s. 183). 

 

3.3.3 Lansering utav varumärken utomlands 

Många globala varumärken kommer ifrån små länder där COO kännedomen utomlands inte 

alltid är jätte stark. Dessa varumärken har då vart tvungna att från grunden bygga upp sina 

globala varumärken till skillnad från t.ex. stora amerikanska varumärken som först tagit sin 

inhemska marknad, vilken är hälften så stor som världsmarknaden varefter de globaliserats 

med hjälp utav sitt starka rykte. Men som sagt kommer man ifrån ett lite mindre land, så är det 

enda alternativet att bli global praktiskt taget redan från start (Kapferer, 2008). 

 

Kapferer talar om sex olika steg för att lyckas med det globala varumärkesbyggandet, dessa 

utgörs av följande: 

 

● Definiera varumärkes identiteten 

  

● Val av regioner och länder 

  

● Ingång och åtkomst utav den nya marknaden 

 

● Val utav varumärkets innehåll och uppbyggnad 

  

● Val utav produkter som är anpassade till marknaden 

 

● Globala reklamkampanjer  
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3.2.3 Definiera varumärkesidentiteten 

Det första steget handlar om att designa de materiella och immateriella delarna utav 

varumärkets identitet, se Figur 2. ”The identity prism”. Man skulle här kunna ge bäraren utav 

varumärket kött och blod. Det vill säga skapa en person eller figur som bär varumärkets 

budskap. Antingen anpassar man identiteten till den nya marknaden eller så behåller man den 

ursprungliga (Kapferer, 2008) tycker det är viktigt att man ställer sig frågan ifall varumärket som 

nått framgångar i det ursprungliga landet även kommer göra det i det nya? Många gånger är 

exporterade varor helt enkelt tvungna att marknadsföra sig som premium varor, för att täcka alla 

kostnader som tillkommer med frakt (Kapferer, 2008). 

3.2.4 Val utav regioner och länder 

När man utvärderar vilka marknader som är möjliga för expansion så är det ett antal olika saker 

som är mer viktiga än andra att analysera. T.ex. konsumeras i stort sett inte yoghurt produkter i 

Kina och därmed är begränsas världsmarknaden för företag som producerar dessa varor, så 

konsumtionsvanor är viktiga. Kapferer (2008) tar även upp marknadens storlek, indikationer på 

tillväxt och växande köpkraft, om företagets varumärke har lätt att differentiera sig jämfört med 

sina konkurrenter, möjligheter för en smidig distribution, tillgång till medianätverk, tillgång till 

potentiella och relevanta partners lokalt på plats, existens utav eventuella handelshinder, 

möjlighet att registrera sitt varumärke i landet så att det inte är upptaget (Kapferer, 2008). 

3.2.5 Ingång och åtkomst utav den nya marknaden 

Man kan lansera en produkt som inte funnits på marknaden för att ta fördel utav att vara först på 

marknaden med en speciell nich eller produkt kategori och på detta sätt vinna marknadsandelar 

för att sedan när varumärket blivit etablerat även lansera sina andra produkter som det redan 

tidigare finns motsvarigheter till på den nya marknaden. Denna strategi är enligt Kapferer (2008) 

effektiv när det gäller att väcka uppseende kring ett varumärke, men också väldigt dyr eftersom 

det krävs omfattande kampanjer för en ny produkt. 

 

En annan typ av ingång på nya marknader är att introducera en produkt som redan sedan 

tidigare existerar på marknaden men göra det bättre än de som redan finns. Här är det viktigt att 

lära sig utav alla misstag som konkurrenterna redan gjort. Då det inte är en ny produkt finns det 

därmed en stor mängd material att analysera för att göra sin egen differentiering och 

marknadsetablering ultimat, enligt Kapferer (2008). 
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3.2.6 Val utav varumärkets innehåll och uppbyggnad 

Fungerar det att ha samma varumärkesuppbyggnad i alla länder? Eller är det mer effektivt att 

anpassa sin differentiering efter varje enskilt land? I vissa fall kan det t.ex. vara mer effektivt att 

nå ut på marknaden med sitt varumärke genom att samla alla produkter utav samma kategori 

under samma varumärke i så kallat ”line extension”. Detta gör att kunden bearbetas hårdare 

med samma varumärke och det behövs därmed inte läggas lika mycket resurser på att väcka 

medvetenhet kring varumärket som ifall alla produkter haft olika varumärken som t.ex. Fanta, 

Mer, Sprite (Kapferer, 2008). 

 

Tar man besparingarna utav varumärkets marknadsföringskostnader ännu längre så kan ”brand 

extension” vara rätt strategi, om företaget har produkter i flera olika kategorier ex. Virgin Group 

som från början sålde musik men nu bl.a. även säljer Virgin Cola, Virgin flygresor mm (Kapferer, 

2008). 

3.2.7 Val utav produkter som är anpassade till marknaden 

De produkter som väljs ut till en början för lansering måste vara produkter som i framtiden kan 

spegla varumärket på det sätt man vill uppnå. Därför är det viktigt att utifrån varumärkets 

perspektiv lansera rätt produkter. Även om produkterna uppfattas på ett annorlunda sätt på den 

nya marknaden skall de i slutändan representera den identitet (se Figur 2, ”The identity prism”) 

som varumärket är tänkt att framhäva (Kapferer, 2008). 

3.2.8 Globala reklamkampanjer 

Antingen tar moderbolaget all kontroll över företagets marknadsföringskommunikation eller så 

låter man de utländska dotterbolagen, avdelningarna vara mer självständiga. Det som fungerar i 

ett land kanske inte fungerar i det andra och ibland kanske en kombination av de båda är det 

allra bästa. Som att ha en central paketering med samma namn och logotyp för alla produkter 

men med helt olika reklamkampanjer i varje land. För att fullt ut kontrollera sin globala image är 

det viktigt att se över alla gemensamma riktlinjer för hur varumärkets identitet (se Figur 2. ”The 

identity prism”) framställs, så att imagen byggs upp sammanhängande över världen (Kapferer, 

2008).   
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3.2.9 Varumärkesbyggande i utvecklingsländer 

Det finns enligt Kapferer (2008) flera möjligheter med att internationalisera sina 

varumärkesflaggskepp som ex. KRAFT, Müeller eller Campinas egna mejerivarumärken. 

Eftersom varumärket inte helt har ”kristalliserats” och blivit färdiggjutet i sin form på den nya 

marknaden. Så kan man också få det att passa in på så många fler ställen än i vanliga fall. 

Detta ökar även försäljningen, speciellt om konsumenterna inte är vana vid varumärkets värden 

t.ex. om varumärket står för bra produkter och kvalitet i ett land som saknar detta ”så ger det ett 

försäljningsuppsving till allt som varumärket trycks på” (Kapferer, 2008). 

 

Men det är enligt Kapferer (2008) ingen långsiktig strategi att på ren automatik introducera nya 

produkter för att sälja en hel rad med olika paraplyvarumärken i det nya landet. Vill man ha ett 

starkt varumärke så måste man tänka mer långsiktigt. Kortsiktigt skulle försäljningen öka på allt 

man applicerar sitt kvalitetsvarumärke på men snart skulle även andra utländska konkurrenter 

med liknande kvalitets standarder entra marknaden och då står företaget utan någon stark 

positionering (Kapferer, 2008). 

 

Därför är det bättre att redan från början arbeta mot att positionera sitt varumärke tydligt på den 

nya marknaden för att bredda sig i ett senare stadie, det är på detta sätt som man som företag 

bygger upp sitt globala varumärke (Kapferer, 2008). 

 

Ett av de största problemen med att lansera ett globalt varumärke och gå in på ex den kinesiska 

och asiatiska marknaden är att hitta ett namn som fungerar både i en kinesisk förort och i ex 

Umeå, d.v.s. över hela världen. Det får inte vara upptaget för registrering, namnet måste även 

undersökas så att det inte betyder irrelevanta eller rent av negativa saker. Varumärkets namn 

kan också stöta på problemet ifall det skall översättas eller inte som t.ex. ”La Vache Qui Rit”, 

vilket inte många icke fransoser har någon aning om är desamma som ”The Laughing Cow”, 

(Kapferer, 2008). 

 

Vid lansering utav sitt varumärke på den kinesiska marknaden ställs man mot problemet ifall 

namnet skall översättas så att det blir lättare att komma ihåg för kineserna och sen också hur 

man får det kinesiska namnet att fonetiskt låta som det ursprungliga. Detta har Coca-Cola 

lyckats hyfsat bra med då deras kinesiska varumärkesnamn är ”Keu Ko Keu Leu”. Detta betyder 

otroligt nog ”God att dricka och gör glad”. Det är dock en risk att varumärket försvagas genom 
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att anpassa sig allt för mycket till den nya marknaden. Därför bör företaget hitta någon sorts 

balans relaterat till vilken bransch och satsning det handlar om (Kapferer, 2008). 

3.2.10 Country of origin (COO) 

Country of origin (förkortat COO) är ett sätt för en vara att positionera sig utifrån sitt geografiska 

ursprung, så som ”made in [country]”. Det geografiska ursprunget framkallar olika värden hos 

kunden beroende på vilka ”värden” som produkter i från det specifika landet har. Det kan handla 

om kvalitet men också om pris eller image. Vissa länder är kända för att tillverka en viss produkt 

av hög kvalitet, vilket då även smittar av sig på de andra exporterade produkterna. Medan andra 

länder kan vara kända för att tillverka lågpris produkter med sämre kvalitet (Hollensen 2007). 

Imagen spelar också en central roll, då ursprunget ibland är ett måste för genuiniteten, som t.ex. 

kockarna på en indisk restaurang eller champagne (Hollensen 2007). 

 

Enligt Hollensen (2007) har COO många gånger större betydelse än själva varumärkets namn, 

vilket är till stor fördel när det gäller okända varumärken som försöker sig på att penetrera större 

utländska marknader. När man positionerar sin vara på olika marknader är det viktigt att vara 

medveten om att målgruppen kan se olika ut för samma produkt, i de olika länderna produkten 

entrar. Detta medför enligt Hollensen (2007) att positioneringsstrategin kan komma att se 

annorlunda ut. Därför blir marknadsföraren också tvungen att se vad som skiljer produkten från 

konkurrenternas och vad den står för utifrån kundens synvinkel. Finns det redan samma produkt 

kategorier som importeras ifrån land med liknande COO-värden gäller det att hitta andra värden 

som kunden ser (Hollensen, 2007). 

3.3 SINNESMARKNANDSFÖRING 

Boken Sinnesmarknadsföring skriven av Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) beskriver hur 

man som marknadsförare kan använda människans fem sinnen för att komma närmare kunden. 

Vidare beskriver boken hur vi idag nås utav tusentals budskap under en och samma dag och då 

blir det allt viktigare att nå igenom kundens filter. En marknadsförare som skapar en ”ultimat 

sinnesupplevelse” når kunden genom alla sätt som en människa kan uppfatta budskap, genom 

alla sinnen. Därmed är möjligheterna också väldigt mycket större att lyckas nå igenom kundens 

filter mot alla de budskap han/hon möter (Hultén et al., 2008). För varje extra sinne som 

marknadsföraren utnyttjar i sin kommunikation gentemot kund, får företaget också en extra 

möjlighet att nå kunden (Hultén et al., 2008). 
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3.3.1 Smaksinnet 

Vuxna människor har i genomsnitt 10´000 stycken smaklökar som registrerar smak genom 

nervtrådar upp till hjärnan.  Munnens gom och tunga läser av de fem grundsmakerna; söt, salt, 

surt, beskt och umami (umami finns det mycket av i ex. fisksås) detta är enligt Hultén et al. 

(2008) den grundläggande del som är med och skapar smakupplevelsen. 

3.3.2 Smakupplevelsen som varumärke 

Hultén et al. (2008) menar att av själva smaksinnets registrering kan marknadsföraren bygga 

vidare på kundens upplevelse. Enligt Hultén et al. (2008) är det tre olika delar som påverkar 

smakupplevelsens resultat. Det första är hur smaken upplevs i synergi med alla andra sinnens 

intryck som lukter, oväsen osv. Den andra aspekt handlar om hur produkten presenteras, i 

vilken miljö, förpackning och vilket namn man ger produkten. Sist men inte minst tar Hultén et 

al. (2008) upp kundens tidigare kunskaper och livsstil som den tredje del som skapar smakens 

upplevelse. 

 

”Smaksinnet är det mest sociala sinnet och påverkar människans sinnesstämning” 

Hultén et al. (2008) 

 

Enligt Hulten et al. (2008) kan man med hjälp utav en tydlig kontinuerlig röd tråd i 

smakupplevelsen skapa ett varumärke, uppbyggt på kundens smakupplevelse. Hulten et al. 

(2008) säger vidare att endast 16% utav världens ”1000 fortune brands” använder 

smakupplevelsen i sitt varumärkesbyggande. Därmed finns det enligt Hulten et al. (2008) stor 

potential för företag inom livsmedelsindustrin att använda smaken för att bygga sitt varumärke 

ännu starkare. 

3.4 Hofstedes kulturella dimensioner 

Holländaren Geert Hofstede tog i en induktiv studie fram tre olika kulturella dimensioner vilka 

senare har kompletterats med ytterligare två stycken (geert-hofstede.com). Hofstede bestämde 

dessa kulturella skillnader och gav sig sedan ut i verkligheten för att studera hur skillnaderna 

såg ut från land till land. Detta resulterade tillslut i fem olika skalor med respektive motpol, vilka 

visar olika typer av kulturellt beteende. Varje land som blev undersökt av Hofstede och hans 

medhjälpare blev placerade på en skala någonstans mellan motpolerna på dessa fem olika 
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kulturella mätinstrument. Varpå det tydligt går att utläsa kulturella skillnader mellan utvalda 

länder styrks även i boken Marketing Across Cultures skriven av Jean-Claude Usunier och Julie 

Anne Lee (2005). 

Dimension 1 - Power Distance Index (PDI) 

Vid en hög ranking utav PDI hos en grupp människor, så accepterar och tycker de att det är OK 

att bestämmanderätten och makten föredelas ojämnt mellan dess deltagare. Men detta är även 

något som gruppens människor förväntar sig. Den här dynamiken stöds båda av gruppens 

ledare och av dess medlemmar. Ledaren förväntas tydligt visa sin status och 

gruppmedlemmarna blir genast osäkra på om ledaren ”kan leda” ifall denne inte visar upp sin 

makt och status. I ett samhälle med låg PDI vill ledaren gärna delegera sitt ansvar och folk 

känner sig jämlika. Men i länder med hög DPI så är det svårt att prata med någon som befinner 

sig i en annan status och makt position. Alla länder som Hofstede tagit med i sin forskning och 

antagligen även alla andra länder i världen har någon nivå av ojämlikheter men dessa varierar 

från stort till litet (Usunier & Lee, 2005), (geert-hofstede.com). 

Dimension 2 - Individualism (IDV)  

Den här dimensionen handlar om hur människor vill känna tillhörelse med resten av ”gruppen” 

eller helt enkelt vara individuella och självständiga individer. Desto högre rankning på Hofstedes 

IDV skala, desto mer eget ansvar, karriär och egen framgång vill personerna ha. De eftersträvar 

en klädstil som är unik, ger sina barn unika namn och vill att andra skall veta hur väl man 

lyckats vara individuell. Alla förväntas ta hand om sig själva och inte behöva ställa upp för 

någon annan inom grupperingen. Motsatsen på skalan är kollektivism, där man föds in i ett 

omhändertagande av alla som ingår i grupperingen eller till och med befolkningen. Även om 

man inte känner varandra så hjälper man varann. Hela släkten vävs in i livet hos någon som 

växer upp i en kollektivistisk miljö. Morbröder, mostrar, fastrar och farbröder, alla är en stor del 

av individens liv. (geert-hofstede.com).   

Dimension 3 - Masculinity (MAS) 

Går ut på att urskilja om samhället eller grupperingen styrs utav den ”maskulina” polen eller den 

”feminina” polen. I boken Masculinity And Femininity, (1998) av Geert Hofstede kan man läsa 

att om det är maskulina värden som styr, så domineras individen utav konkurrens och en 

strävan efter självsäkerhet, visa upp sin status, pengar och bilar lyx mm. Vidare menar Hofstede 
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(1998) att när den feminina polen dominerar folket så värderas koncensusbeslut, 

omhändertagande, vårdande relationer där man bryr sig om andra mer än sig själv. I ”feminina” 

länder är det inte ovanligt att skola och vård är gratis samtidigt som det finns en acceptans för 

att inte alla har det så lätt och därför bör man hjälpa dem. I ”maskulina” länder precis som 

”feminina” länder så tillhör både män och kvinnor landets dragning utav den här dimensionen. 

Studier visar dock att i ”maskulina” länder så är män ännu mer ”maskulina” på skalan än vad 

invånarnas kvinnor är. (Usunier & Lee, 2005). 

Dimension 4 - Uncertainty Avoidance Index (UAI) 

Den här dimensionen sammanfattas kort med hjälp av dess namn; undvikande utav 

osäkerhetshöjande faktorer. UAI mäter hur villiga, bekväma eller motvilliga, obekväma en grupp 

är att ta risker vid; överraskande och oväntade situationer. UAI skalan visar om människor har 

ett starkt behov av att planera sin framtid på detaljnivå eller ej. En grupp bestående utav folk 

med högt UAI är ovilliga att ta oplanerade beslut istället skall risker utvärderas och reservplaner 

inrättas. Ju mer hotad man känner sig utav osäkerhetsrisken med oplanerade situationer, desto 

högre UAI. På arbetsplatser med högt UAI är tillvaron ofta inrutad i regler och begränsningar, 

vilket i sin tur ger en viss ångest hos personalen och en drift att arbeta hårt. Har gruppen istället 

ett lågt UAI så är synen på riskmomentet istället att det är en del utav de situationer vi ställs 

inför i livet, här finns en större vana och tolerans för åsikter som inte stämmer överens med den 

egna linjen. Eftersom man försöker att ha så lite regler och begränsningar som möjligt så kan 

man helt enkelt bara förlita sig på den kunskap som finns för att hantera problemet när man väl 

ställs inför ett osäkerhetsmoment (Usunier & Lee, 2005), (geert-hofstede.com). 

Dimension 5 - Long-Term Orientation (LTO) 

Den sista dimensionen visar till vilken grad en grupp är villiga att ta långsiktiga eller kortsiktiga 

beslut när man stött på problem. Vid hög LTO så dominerar viljan att vara uthållig och sparsam 

inför framtiden till skillnad från motsatsen Short Term Orientation (STO) där man värderar det 

som redan har varit väldigt högt. Som traditioner eller att inte förlora sin heder och vikten av att 

följa sin plikt. (Usunier & Lee, 2005), (geert-hofstede.com). 

 

 

http://www.geert-hofstede.com/
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3.5 TEORISYNTES 

I vår teorisyntes har vi sammanställt våra teoretiska block för att göra en lättförståelig övergång 

till vår analys. Blocken grundar sig i tre stycken, enligt oss, viktiga dimensioner för att få fram 

svaret på vår fråga om profilering och agerande. 

Internationaliseringsteorier 

Internationalisering är en del av den globala utvecklingen, och en möjlighet för företag att 

expandera sin verksamhet. Det första blocket tar upp internationaliseringsdimensionen som vi 

anser vara viktig eftersom den förklarar hur företagens olika etableringssätt på nya marknader 

kan se ut.  

Relationsmarknadsföring & Kultur 

I denna dimension framgår det enligt teorin att relationsskapande är väldigt viktigt bland 

kinesiska affärsmän. Begreppet guanxi som ursprungligen kommer från Kina, står för just detta. 

I affärsrelationer sker ständigt kulturkrockar och därför har vi tagit med Hofstedes kulturella 

dimensioner som förklarar viktiga skillnader mellan svensk och kinesisk kultur. 

Brand management & Sinnesmarknadsföring 

Den här dimensionen handlar om att bygga upp sitt varumärke och förstå vad man måste 

fokusera på för att uppnå sina mål i olika situationer. Genom Brand managements olika teorier 

kan företaget bygga upp en klar strategi för sitt varumärke. Oavsett vilken bransch man är 

verksam inom är det viktigt att med sin marknadsföring väcka så många sinnen som möjligt hos 

potentiella kunder, eftersom konkurrensen om uppmärksamhet är hård. Sinnesmarknadsföring 

är enligt Hultén et al. (2008) mycket viktigt och passar bra inom livsmedelsbranschen. 
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Syntes-samband 

Vi har illustrerat en modell som länkar ihop ovanstående tre dimensioner, och modellen leder 

fram till agerande och profilering (se nedan). För att komma fram till ett lyckat agerande och 

profilering i Kina, är utgångsläget viktigt, som ett första steg in på marknaden. Nätverksteorin 

illustrerar hur våra fallföretag genom kontakter fick lämna provorder till Lianhua. Detta är enligt 

vår syntes det första steget i relationen med kinesiska affärspartners. Kombinationen av 

Internationaliseringsteorier och Relationsmarknadsföring & Kultur är en initieringsfas, där 

köpare och säljare får lära känna varandra genom exempelvis en provorder.  

 

När köpare och säljare möts börjar nästa fas i vår syntes. För att den första fasen skall sluta bra 

är det, med hänsyn till vår syntes, viktigt att få kännedom om kulturen. Detta är viktigt för att lära 

sig hur man bäst anpassar sig till kinesiska produktpreferenser och kinesisk förhandling. 

Därefter kan det svenska företaget i sin tur tillämpa relationsmarknadsföring. Detta är det andra 

steget i relationen med kinesiska affärspartners. I detta steg kan det svenska företaget genom 

relationsmarknadsföring lättare skapa och upprätthålla kontakten och relationen med kinesiska 

affärsmän, för att öka möjligheterna till en lyckad affär. 

 

När man upprättat fas två går man automatiskt vidare till fas tre i vår syntes. Om företaget 

exempelvis har en affärsrelation med en distributör, blir det alltså enklare att anpassa och 

specificera sig efter produktpreferenser då man har en relation med distributören som också är 

närmare marknaden. Detta underlättar på lång sikt, enligt vår syntes, då även det svenska 

företaget kommer ”närmare” marknaden (se modell på nästa sida). 
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Utifrån fas två kan företaget uppnå ett lyckat agerande; När svenska företag satsar i Kina krävs 

det att man går in långsiktigt då processen i vår syntes kräver längre tid. Dock är det också 

denna långsiktighet som kinesiska affärspartners är ute efter, enligt vår teori. 

Relationsmarknadsföring kan bidra till mer kunskap om hur det svenska företaget skall 

handskas med dessa affärsmän. Utifrån fas tre får också företaget en bättre anpassad profil på 

sin produkt, och vet då också vilka styrkor som skall framhävas i både produkt och varumärke. 

Slutligen leder dessa steg till den fjärde fasen som är kunskap om agerande och profilering i 

Kina. 
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4. Empiri  

 

Vi intervjuade sex olika personer ifrån de fyra tidigare nämnda företagen. De personer som 

ställde upp på intervju har på ett eller annat sätt arbetat med eller varit insatta i lanseringen i 

Kina. Från Spendrups intervjuade vi Vice VD Ulf Spendrup och deras exportchef Mats 

Liedholm. GILLE ställde upp med intervju utav VD Micael Györei och tidigare exportchefen 

Johnny Ohlsson. Ifrån Findus bidrog exportchef Mats Jörnell och ifrån Lantmännen intervjuade 

vi exportdirektör Thomas Hultman. Här nedan kommer en sammanställning utav intervjuerna. 

 

 

  

4.1 KULTUR 
  

4.1.1 Sverige kontra Kina 

  

Att göra affärer med människor från andra länder och kulturer kan innebära en del utmaningar, 

oavsett det land eller kultur vi kommer ifrån. Därför bör vi också ta hänsyn till vissa aspekter 

såsom kulturella skillnader. Som nämnts tidigare har Hofstede framställt fem kulturella 

dimensioner, som vidare diskuteras av Usunier och Lee (2009). Tabellen nedanför grundar sig 

på dessa fem dimensioner, som i siffror anger hur stor skillnaden mellan Sverige och Kina är 

kulturellt sätt. I den här tabellen går det att urskilja hur båda kulturer står i kontrast till varandra. 
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Tabell 1, Utdrag av “Values of Hofstede’s cultural dimensions” (Usunier & Lee, 2005).  

 

 
 

Enligt tabellen ser det ganska annorlunda ut överlag i båda länder: 

 

 PDI – Med en rankning på 80 i skalan tyder detta på en hög nivå vad gäller ojämlikhet av 

makt i Kina. Dock menar Hofstede på att detta är allmänt accepterat i samhället, snarare 

än tvång från högre auktoriteter. I Sverige finns relativt låg maktdistans, där makt i 

största allmänhet fördelas mer demokratiskt i samhället. (geert-hofstede.com) (Usunier 

& Lee, 2005).  

 

 Uncertainty avoidance – I väldigt generella ord kan sägas att i Kina tar människor 

något lättare på lagar och regler, än i ett land som har hög osäkerhetsundvikande. Dock 

finns det många normer och värderingar som präglar kulturen och samhället i stort, vilket 

kan vara av ännu större betydelse för befolkningen. Även Sverige anses vara ett land 

med lågt osäkerhetsundvikande. (customerthink.com) (Usunier & Lee, 2005). 

 

 Individualism – Här har Kina rankats lågt, då det i allmänhet anses vara ett land med 

kollektiv livsstil dvs. mer öppna och delade relationer till andra människor såsom familj 

och vänner. I Sverige är det raka motsatsen, då svenskar generellt sätt föredrar att hålla 

saker mer personligt. (geert-hofstede.com) (Usunier & Lee, 2005). 

http://www.geert-hofstede.com/
http://www.customerthink.com/
http://www.geert-hofstede.com/
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 Masculinity – På detta index kommer Kina ganska högt upp när det gäller den 

maskulina prägeln i samhället. Det innebär en högre grad av könsfördelning, och 

därmed sagt ojämställdhet. Kina är dock bara ett av världens många länder som rankas 

högt i detta index, och skiljer sig därmed inte från majoriteten länder. Sverige däremot 

tillhör ett av de få länder som rankas väldigt lågt på detta index. Det innebär således att 

könfördelningen sker i mindre utsträckning och att jämställdhet är en väldigt viktig och 

debatterad fråga i samhället. (Usunier & Lee, 2005), (customerthink.com). 

 

 LTO – Här rankas Kina väldigt högt i förhållande till många länder, vilket innebär att det 

finns ett annat synsätt på tidsperspektivet. Som exempel kan nämnas att tålamod är 

viktigt när man gör affärer med kineser; om man inte får den respons man förväntar sig 

vid första mötet, kan det bero på att kineser rent kulturellt föredrar att tänka igenom 

saker ordentligt först. Ett svenskt tidsperspektiv ser enligt Hofstede mer annorlunda ut, 

då det vanligtvis omfattar en del viktiga aspekter såsom planering, strukturering och 

punktlighet. Att vara ute god tid är vanligtvis någonting som de flesta svenskar har 

kännedom om (Usunier & Lee, 2005), (customerthink.com). 

 

4.1.2 Förhandlingsstil 

En annan viktig kulturvariabel är förhandlingsstilen i olika kulturer. Som framgår i tabellen ovan, 

är svenskar och kineser ganska olika när det gäller kulturen i allmänhet. Därför kan det också bli 

komplicerat vissa gånger när utländska företag ska förhandla med varandra. Kineser överlag 

kan vara svåra att förhandla med, då de anses vara taktiska, skickliga och ganska hårda 

förhandlare (Usunier & Lee, 2005). Förhandlingsexperten Lucian W. Pye (1983,1986) refererat i 

Usunier och Lee (2005) har listat följande 8 karaktärsdrag vid förhandling med kineser: 

 

 I de fall då ett utländskt företag visar affärsintresse, brukar kineser vara vänliga nog att 

inbjuda till förhandling. Dock föreslår de oftast att opponenten startar diskussionen, som 

då blir en utgångspunkt för vidare kompromisser. 

 

http://www.customerthink.com/
http://www.customerthink.com/
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 Det är väldigt vanligt att kineser medvetet visar en passiv sida vid förhandling, då de 

håller tillbaka alla tecken på entusiasm och döljer sin otålighet framför opponenten. På 

så sätt tvingas opponenten att bli den första som visar sin hand. 

 

 De tenderar att förvirra opponenten genom att ge falska förhoppningar; i hopp om att få 

fler koncessioner kan de lägga överdriven vikt vid små detaljer som kanske inte har så 

stor betydelse egentligen, eller också att återgå till en diskussion som tidigare verkat 

vara avklarad från opponentens sida.  

 

 Kineser tenderar också till att inte ta några individuella beslut, till följd av att regeringen 

måste godkänna förhandlingen innan några besked ges till opponenten. 

 

 En del kinesiska affärsmän har förmåga att överskatta den kinesiska 

befolkningsstorleken, då de anser att detta är en gigantisk marknad med många 

marknadsmöjligheter. Den kinesiska köpkraften per capita är dock väldigt låg i 

förhållande till många andra marknader, och därför tenderar dessa affärsmän att 

samtidigt underskatta sina utländska partners. 

 

 Som i vissa andra asiatiska länder är också kineser mindre ekonomiskt tidssinnade, 

jämfört med andra länder i väst. De är mer långsiktiga än kortsiktiga, och känner oftast 

på sig när utländska affärsmän har bråttom att lämna Kina. Det kan då hända att de 

saktar ner pågående förhandling och bestämmer till egen fördel tiden för deadline. 

 

 Det kinesiska sättet att nätverka med andra företag kallas, som tidigare nämnts, för 

guanxi (se nedan). Det är ett sätt att förhandla bortom förhandlingsbordet, vilket 

vanligtvis är lättare för personer som har samma blodsband (släktingar), utbildning eller 

geografisk närhet t.ex. gemensamt medlemskap i någon typ av förening. Det innebär att 

det kan vara svårt för utländska personer som står utanför denna typ av gemenskap, att 

dra samma fördel vid nätverkande med kineser. 

 

 Pye (1986) framhåller också att det kinesiska sättet att se på vänskap inkluderar lojalitet. 

När man väl bildar vänskap med kineser visar dem oftast tillgivenhet, och ser det mer 

som permanent vänskap. 
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4.1.3 Guanxi 

Guanxi anses vara ett sätt att skapa och utveckla affärsrelationer, och har sitt ursprung från 

Kina. Usunier och Lee (2005) hävdar att guanxi har satt sin prägel, inte bara i Kina men också 

runt om i världen. Det är en typ av affärsform, med målet att skapa och upprätthålla relationer i 

förhållande till andra företag och deras affärsmän. Guanxi kan främst förklaras genom att ett 

företag visar affärsintresse till ett annat företag som istället visar lite eller inget intresse. Det 

första företaget förväntas då att fortsätta hålla kontakt och t.o.m. försöka utveckla en mer 

vänskaplig relation med personerna i det andra företaget. Det är med andra ord en mix av 

socialt beteende och affärsmetoder. Relationen kan ses som en investering som kanske 

kommer att fortsätta in i framtiden (Usunier & Lee, 2005). I Kina pratar man väldigt mycket om 

att ”inte tappa ansikte” dvs. att inte göra bort sig. Usunier och Lee (2005) hänvisar till ett fall där 

Hutchings & Murray (2002) intervjuade några utlandsstationerade australiensare i Shanghai. 

Dessa personer upplevde att ledningen i större företag anser att guanxi är utav mindre 

betydelse, än ledningen i mindre företag. De betonade däremot betydelsen av skam: ”To give 

face, to save face, and above all, to avoid causing loss of face” (s. 464). Det betyder att man 

ska bespara sig själv och sitt företag från skam, men också sin motpart. Att respektera sin 

motpart är utav stor betydelse för kinesiska affärsmän, då det generellt sett anses vara fult att 

bli utpekad som bedragare. (Usunier & Lee, 2005). 

 

4.2 INTERVJUADE FÖRETAG 
 

Under 2009 kontaktade Kinas största dagligvarukedja Lianhua fyra svenska företag genom den 

Svensk-Kinesiska handelskammaren. En kinesisk delegation som representerade kedjan med 

över 4000 butiker kom över på besök, vilket resulterade i att Lantmännen Cerealia, GILLE, 

Findus och Spendrups blev inbjudna till en riktad mässa i Shanghai med internationell mat. Våra 

fyra svenska företag tog chansen och åkte över. Där möttes de av 500 inköpare som testade 

deras produkter, vilket ledde till att företagen fick varsin provorder. (feed.ne.cision.com). 

 

Lianhua och den kinesiska livsmedelsmarknaden – Spendrups berättar 

Spendrups: 

Vi träffade Ulf Spendrup på intervju i Kalmarsalen (2011-05-20) som berättade att det svåra 

som vi svenskar har är att förstå den logik som entrén på den kinesiska marknaden innebär. I 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffeed.ne.cision.com%2Fwpyfs%2F00%2F00%2F00%2F00%2F00%2F10%2F11%2FED%2Fwkr0011.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM9RD_RFMZxbpQLMGdstY1F4n88Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffeed.ne.cision.com%2Fwpyfs%2F00%2F00%2F00%2F00%2F00%2F10%2F11%2FED%2Fwkr0011.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM9RD_RFMZxbpQLMGdstY1F4n88Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffeed.ne.cision.com%2Fwpyfs%2F00%2F00%2F00%2F00%2F00%2F10%2F11%2FED%2Fwkr0011.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM9RD_RFMZxbpQLMGdstY1F4n88Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffeed.ne.cision.com%2Fwpyfs%2F00%2F00%2F00%2F00%2F00%2F10%2F11%2FED%2Fwkr0011.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM9RD_RFMZxbpQLMGdstY1F4n88Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffeed.ne.cision.com%2Fwpyfs%2F00%2F00%2F00%2F00%2F00%2F10%2F11%2FED%2Fwkr0011.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM9RD_RFMZxbpQLMGdstY1F4n88Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffeed.ne.cision.com%2Fwpyfs%2F00%2F00%2F00%2F00%2F00%2F10%2F11%2FED%2Fwkr0011.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM9RD_RFMZxbpQLMGdstY1F4n88Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffeed.ne.cision.com%2Fwpyfs%2F00%2F00%2F00%2F00%2F00%2F10%2F11%2FED%2Fwkr0011.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM9RD_RFMZxbpQLMGdstY1F4n88Q
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Sverige går man kanske till en grossist eller en butikskedja och sedan är affärskontakten färdig. 

Men Spendrup menar att i Kina så finns en hierarki av beslutsfattare som ofta är kopplade 

politiskt. Det gör att affärer kan vara väldigt svåra att fungera. Detta blev också det som 

stoppade Spendrups till slut, trots att alla förhandlingar var färdiga. Spendrup menar därför att 

man måste vara precis lika beredd på de stora risker som finns samtidigt som man ser 

möjligheterna. 

 

Spendrup framhåller att det inte huvudsakligen handlar om bristande uppbackning från Sveriges 

sida eftersom att de fyra livsmedelsföretagen fick hjälp och markservice hela vägen både i 

Sverige och i Kina, enligt Spendrup. Han menar att trots den ordentliga förberedelsen från 

Spendrups egen sida och ifrån andra uppbackande instanser längs vägen så föll det ändå på 

mållinjen. 

 

Ingången till Kina – Spendrups om dörren in till Kina 

Spendrups: 

Spendrups exportchef Mats Liedholm (2011-05-16) berättar att Spendrups arbetar med att hitta 

nya marknadsmöjligheter utanför Sveriges gränser, men att de fokuserat de senaste 10 åren på 

gränshandeln i norra tyskland. Detta projekt dök upp någon gång sommaren 2009 då 

Spendrups startade kontakten med kineserna. De kom över med en delegation för att träffa 

Spendrups och sedan åkte Spendrups över med en delegation till Kina tillsammans med de 

andra företagen. 

 

Liedholm berättar vidare att drivkraften i detta var att Lianhua sökte nya internationella partners, 

för att komplettera sina inhemska produkter på ett bra sätt. Lianhua hade tidigare ett samarbete 

med en stor fransk detaljhandelskedja, men då dessa tillslut startade egen verksamhet i Kina 

ströps tillgången på många av de internationella varumärken man haft tillgång till tidigare och 

därför sökte nu Lianhua efter nya samarbetspartners. Projektet med att involvera de fyra 

svenska företagen kom ifrån svensk-kinesen Henry Lee på Svensk-Kinesiska 

Handelskammaren. 

 

Spendrups hade enligt Liedholm inga färdigt utarbetade strategier för att entra den kinesiska 

marknaden då de aldrig jobbat mot den tidigare. För Spendrups dök möjligheten upp genom 

världsutställningen i Shanghai. Där ville Spendrups bli dryckesleverantör till den svenska 
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paviljongen. Liedholm fortsätter och berättar att dessa två projekt tidsmässigt kom att 

sammanfalla och möjligheten var att komma ut och visa närvaro med Spendrups varumärken i 

samband med världsutställningen för att sedan kunna följa upp med att leverera produkter mer 

långsiktigt. 

 

Strategi – med eller utan? 

Findus: 

Exportchef Mats Jörnell på Findus (2011-05-18) berättar om många liknande intryck. Strategiskt 

sett så hade Findus inga planer i Kina från början. Strategiska planer enligt Jörnell är att göra en 

noggrann marknadsanalys där man tittar på de produkter som man kan tänkas konkurrera med 

och sitt ”offering” som då exempelvis Findus kan innebära för konsumenterna och för handeln. 

Spendrups: 

Strategin för Kina blev helt enkelt något nytt för Spendrups som inte brukar arbeta på dessa 

marknader. Liedholm menar att detta var ett mer unikt initiativ som startade och drevs på helt 

egna premisser. Projektet kom dock aldrig så långt att Spendrups hann börja med aktivt 

marknadsföringsarbete, utan koncentrerades mer för världsutställningen i Shanghai. 

Samarbetet med Lianhua var mer en dialog men sedan sa det stopp där. Så alla de planer och 

diskussioner som Spendrups haft om strategier hann aldrig konkritiseras i verkligheten. 

 

Nyckeln in till kinesiska marknaden – Findus berättar 

Findus: 

På samma sätt som för de andra svenska företagen blev Findus ihopkopplade med Henry Lee 

på Svensk-Kinesiska Handelskammaren. Lee hade fått i uppdrag av den kinesiska kedjan 

Lianhua och det var starten till det för Findus del, berättar Jörnell. Därefter kom en kinesisk 

delegation över som representerar Lianhua’s 4000 butiker. I samband med detta fick Findus 

också möjligheten att vara med på en mässa och ställa ut sina produkter för att få feedback 

ifrån smakprover säger Jörnell. Här ser Jörnell två saker som är intressanta, dels att man får 

kontakt med retailern och samtidigt att man får en ganska snabb återkoppling till inköparen i 

butik då det var 500 stycken inköpare där som gjorde smaktester. Med tanke på antalet 

inköpare så blev det en ganska intressant återkoppling om vad som kan tänkas fungera. Findus 

känner att det är en hanterbar situation och har förtroende från Lianhua då de varit och besökt 

fabriken samtidigt som Findus varit på en internmässa med Lianhua. Jörnell menar att logiskt 
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sett borde det då också fungera ganska bra att sätta produkter i Lianhuas butiker, men när man 

tillverkar produkten i ett västeuropeiskt land och sedan skickar produkten över hela jordklotet 

blir också produkten dyrare och därmed blev produktbiten svår för Findus. Efter att Findus 

anordnat smakteste och hittat produkter som kineserna tyckte om, var det svårt att få in dem i 

landet. Det stora problemet för oss, säger Jörnell, var att Lianhua inte är godkända för att ta in 

fisk och skaldjur i Kina.  

 

”Så fort vi hittade en produkt som fungerade, vi har ganska många fiskprodukter, var vi därför 

tvungna att gå via en agent. Så då var vi tvungna att sätta upp en relation med en agent som 

hade rätten att köpa fisk”.  

Exportchef Mats Jörnell, Findus, (2011-05-18)  

 

Därför blev Findus tvungna att sälja via agenten och agenten sålde vidare till Lianhua, vilket 

Jörnell menar blev ganska stökigt. Findus fick ganska mycket ansvar att själva ta hand om de 

här bitarna och sammanfattningsvis blev det ganska mycket risker för Findus trots den stora 

potentialen. Findus har ganska många marknader som undersöks men just den kinesiska blev 

lite komplex, enligt Jörnell. Lianhua ville köpa Findus produkter, men endast till priser som inte 

visade sig vara särskilt intressanta för Findus, och därför gör de inga affärer i dagsläget menar 

Jörnell. Lösningen blev istället att Findus säljer via en distributör med västeuropeisk ägare, och 

då Findus har en bra relation med Lianhua får de gärna köpa Findus produkter av distributören. 

Problemet verkar dock kvarstå, att Lianhua endast vill köpa till priser som inte är möjliga för 

Findus i dagsläget. Ifrån Findus perspektiv är det med andra ord att få in livsmedel i Kina på ett 

bra sätt som är svårt. Jörnell tror att komplexiteten kan bero på att Findus har många komplexa 

produkter. Som framförallt mycket djupfryst, vilket gör det dyrt och komplicerat.  Det blir en 

kombination av många faktorer. 

 

Svenska experter i Kina – Findus och GILLE om svensk expertis 

Findus: 

Jörnell menar att de fått bra professionellt stöd ifrån både Exportrådet och Svensk-Kinesiska 

Handelskammaren på plats och att Sverige kan öka sin livsmedelsexport. Ibland tycker han att 

exportfrågor blir politiska och då behöver man lyfta in den här typen av människor på rätt ställen 

vilket kan innebära svårigheter. Andra gånger tittar man på det rent företagsekonomiskt och ur 

den synvinkeln kan det vara något helt annat som står som hinder.  
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Jörnell konstaterar att Danmark är mycket bättre på livsmedelsexport till Kina och världen än 

vad Sverige är, och kommer fram till följande.  

 

”Det är intressant att se varför det ser ut på det viset. Men danskar är duktiga handelsmän. Sen 

är frågan om det beror på att den svenska hemmamarknaden är större än våra grannländers 

och att det är därför de blivit bättre än oss på att exportera livsmedel.” 

Exportchef Mats Jörnell, Findus, (2011-05-18)  

 

GILLE: 

Micael Györei, GILLE’s VD, blev också kontaktad av Henry Lee på Svensk-Kinesiska 

Handelskammaren, för Lianhua’s satsning på internationella varumärken. Györei berättar (2011-

05-18) att relationen med Lianhua var en möjlighet att kunna fortsätta den export som GILLE 

redan tidigare hade haft till Kina. Sedan tidigare har GILLE en stor internationell kund vilket 

GILLE tillverkar ”egna” märkesvaror åt, dels har GILLE haft en del väldigt oregelbundna affärer 

mot Kina via olika traders som köpt en eller ett par containers.  

 

I en internationaliseringsfas menar Györei att den hjälp man kan få varierar. Han tycker att 

Henry Lee på Svensk-Kinesiska Handelskammaren var väldigt behjälplig, medan Exportrådet 

kändes mindre professionella i det läget. Györei menar att det är oerhört viktigt att ha någon 

som hjälper en att komma innanför dörrarna, då Kina har svår standard. Där finns en slags 

företagskultur som bygger mycket på relationer och vänskap under lång tid, vilket gör att du 

måste bli presenterad av någon som de litar på, för att få chansen att kunna komma in, tillägger 

Györei. 

 

Interaktion – GILLE berättar 

GILLE: 

I den här situationen med Lianhua ser Györei möjligheterna att kanske etablera en mer reguljär 

försäljning i Kina, eftersom att GILLE kommer i direkt kontakt med en handelskedja som ändå är 

ledande i sin del av landet. Györei menar att syftet är att etablera mer reguljära affärer med 

Kina. Györei påpekar dock att detta kan ta ta oerhört lång tid. GILLE har stött på lokala 

kinesiska bolag som har svårigheter att förstå hur de skall interagera med företag från en annan 

kultur och ett annat land. Györei menar samtidigt att dessa kinesiska företag själva måste 
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komma till insikt med hur de kan bli bättre på att göra direkthandel med utländska företag. 

Györei tror att den här processen tar tid men att alla kineser är väldigt ”committade” i sina 

relationer och håller en reguljär kontakt. Györei berättar att än så länge har det inte varit någon 

strålande avkastning för de affärer som GILLE har gjort med tanke på de kostnader som också 

varit, men att Lianhua visar ändå att de är villiga att fortsätta.  

 

”Vi för en dialog, och förhoppningsvis kommer vi till den där punkten då vi får en mer frekventa 

order och frekventa leveranser till Kina då.” 

VD Micael Györei, GILLE, (2011-05-18) 

 

Györei berättar att GILLE’s export förra året låg på 72 % men att Sverige ändå är deras 

huvudmarknad. Den asiatiska marknaden är viktig och i Kina har GILLE funnits sedan år 2000, 

då det långsamt startade. GILLE säljer till ett par länder i Asien förutom Kina, bl.a. Japan som är 

den enskilt största marknaden i Asien, där de handlar med två olika distributörer. Sedan säljer 

GILLE även till olika partners i bl.a. Australien och Thailand.  

 

Satsning i Kina – frågan om fortsatt satsning för GILLE och Lantmännen 

GILLE: 

GILLE’s tidigare exportchef Johnny Ohlsson (2011-04-12) gick nyligen i pension, men via 

telefon får vi tag på honom och han berättar om sina mångåriga erfarenheter. Kontakten med 

Lianhua har löpt på bra och GILLE fick stor hjälp av tidigare nämnde Henry Lee. 

 

“Vi satsar givetvis på fortsatt internationell expansion och har snabbt nått omfattande 

framgångar i vårt nya exportland Kina.“ 

(gille.se, 2011-04-16) 

Ohlsson menar att GILLE förväntar sig kunna göra en utvärdering efter omkring 5 år, men vi ser 

en stor potential i den kinesiska marknaden. På längre sikt vore det en fördel att synas i fler 

kedjor än Lianhua. Vidare säger Ohlsson att det är även något som Lianhua skulle se som en 

fördel, då produkten blir mer känd. 

 

 

 

http://www.gille.se/
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Lantmännen: 

Lantmännen Cerealias exportdirektör Thomas Hultman (2011-04-19) jobbade med Lianhua 

satsningen och svarar på våra frågor om hur det gick. Hultman berättar att det för tillfället ligger 

lite på is men att de skickade en container som Lianhua har sålt av under tiden. 

 

Hultman säger att det stora problem som de hade var att förpackningarna var allmänt för stora 

för den kinesiska konsumentmarknaden. På längre sikt finns det mycket stor potential i Kina 

men det krävs att man gör en noggrann analys av den här typen av marknad, då det krävs en 

stor investering för att lyckas, säger Hultman. 

 

“När kineserna får gott om pengar köper de dyra saker”,  

Thomas Hultman, Exportdirektör, Lantmännen (2011-04-19) 

 

Samarbeten – belyses utav Spendrups och Lantmännen 

Spendrups: 

Exportchef Mats Liedholm på Spendrups menar att det inte är världens enklaste sak att 

handskas med kinesiska affärsmän. Det finns ett ganska viktigt politiskt spel som pågår innan 

man lyckas komma till en etablering på den kinesiska marknaden. Det största hindret hittills har, 

enligt Liedholm, varit kinesernas ovana att arbeta med internationella leverantörer. De har haft 

svårt att veta vad de skall göra och svårt att komma till beslut. Utifrån Spendrups och sitt eget 

perspektiv menar Liedholm att med ett statligt ägt bolag och med en tydlig politisk förankring, 

hade det varit enklare om man hade kunnat ha en dialog som var mer strikt affärsmässig. Han 

menar att det skulle underlätta med partners som har större vana att arbeta med internationella 

leverantörer och dessutom inte vara så rädda att göra fel. 

 

Om Spendrups fortsätter att göra affärer i Kina blir det i nuläget via Spendrups svenska 

handelspartner på plats i Kina. Detta med anledning till att den här partnern är intresserad av att 

göra affärer och sätter därmed resurser på det. ”Vi har fokus på marknader närmare oss i 

dagsläget”, säger Liedholm (2011-05-16). 

Lantmännen: 

Lantmännens exportdirektör Thomas Hultman säger även han att om de går vidare på den 

kinesiska marknaden så blir det via en agent på plats. Detta för att slippa mycket av 

komplexiteten på Kinas marknad.  
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Varumärkespositionering – och dess betydelse för Spendrups, Findus & GILLE 

Spendrups: 

Ulf Spendrup menar att bryggeriprodukter ofta är en hemmarknadsvara; det är för tungt och för 

låga marginaler för att kunna exportera. Med stora starka premium varumärken kan man 

möjligtvis exportera dem till andra länder. Spendrup menar dock att deras export i förstahand 

går till Norge och Danmark, men att dessa marknader redan är såpass välutvecklade och 

”sönderkonkurrerade” att Spendrups ändå har valt att lägga störst fokus på den svenska 

marknaden. Spendrup framhåller även att ambitionen i framtiden säkert kommer att bli mer 

utlandssatsningar. Anledningen att när man når en allt större marknadsandel i Sverige blir det 

till slut för dyrt att ta ytterligare marknadsandelar och då måste man expandera. ”Men då går vi 

nog till närmre länder”, säger Ulf Spendrup (2011-05-20). 

 

Mats Liedholm på Spendrups menar dock att när de väl går utomlands så bygger de 

varumärkena på deras egen historia och på så vi byggs produkten upp med hjälp av sina egna 

meriter. Liedholm berättar också att på en ny marknad bygger man argumentationen kring att 

man har en framgång från hemmamarknaden och att man lyckats skapa något där som kan 

byggas vidare. På så sätt kan man fånga ett intresse på den internationella marknaden. 

 

Findus: 

Mats Jörnell på Findus menar att det första de ville hitta var ett sortiment som funkar på den 

kinesiska marknaden och sätta fingret på det övergripande. I nuvarande stadie arbetar de dock 

inte med marknadsförings - och konsumentbiten ännu. 

 

Jörnell säger att vid en nylansering brukar Findus förlita sig mycket på att de har ett starkt 

varumärke med bra kvalitet, smak och anpassningsförmåga. ”Vi gör inte några jättestora PR-

kampanjer och marknadsföringsinsatser när vi går in i ett nytt land. Vi ser det mer som att vi har 

ett bra varumärke och bra produkter som passar in på ett par marknader och där kör vi” (2011-

05-18). Jörnell menar att Findus sällan studerar varumärket i tredje ledet utan det kanske 

butikerna gör för att testa konsumentgrupperna med exempelvis erbjudanden om att köpa och 

prova. Det blir en mycket mer direkt strategi och approach. Findus måste vara taktiska för att få 

payback på en två, tre års horisont, säger Jörnell. 
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GILLE: 

Enligt VD Micael Györei är GILLE’s strategi att i första steget få distribution ut till butik och 

därigenom skapa kunskap. Györei säger att ett bolag som GILLE kan absolut inte tro att man 

ska börja annonsera och göra den typen av aktiviteter. Det är bara att naivt att tro att det har 

någon som helst effekt, säger Györei. 

 

Sverige som ursprungsland – GILLE och Lantmännen om svensk profilering 

GILLE: 

Enligt Györei har Sverige som ursprungsland stor betydelse för varumärket. Han hävdar att i 

Kina så har Sverige en aura utav naturlighet och frihet, lugn och ro osv. alltså olika värden som 

tilltalar även kineser. Györei tillägger också att världsutställningen i Shanghai har hjälpt till att 

förstärka den bilden oerhört mycket, och Expo sajten finns fortfarande kvar där man se det 

naturliga i Sverige som t.ex. trä. I Kina använder GILLE svenska flaggan på sina förpackningar 

för att betona dess svenska ursprung. ”T.ex. i vår största importmarknad Tyskland, är det helt 

klart så att vi aldrig hade sålt så pass mycket om det inte hade varit någon produkt från Sverige, 

därför att de har en oerhörd förkärlek för svenskt ” (2011-05-18). GILLE arbetar alltså redan 

idag med bl.a. den svenska flaggan på förpackningarna, men de flesta kineser vet bara att 

Sverige är ett europeiskt land och förknippar lika gärna företaget med exempelvis Schweiz, 

menar Györei. 

Johnny Ohlsson, tidigare exportchef på GILLE, säger att i Kina ses importerade livsmedel som 

något unikt och exklusivt och en kund kan därför tänka sig att köpa lite dyrare kakor även om 

det bara är för att testa på. Det viktigaste är att kinesen ser att de gör en bra affär, annars är det 

meningslöst för dem. Ohlsson hävdar att för att synas på den kinesiska marknaden krävs det 

tid, fokusering och uthållighet. Så GILLE’s strategi är att för det första lägga tiden som krävs och 

bara vara uthålliga. Den kinesiska marknaden är full av produkter, och därför är uthållighet det 

viktigaste. Svenska och utländska produkter ses rent allmänt som mer kvalitativa och lite 

exotiska, tillägger Ohlsson.  

Lantmännen: 

Hultman på Lantmännen säger att om de skulle gå in och satsa mer än i dagsläget kommer de 

att använda mindre förpackningar och lansera sötare produkter, då kineserna tycker om dessa 

smaker och prioriterar importerade livsmedel om de har samma pris som de inhemska. 
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Lantmännen kommer då också troligtvis satsa på en svensk eller nordisk profil i sin 

differentiering, då Sverige och Norden står för hög kvalitet hos kineserna, enligt Hultman. 

 

Inköpare & distributörer – Spendrups, GILLE & Lantmännen om samarbetspartners 

Spendrups: 

Ulf Spendrup säger att man för det första måste veta vad ens distributörer behöver; att vara väl 

insatt i marknadsbearbetning och marknadskunskap. Alltså vad är det för typ av produkter som 

finns på den marknaden man vill in i? Ulf Spendrup menar att det är samma sak i Sverige, 

Danmark, Norge, Tyskland och andra ställen. Det går inte bara att komma med en produkt och 

säga att ”jag har någonting jag vill sälja till dig”, utan som exportör måste man vara förberedd 

med vad det finns för behov av produkten. Med produkter som är homogena, t.ex. vatten och öl 

vilka är varumärkestunga, blir detta extra viktigt, säger Ulf Spendrup. Då är det viktigt att förstå 

att den här inköparen kan se en nisch för Spendrups öl som inte redan tidigare upptäckts, säger 

Spendrup, och tillägger att det är den enda möjligheten att få den uppmärksamhet man vill ha 

för sina produkter. Var väl påläst på marknaden och se vad kunden kan tänkas behöva, baserat 

på vad konsumenten kan tänkas behöva, poängterar Spendrup.  

 

GILLE: 

Micael Györei på GILLE säger att traditionen i bolaget alltid har varit att om det är någon som 

vill köpa GILLE’s produkter, då levererar GILLE det. Györei menar att kinesernas känsla kring 

livsmedelsvarumärken är först och främst att de inte litar på inhemska produkter särskilt högt, 

utan de har mer tilltro till importerade produkter, vilket i sin tur ger produkten en kvalitetsfördel 

vare sig den förtjänar det eller inte. GILLE försöker visa att de jobbar väldigt mycket med 

naturliga råvaror, vilket ger kineserna en känsla av vart kvalitén ligger, berättar Györei. Det ger 

också kineserna en uppfattning om att GILLE är ett starkt varumärke. Enligt Györei är detta 

egentligen vad det handlar mycket om. 

 

”Det ska vara importerat, det ska vara kvalitet, och det ska smaka gott.” 

Micael Györei, VD, GILLE (2011-05-18) 

 

Györei menar också att det är väldigt viktigt för GILLE’s typ av produkt att konsumenterna 

smakar, därför att det är den mest effektiva marknadsföringen GILLE någonsin kan få. Samma 

sak gällde även när GILLE sålde in sig till Lianhua, säger Györei. Även f.d. exportchef Johnny 
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Ohlsson hävdar att det är otroligt viktigt när man marknadsför sig mot inköpare att 

provsmakning är en del av processen. Dessutom har också kedjan Lianhua kört demos mot 

kund i sina butiker. 

Lantmännen: 

Thomas Hultman berättar om hur deras marknadsföring ser ut vid möte med inköpare. Som 

exempel tar han upp Lianhuas internmässa där de erbjöd provsmakning till inköparna. För att 

behålla och bygga vidare på sina kontakter och relationer, fick de även idén att skicka tackbrev 

till de 500 inköparna efter provsmakningen. 

 

Kultur – GILLE om sitt hanterande av kinesisk kultur 

GILLE: 

Vid frågan om handels- och kommunikations barriärer svarar Györei att kulturell försiktighet är 

viktigt att ha i åtanke när man går in i Kina, för att inte verka alltför påflugen. Han menar också 

att Kina är ett land som har ett växande behov av importerade livsmedel, då de är otroligt 

aggressiva på att köpa upp olika former av råvaror och även förädlade produkter som de själva 

inte längre kan producera. Att försöka imponera på kinesiska inköpare är något som Györei 

ställer sig tveksam till. Han menar att man ska vara försiktig med att imponera, därför att de 

själva vill upptäcka att detta faktiskt är något alldeles speciellt. Man skall också vara försiktig 

med att skryta, då det anses vara fult. Han nämner att efter egen erfarenhet är det viktigt att 

man samlar lite kunskap om landet innan man ger sig iväg dit. 

 

Johnny Ohlsson förklarar å andra sidan att det är någon extrem skillnad på det kulturella 

beteendet. Man har i dessa situationer en högre förståelse och acceptans för kulturella 

skillnader, då i det slutändan bara är affärer. Han tycker att både Exportrådet och Svensk-

Kinesiska Handelskammaren hjälpte till och guidade dem gällande kulturella skillnader som kan 

påträffas. Ohlsson menar att den största skillnaden att ta hänsyn till när man exporterar är 

storleken på företaget man säljer till, att det är viktigare än de kulturella anpassningarna. Han 

ger ett exempel om att Lianhua är en jättestor kedja, där det inte alltid är en beslutsfattare som 

man sitter i möte med. Dessa personer ska då först förmedla budskapet vidare innan det kan 

tas några beslut. Han anser att processen med andra ord kan bli mycket längre vid samarbete 

med större företag. 
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Relationsmarknadsföring – belyses utav Spendrups, Findus och GILLE 

Spendrups 

Ulf Spendrup tror inte att man behöver ta till med några särskilda knep för att behålla en relation 

i Kina. Han anser att det inte är mer annorlunda än i Sverige. Han menar att det bara handlar 

om att lära sig förstå kulturen. Han hävdar också att kulturen i Kina, USA, England och vissa 

länder är oerhört relationstunga. Det kan då kräva att man hela tiden måste odla vänskapen. 

Han tycker dock att i Sverige är detta inte lika utbrett och att relationsbehovet är mindre, 

framförallt i dagligvaruhandeln.  

 

Findus: 

Mats Jörnell svarar att de jobbar väldigt mycket med distributörer. När de jobbar med export till 

distributörer, anser Jörnell att de också bygger viss relation med denne distributör. De vill helst 

inte blanda sig i någon relation med retailern, då detta skulle kräva ett gigantiskt arbete. Han 

menar att en bra distributör oftast har en liten marknadsavdelning och kompetenta 

säljmänniskor, vilket de anser vara positivt.  

 

Jörnell förklarar att all försäljning grundar sig i att hitta behovet hos kunden, men rent kulturellt 

så får man prata väldigt mycket mer med kineser kring annat. ”Du får ha ganska många möten 

innan du börjar prata om att göra affärer. Och samma sak i Mellanöstern, du får låta beslutet 

bero på kunden mycket mer och låta dem söka efter avslut. Om du ”pushar” för mycket så 

upplever dem att du bara vill göra en vinst” (2011-05-18). Han menar att det måste växa fram 

på ett annat vis. Jörnell konstaterar att i Sverige kan man sitta ner och komma överens efter en 

halvtimme om att göra affärer, vilket är en stor skillnad. Han pratar även om att i Kina kan 

relationer ha en helt annan roll: ”Du gör kanske inte affärer med Findus utan med Mats Jörnell”. 

Trots att han är en klient som representerar Findus, är det är fortfarande honom de gör affärer 

med. Jörnell ser inte språket som en största kommunikationsbarriär då det egentligen handlar 

om ens mentalitet, beteende i affärsrelationer och kunskap. Dock påpekar han att om man vill 

vara framgångsrik i Kina bör man kunna språket.  

 

GILLE: 

Micael Györei berättar om hur man kan skapa och behålla en relation. ”Du bör besöka dina 

partners åtminstone 1-2 gånger om året, det är oerhört viktigt att träffas och umgås under 

aktiviteter, sitta och skåla osv. Det kanske låter lite banalt men det är faktiskt så det är” (2011-
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05-18). Györei konstaterar att det är väldigt viktigt för dem att de känner att det finns en 

människa bakom relationen, och inte bara order och fakturor osv. Han tycker också att det är 

viktigt att diskutera möjligheten att träffas igen eftersom det signalerar att man har intresse i att 

träffa dem personligen, vilket i sin tur signalerar att man vill göra affärer.  

 

Ekologi – Findus, GILLE och Lantmännen om ekologiska livsmedel i Kina  

Findus: 

Jörnell framhåller att på Findus tycker de att ekologisk mat är jättebra. Dock menar Jörnell att 

om man odlar ett kilo ekologisk mat krävs det ungefär dubbelt så mycket resurser än vanlig mat. 

Därför tror han att ekologisk mat kommer få en annan typ av bedömning när man börjar prata 

om vilka resurser som egentligen behövs. Han tror inte att det finns resurser nog att tillgodose 

hela jordens befolkning med ekologisk mat, utan det blir mer utav en lyx för konsumenten. 

 

GILLE: 

Györei tror på en ekologisk framtid i Kina, men poängterar samtidigt att Kinas största problem 

nu är att föda den ständigt växande befolkningen, och att dessutom föda den med produkter 

som anses vara moderna. Johnny Ohlsson berättar att det som GILLE försökt göra är att lyfta 

fram en kvalitets känsla på både produkt och förpackning. Han menar att Sverige är känt för sin 

kvalitet på säd och det utnyttjar företaget i sin utformning av förpackningar osv. när det kommer 

till export. Dock nämner han att just ekologi ännu inte är så känt i Kina. 

Lantmännen: 

Thomas Hultman är lite mer skeptisk mot ekologi i Kina i dagsläget, men på sikt kanske det blir 

mer aktuellt. Han tror att problemet här är att kineserna är väldigt priskänsliga och ser det därför 

inte som mer än en nich. 

 

Framtidsutsikt i Kina – belyses utav samtliga intervjuföretag 

Spendrups: 

Mats Liedholm på Spendrups har haft fortsatt dialog med Lianhua, men det har visat sig vara en 

svårbearbetad dialog. Därför kan han i nuläget inte svara på om det kommer att bli någon 

framtida satsning i Kina, då det beror på inställningen ifrån Lianhua. Han nämner också att de 

har en handelspartner som driver deras frågor på den kinesiska marknaden och de försöker 

skapa nya affärer, men att det just nu inte finns några konkreta resultat. 
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Findus: 

Enligt Jörnell arbetar Findus inte på andra asiatiska marknader, men berättar att de har en 

fabrik i Thailand och en distributör i Australien. Han säger att deras typ av produkt har det lite 

krångligare på den internationella matmarknaden, och att det finns få väldigt internationella 

varumärken inom fryst mat. Detta till skillnad från dryck, choklad och till viss del glass. Jörnell 

anser, i fråga om att öppna lokalt kontor i Kina, att det är för tidigt ännu. Anledningen är att det 

inte finns någon på plats som jobbar med försäljning och att de inte heller är beredda att ta den 

kostnaden för tillfället. Han nämner även att med en växande medelsklass i Kina, så är det helt 

klart en intressant marknad. 

 

GILLE: 

Györei konstaterar att de tänker fortsätta sin satsning i Kina, och om möjligt utöka den sakta 

men säkert. Han säger att de skyndar långsamt. På sikt funderar även GILLE på att använda 

sig av eget importbolag. Även Johnny Ohlsson bekräftar detta och tillägger att de möjligtvis 

kommer att samarbeta med importörer.  

Lantmännen: 

Thomas Hultman säger att det inte är aktuellt i dagsläget, och att de hellre får utvärdera läget 

som det ser ut just nu. 

 

Viktigt att tänka på vid livsmedelsexport – tips från Spendrups, Findus & GILLE 

Spendrups: 

Ulf Spendrup tror att det är viktigt att förstå konsumenten, då han anser att många 

konsumentmarknader är sönderkonkurrerade. Han tillägger att behovet av mat och dryck funnits 

i tusentals år och detta alltid har täckts på något sätt. ”Så att där måste du vara unik, du måste 

bara hitta unikhet i din produkt som kan tänkas vara intressant för konsumenterna på den nya 

marknaden” (2011-05-20). Mats Liedholm på Spendrups understryker betydelsen av att göra en 

noggrann kartläggning av varje enskild marknad som man tittar på. Det kan vara storlek, 

marknadens utveckling, hur marknaden är sammansatt i termer av “premium” och “mainstream” 

till “lågprisprodukter”, men också lokal acceptans för internationella och nya produkter. Han 

anser att det är viktigt att kartlägga och förstå eventuella handelshinder, lagstiftningsmässiga 

begränsningar, eller regelverk som styr t.ex. specifikationer för produktinnehåll, 

märkningsregler, hållbarhetsregler och skattemässiga effekter som import tullar. Därför kan det 
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vara till stor fördel att man har en tydlig kartläggning innan man sätter igång, vilket också 

minskar risken för obehagliga överraskningar. 

 

Findus: 

Mats Jörnell berättar att man för det första måste ha ”commitment” ifrån ägare, styrelse och VD. 

Man måste göra en bra plan för hur man skall hantera sin export, och vara medveten om att ens 

payback tidigast kommer om 2-3 år, och då får man investera ganska mycket under tiden. Han 

menar att det kommer att generera kostnader såsom tullspecialister, förpackningsutveckling och 

en del resor. Av den anledningen är viktigt det att förankra beslutet om utlandssatsning uppåt i 

företaget. Vidare förklarar han att de har sina förpackningar färdigutvecklade för 14 olika språk, 

vilket gör att de är ganska snabba på att leverera. Han menar att ifall det skulle vara en 

distributör som vill köpa, skulle de slippa att gå in i en förpackningsutvecklingsfas som tar 

onödigt med tid. 

 

GILLE: 

Micael Györei betonar att det viktigaste att tänka på är uthållighet och att utveckla relationer. Att 

ha uthålligheter är jätteviktigt, då ingenting kommer serverat. Han tillägger även att man bör 

vårda sina relationer, och om man inte klarar detta är Kina helt fel marknad att gå in i. ”Har man 

inte uthållighet och vill utveckla relationer, har man oftast inte en chans. Då är det bättre att gå 

någon annanstans där man har en mer anglosaxisk syn på hur man gör affärer” (2011-05-18). 

Han tar upp USA som exempel och konstaterar att där kan man bli kompisar efter fem minuter, 

medan om man jämför med asiatiska affärsmän i t.ex. Japan och Kina, kan det ta betydligt 

längre tid, om inte generationer. Györei framhåller också att i nuläget sker förändringar även på 

dessa marknader, men att man inte får underskatta den tid man har för att uppnå den statusen. 

”Att komma nära dem som personer bygger väldigt mycket på tjänster och gentjänster, att man 

ska kunna lita på varandra osv.” (2011-05-18). Även Johnny Ohlsson tycker att det viktigaste 

inom export är att se till att ha en långsiktighet, uthållighet och bra partners. Att göra hemläxa på 

sina förpackningar, se hur kulturen fungerar på plats samt undersöka vilka smaker som går 

hem, menar Ohlsson är viktigt.  
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5. Analys & Diskussion 
 

Vi har delat in kapitlet i 3 delar; Internationaliseringsteorier, Relations-marknadsföring & Kultur 

samt Brand management & Sinnesmarknadsföring. Under varje rubrik för vi analys och 

diskussion kring hur de olika dimensionerna i vår teorisyntes stämmer överens med vår empiri. 

 

 

5.1 Internationaliseringsteorier 

Internationaliserings teorier 

De tidigare beskrivna internationaliseringsteorierna är alla av olika karaktär. Våra intervjuade 

företag blir via nätverkskontakter inbjudna till Kina som deltagare i ett projekt, för att därefter 

inleda samarbete en kinesisk detaljhandelskedja. Därför anser vi att nätverksteorin ligger som 

grund för företagens ingång till den kinesiska marknaden. Findus Exportchef Mats Jörnell 

förklarar till exempel att deras väg in i projektet började med att de blir kontaktade av Per Sköld 

som känner till Findus ganska väl, och han i sin tur kopplar ihop företaget med Henry Lee som 

arbetar på Svensk-Kinesiska handelskammaren i Kina. Henry Lee hade fått i uppdrag av 

Lianhua att hitta utländska leverantörer, och genom detta kommer en kinesisk delegation och 

besöker Findus. I nästa steg får Findus en inbjudan till Lianhuas internmässa i Kina, för att ställa 

ut och marknadsföra sina produkter. Det blir ett lyckat kort för Findus, som förhandlar med 

Lianhuas inköpare och avtalar om eventuell export av frysta matvaror. Här framgår det ganska 

tydligt att närverkskontakterna bidragit till Findus ingång i Kina. Jörnell berättar att då Lianhua 

fungerar som retail-kontakt, får man också en ganska snabb återkoppling till inköpare i 

butikerna. Det innebär att företaget lättare kan få feedback för sina varor, med en retailer som 

säljer varorna direkt till slutkonsument. Med hänsyn till denna ingång anser vi att nätverk varit 

det mest centrala i internationaliseringen till Kina. Alltså har det varit ett effektivare sätt att driva 

sin verksamhet framåt.  

 

TCA strategin sätter istället mer fokus på nästa steg i internationaliseringen dvs. vilket sätt man 

ska etablera sitt företag efter att man gjort själva inträdet på marknaden. I frågan om att öppna 

lokalt kontor i Kina anser Jörnell att det ännu är för tidigt samt att det skulle medföra kostnader 

som de inte är beredda att ta. Därför ser vi det heller inte relevant med den kostnadsfokuserade 
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TCA strategin i detta fall. Genom nätverkskontakterna kan vi istället se en smidigare ingång på 

marknaden samt en mer kostnadsvänlig ingång på kort sikt. 

5.2 Relationsmarknadsföring & Kultur 

Kultur  

Vi börjar med att titta på hur företagen hanterat kulturella skillnader som finns mellan Sverige 

och Kina enligt Hofstedes mätning av kulturdimensionerna för Kina. Vad har företagen i 

efterhand skapat sig för uppfattning? De fyra svenska livsmedelsföretagen som fått möjligheten 

att importera livsmedel till Kina, har bland annat berättat om sina erfarenheter av den kinesiska 

kulturen. Utifrån detta har vi tittat närmare på Hofstedes fem kulturdimensioner för att se om det 

funnits en anknytning till det som företagen upplevt. 

 

PDI  

Det framgår av Vice VD Ulf Spendrup att det finns en hög maktdistans i Kina. Det innebär att 

affärskulturen runtom i landet domineras av hierarkiska strukturer. Spendrup menar att 

beslutsfattande kan vara politiskt betingat, som i deras fall med butikskedjan Lianhua. Enligt 

Spendrup var allting klart för export, men efter en politisk reaktion från toppen av bolaget föll det 

i stöpet. Hofstedes mätning av Kina visar betydligt högre maktdistans än Sverige, vilket tyder på 

att svenska företag kan uppleva detta som ett problem i vissa fall. Då Exportchef Mats Liedholm 

på Spendrups nämner att Lianhua är ett statligt bolag, förekommer även politisk inblandning när 

det kommer till beslutsfattande.  

 

Detta är någonting som är opåverkbart tror vi, eftersom det är djupt rotat i den kinesiska 

kulturen. Därför måste detta tas med i beräkning när man går in på den kinesiska marknaden. 

Det är därför viktigt att samla på sig en del kunskap om kulturen men också det politiska 

systemet, som går lite hand i hand. 

 

Individualism 

Hofstedes mätning visar också att i Kina har människor ett mer kollektivistisk handlande, där 

man oftast fattar gemensamma beslut inom den grupp man tillhör t.ex. familj, vänner, 

arbetsplats osv. Liedholm upplevde utifrån egen erfarenhet att kineser kan vara ganska rädda 

för att göra fel. Han menar att det hade varit enklare att samarbeta med partners som har större 

vana att arbeta med internationella leverantörer, genom en strikt affärsmässig dialog. 
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Enligt Hofstedes mätning är svenskar mer individualistiska, vilket tyder på en kulturkrock mellan 

svenskt och kinesiskt handlande. Svenskar är mer vana att fatta egna beslut och ta eget ansvar, 

medan kineser hellre fattar gemensamma beslut inom gruppen. Detta tror vi kan orsaka viss 

osäkerhet i det individuella arbetet hos kineserna, då det kan kännas svårt för dem att fatta 

självständiga beslut. 

 

Masculinity  

Graden av maskulinitet rankas som medel i Kina, och låg i Sverige. Eftersom att våra 

intervjuade företag och kineserna till största delen kommunicerar på distans, verkar maskulint 

och feminint inte ha någon större betydelse för deras samarbeten i dagsläget. 

 

Uncertainty avoidance 

Hoftstede anser att i denna dimension är skillnaden mellan Sverige och Kina ganska liten. Inte 

heller gav våra intervjuföretag tecken på kulturkrock relaterat till osäkerhetsundvikande.  

 

LTO 

Mätning av den sista dimensionen visar stor skillnad mellan svenskar och kineser när det 

kommer till tidsaspekten. De flesta av våra intervjuade företag upplevde en lång och något 

invecklad tidsprocess vid förhandling med kineserna. Det viktigaste enligt GILLE’s VD Micael 

Györei och f.d. Exportchef Johnny Ohlsson är uthållighet. Hofstede menar också på att kineser 

är mer långsiktiga i sitt tänkande, vilket även bekräftats av företagen i fråga om relationer.  

 

Györei påpekar också att under förhandling med amerikaner kan man bli ”kompisar” efter 5 

minuter, till skillnad från kineser. Utifrån det kan generellt sägas att tidsprocessen vid 

förhandlingar går betydligt fortare i västvärlden. Dock förklarar Györei samtidigt att när man väl 

lyckats skapa en stabil relation med kineser, visar de oftast stor tillgivenhet. Detta tror vi kan 

kännas som en slags belöning för deras uthållighet gentemot kineserna. 

 

Guanxi 

Som nämnts tidigare är guanxi den kinesiska benämningen för nätverkande, och kan ses som 

en blandning av socialt beteende och affärsmetoder. Micael Györei på GILLE understryker 

betydelsen av guanxi bland kineserna, och att nyckeln till nätverket är själva relationen. ”Det är 

väldigt viktigt för dem att de känner att det finns en människa bakom relationen, och inte bara 

order och fakturor osv. Det är också viktigt att diskutera de möjligheter att träffas igen eftersom 
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det signalerar att man har intresse att träffa dem personligen, vilket i sin tur signalerar om att 

man vill göra affärer” (2011-05-18). Guanxi kan sägas vara ett finare sätt ta sig fram till 

förhandlingsbordet med andra affärsmän, för att inte verka alltför påflugen. Det är också ett sätt 

att visa respekt för sin motpart, även om det skulle vara lika strategiskt från båda sidor. 

 

Vidare framhåller Györei att man bör besöka sina kinesiska partners åtminstone 1-2 gånger om 

året, för att umgås under aktiviteter som t.ex. sitta och skåla osv. Även Findus Exportchef Mats 

Jörnell tillägger att ”I Kina gör du kanske inte affärer med Findus utan med Mats Jörnell. En 

klient som representerar Findus, men det är fortfarande mig de gör affärer med” (2011-05-18). 

Något som svenska företag bör ha i åtanke är att guanxi många gånger kan involvera mycket 

personlig interaktion, där t.ex. det kinesiska partnerföretaget enbart knyter en relation med den 

svenska representanten och inte det svenska företaget i fråga.  

 

After-sales & Värdeskapande 

Vi har tidigare tagit upp ett exempel om företaget SKF som erbjuder after-sales service till sina 

kunder. Genom detta har de lyckats utveckla styrka kundrelationer. Lantmännens Exportdirektör 

Thomas Hultman berättar att företaget ville visa sin uppskattning gentemot inköparna på 

Lianhuas intermässa, och skickade därför tackbrev till de 500 inköparna efter provsmakningen. 

Hultman menar att det kan vara ett sätt att behålla kontakter och bygga vidare på relationer. 

Med after-sales kan företag skapa mervärde i relationen, då det ger ett bra intryck. Annat än 

värdeskapande kan det också vara ett sätt att vårda relationen till sin befintliga partner.  

 

Från artikel med Lindberg-Repo och Grönroos (2003), framhåller författarna att värdeskapande 

kan uppnås genom kommunikation. Kommunikation anses vara ett verktyg som hjälper till att 

öka relationens värde. I artikeln beskrivs värde som ett mottagande från motparten, där en 

relation kan utvecklas. Detta illustreras även i den treeniga modellen som består av tre delar: 

”Planned Communication”, ”Contact” och ”Connectedness”. 

 

”Planned Communications” är den första fasen i relationen, där har man väldigt lite 

interaktion dvs. knappt någon personligt kontakt alls. Exempel på sådana situationer kan likna 

vissa av våra intervjuade företag i relation till Lianhua. Det behöver inte betyda någonting 

negativt, då det kan ta tid att utveckla kontakt. 
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”Contact” är den andra fasen i relationen, där personerna har måttlig kontakt med varandra 

dvs. måttlig interaktion. Här finns ett intresse i att komma närmare sin partner. I den här fasen 

ingår också att man skapar en länk med det andra företaget för att erhålla en mer interaktiv 

relation. Vi anser att ett av våra intervjuade företag, enligt de svar vi har fått, lyckats ta sig till 

denna fas genom ett mer personligt engagemang till det kinesiska företaget. 

 

”Connectedness” är den tredje fasen i relationen, som anses vara den mer effektiva vägen 

till värdeskapande. Här är man på en hög interaktionsnivå, och värde uppstår i takt med den 

kommunikation och relation som redan finns mellan parterna. I denna fas ingår viss 

samhörighet och förståelse, och det värde som uppstår brukar oftast gynna båda parter.  

 

Som det ser ut nu har ingen av företagen kommit till tredje fasen än. Enligt den uppfattning vi 

fått av respondenterna är det kulturella faktorer som indirekt påverkar tidsprocessen. Författarna 

illustrerar i den treeniga modellen (Fig. 3) hur relationer utvecklas i samband med 

kommunikationsstrategier, och menar istället att nyckeln till relationsutvecklingen går att, från 

företagets sida, påverka med hjälp av kommunikation. Vi tror att bristande kommunikation kan 

vara ett glapp som hindrar eller saktar ner företagens relationsutveckling. Gemensamt anser 

samtliga av företagen att man behöver bearbeta marknaden för att komma över detta glapp.  

 

Relationstolkning & Marknadsföringsmixen 

Relationer har kommit att spela en central roll när företag går in på den kinesiska marknaden. 

Som nämnts tidigare kan dock relationsmarknadsföringen tendera att ge en missledande bild. 

Det kan hända att ett företag är väldigt optimistiskt till att skapa en god affärsrelation med ett 

annat företag som hellre föredrar en låg interaktionsnivå. Det första företaget kan i detta fall då 

uppfattas som påträngande, utan att märka det själv. Den missvisande bilden kan då bero på 

t.ex. missförstånd, uppsåt eller en felaktig förmodan. Det kan även bero på att olika företag och 

dess affärsmän har olika avsikter med relationen; medan affären gynnar ena företaget stort kan 

den den vara utav mindre betydelse för motparten. 

 

I Hofstedes mätning av LTO dimensionen framgår det att kineser oftast är långsiktiga när det 

kommer till relationer. Även här kan relationen ge en missledande bild, om t.ex. det ena 

företaget har helt andra framtidsplaner som inte inberäknar det andra företagets tjänster. Micael 

Györei på GILLE berättar att de fokuserar på långsiktighet, men att de kanske på sikt kommer 

att ha ett eget importbolag som skulle underlätta för deras framtida affärer i Kina. ”Kina är en 
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utav de marknader vi ser en långsiktighet; där vi har för intention att etablera oss, kanske t.o.m. 

på sikt ha ett eget importbolag så att det kan underlätta våra affärer där.” (2011-05-18). 

 

Om vi antar att GILLE’s distributörer skulle ogilla idén att deras partners i framtiden har sitt eget 

importbolag, kan man då se detta som en långsiktigt hållbar relation? Vi tror att det är viktigt att 

man förstår varandras intentioner, för att enklare kunna avgöra om relationen i fråga är 

långsiktigt hållbar. Det kan även vara så företagen befinner sig i sådant läge att de tvingas ut på 

nya marknader.   

 

Det som idag ställs emot det relationsmässiga marknadsföringsperspektivet är det traditionella 

synsättet. Här ingår marknadsföringsmixen som består av en grupp verktyg: Produkt, Pris, Plats 

och Påverkan (4P). Samtliga respondenter från våra intervjuföretag understryker betydelsen av 

relationer i Kina. Av den anledningen verkar det därför inte vara särskilt klokt att endast 

fokusera på traditionella marknadsföringsmetoder och strategier, vilket talar för att man behöver 

använda sig utav relationsskapande marknadsföring. Den traditionella marknadsföringen har 

enbart växt fram ur de förutsättningar som gäller för B2C marknadsföring. I B2C är företag 

generellt sätt inte lika beroende av just en och samma kund på samma sätt som B2B, och 

därför känns inte heller den traditionella marknadsföringen lika relevant ur ett B2B perspektiv. 

Detta gäller inte minst våra intervjuföretag. 

5.3 Brand management & Sinnesmarknadsföring 
 

Halo-effekten 

Halo-effekten beskriver hur ett tredje värde för varumärket kan skapas, genom en synergi effekt 

av produktens materiella och immateriella värden. Detta försökte, enligt VD Micael Györei på 

GILLE, den kinesiska butikskedjan Lianhua skapa för dess kunder genom att dela ut 

smakprover till sina kunder i butik. Enligt Lantmännens Exportdirektör Thomas Hultman, tyckte 

kineserna om den söta smaken som deras produkter hade, och när de provsmakat köpte de 

automatiskt i butik. Dessutom påverkades köpbeslutet enligt Hultman av att produkten är 

importerad, vilket ger den ett mervärde som t.ex. lyxig och kvalitativ.  

 

De produkter som intervjuföretagen erbjuder, har i Kina immateriella värden (t.ex. svensk 

kvalitet). I kombination med smakprover till inköpare på den interna mässan bidrog även detta i 
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stor utsträckning till att samtliga svenska företag fick varsin provorder. Denna strategi visar sig 

alltså med andra ord vara väldigt effektiv för att få kunden till ett köpbeslut. 

 

The identity prism  

Genom att utvärdera och analysera sina produkters varumärken utifrån en mall som t.ex. ”The 

identity prism” så får företagets ledning en klar uppfattning om hur varumärket långsiktigt kan 

styras. Thomas Hultman på Lantmännen menar att de ville profilera sina produkter med en 

Svensk/Nordisk profil då detta står för hög kvalitet hos kineserna. Johnny Olsson som är f.d. 

Exportchef på GILLE menar att de upplevt samma effekt och att detta är en viktig faktor för 

uppfattningen utav värdet på varumärket. Konsumentens egen reflektion om vem det är som 

köper produkten är enligt ”The identity prism” en viktig faktor för uppfattningen utav varumärket. 

Enligt Johnny Ohlsson så är det ofta, i och med synen på importerad mat, uteslutande endast 

överklassen och den växande medelklassen som har råd med importerade livsmedel. En analys 

med hjälp av ”The identity prism” visar också vilken självbild som kunden känner efter att ha 

konsumerat varumärket. Enligt alla de intervjuer vi gjort så visar det sig att en importerad 

livsmedelsprodukt har mer status än en inhemsk. Därmed borde också konsumenten av 

importerat livsmedel känna en ökad status.    

 

Lansering utomlands  

Kapferer (2008) menar att globala lanseringar av produkter och varumärken från mindre länder 

som Sverige, i princip innebär att varumärket måste bli internationellt med en gång, utan att 

etablera sig på en stor marknad först som exempelvis amerikanska företag kan göra. För våra 

intervjuade företag spelar givetvis detta en stor roll då alla påpekar att det krävs stora 

ekonomiska resurser för att etablera sig på en stor marknad som Kina. 

 

Hur produkten och varumärkets profil lanseras utomlans grundar sig enligt Kapferer på ett par 

grundläggande faktorer. Fraktar man något till andra sidan jorden är det enligt Kapferer också 

många kostnader som behöver täckas och därför lägger sig många exportörer sig också i 

premium segmentet. Detta bekräftas bl.a. utav Vice VD Ulf Spendrup som säger att deras 

export endast består utav premium produkter och då mestadels bara så långt som till Norge och 

Danmark, trots att Spendrups är Sveriges största bryggeri. Tillslut blir det dock för dyrt att 

konkurrera på hemmamarknaden då dessa är såpass ”sönderkonkurrerade”, och därför tvingas 

man till att expandera utomlands. Som svenskt företag måste man därmed vara målmedveten 

med sin globalisering. I våra intervjuer har både Johnny Ohlsson och Micael Györei från GILLE 
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samt Mats Jörnell från Findus påpekat hur extremt viktigt det är med uthållighet över en lång 

period och ibland inte förvänta sig en ”pay back” förrän efter två, tre år som tidigast. 

 

För ett medelstort svenskt företag är därför ett globaliseringsbeslut något som måste analyseras 

och utvärderas noggrant. Produkten som är en succé hemma kanske inte fungerar utomlands. 

Lantmännens Thomas Hultman påpekar t.ex. att kinesernas matvanor skiljer sig väldigt mycket 

från de europeiska, då de äter mycket ris istället för exempelvis mjölk och yoghurtprodukter som 

används till Lantmännen Cerealias flingor. När man gjort en förstudie med analys av 

marknaden, får man automatiskt större möjligheter att lyckas på den kinesiska marknaden 

genom större anpassningsförmåga. 

 

Åtkomst av Kinas livsmedelsmarknad 

Det finns idag inte så många svenska livsmedelsföretag som stadigt etablerat sig på den 

kinesiska marknaden. Därför är det viktigt att även se hur de som misslyckats gjort. Kapferer 

(2008) menar att för att lyckas på en ny marknad så måste du lära dig av de misstag som dina 

konkurrenter gjort. I och med Svensk-Kinesiska Handelskammarens initiativ riktat mot svenska 

livsmedelsföretag så har dessa företag kunnat följa varandra och därmed också lärt sig utav 

varandras misstag under resans gång. Detta poängterar alla våra intervjupersoner som positivt. 

Samtidigt säger en av de intervjuade att just Exportrådet inte tar livsmedelsbranschen på lika 

stort allvar som företag med tunga industriprodukter.  

 

”Exportrådet har inte riktigt förstått grejen. De försöker vara behjälpliga, men sätter sina mest 

juniora och oerfarna medarbetare på att stötta livsmedelsföretag, vilket absolut inte hjälper, då 

livsmedel är omgärdat av otroligt många regler och lagar.” 

 

Kapferer menar att det är viktigt att dra lärdom av konkurrenter, men många gånger handlar det 

bara om att bli presenterad av ett välkänt ansikte för att bli betrodd av kinesiska affärspartners. 

Micael Györei har blivit tillfrågad av flera andra livsmedelsföretag om han kan presentera dem 

för sina kontakter. Han känner dock att det i nuläget är viktigt att vårda sin egen relation till 

kund, innan han presenterar någon annan. Dock säger även Györei att han senare gärna 

hjälper andra företag att få igång en verksamhet därför att det är viktigt för den totala industrin. 

 

 

 



78 
 

Varumärkets innehåll  

Enligt Kapferer (2008) kan företaget lansera sitt varumärke med ett antal olika produktinnehåll. 

”Line extension” är en av dessa strategier som innebär att produkter inom samma kategori bär 

samma huvudvarumärke. Ytterligare en strategi är att ha samma huvudvarumärke på alla sina 

produkter, oavsett kategori. Ett par av de företag vi mött arbetar med ”line extension” vilket kan 

vara en fördel när kunden inte känner till varumärket från början. På detta sätt bearbetas 

kunden mer och kommer ihåg varumärket bättre. 

 

Val av produkt  

Kapferer (2008) hävdar att valet av den första produkten man lanserar är väldigt viktigt. Dels för 

att det ger en bild till återförsäljaren, distributören eller inköparen om vad företaget säljer men 

delvis också till slutkunden som till sist avgör om det blir hög eller låg försäljning. Varumärkets 

uppfattning blir sedan byggt utifrån den startpunkt man tagit, med hänsyn till vilken kvalitet, 

priskänslighet osv. som produkten har. Våra intervjuade företag blev till stor del överrumplade 

av möjligheten att leverera till butikskedjan Lianhua, då de blev kontaktade av Svensk-Kinesiska 

Handelskammaren. Thomas Hultman på Lantmännen berättar att det är viktigt med storlek på 

förpackningen då kineser äter mindre och köper därför mindre förpackningar. Detta hann 

företaget inte riktigt med att förbereda till första leveransen. 

 

Globala reklamkampanjer & Varumärkesbyggande 

När ett företag går ut på den globala marknaden kommer man enligt Kapferer (2008) till val av 

vilka strategier för konsument reklam som man skall välja. Våra intervjuade företag låter nästan 

uteslutande distributören eller återförsäljaren sköta detta själv på lokal nivå. Mats Jörnell på 

Findus menar att om de skulle blanda sig i relationen med den lokala retailern så skulle de få ett 

gigantiskt arbete på sina axlar. Vidare berättar Jörnell att Findus inte går in och gör några 

gigantiska PR kampanjer när de går in i ett nytt land och en ny marknad, utan de litar på att de 

har ett bra varumärke med bra kvalitetsprodukter som passar in på vissa marknader och agerar 

utifrån detta. Findus analyserar marknaden i förväg men Jörnell säger att det inte alltid är möjligt 

att studera varumärket i tredje ledet. Då är det bättre att butiken själv testar sina olika 

konsumentgrupper med t.ex. olika prova-på erbjudanden.  

 

Lokal marknadsföring är det minst tidskrävande och samtidigt kanske det mest effektfulla och 

kostnadseffektiva då en central ledning i ett annat land inte har full koll på vad som fungerar 
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överallt i världen. Därmed förlorar företaget den fulla kontrollen över hur varumärket framställs. 

Med stora kringkostnader vid export, så är det viktigt att tänka taktiskt för att inom ett par år 

komma till lönsamhet. 

 

Ett varumärkes positionering utomlands byggs enligt Kapferer (2008) med fördel upp starkt från 

början för att senare kunna använda den starka positionen vid behov, om man t.ex. skulle vilja 

bredda sortimentet senare. En annan grundläggande bit i varumärkesbyggandet är enligt 

Kapferer vilket namn varumärket skall ha i Kina, kinesiskt eller original namnet, då risken blir att 

det lätt kan glömmas. Här har våra intervjuföretag haft stor fördel genom butikskedjan Lianhua’s 

internmässa i Shanghai, där de fick möjligheten till direkt respons ifrån 500 olika inköpare som 

utvärderade och smakade på deras produkter. För att göra ytterligare research gjorde ett av 

våra intervjuade företag en liten marknadsundersökning där de med hjälp av Exportrådet 

frågade Lianhua’s kunder om hur deras produkt uppfattades. 

 

Ulf Spendrup menar att det är jätteviktigt att inköparen ser ett behov och en nisch för produkten 

på sin marknad som ännu inte täckts, för att överhuvudtaget fånga intresse. Spendrup anser 

också att en leverantör måste vara påläst på marknaden för att se vad kunden kan tänkas 

behöva, baserat på vad konsumenten kan tänkas behöva. Den enorma marknad som Kina 

innebär för svenska livsmedelsföretag, kräver viss fokusering om man i längden vill 

åstadkomma en positionering med sitt varumärke. Då är man också tvungen att från början ha 

en strategi som grundar sig på marknadens behov. De behov och nischer som man själv är 

kapabel till att täcka är inte alltid uppenbara och det gör det bara ännu viktigare med 

planläggning av marknadens möjligheter. 

 

Country of origin (COO) 

Ett utav de mest genomgående strategierna bland alla våra intervjuade företag var Country of 

origin (COO). Som tidigare nämnts har ursprunget ibland större betydelse än själva varumärkets 

namn, enligt Hollensen (2007). I Kina får detta påstående ännu större betydelse, i och med att 

många kineser inte pratar engelska. Ser de en livsmedelsvara som är importerad så förväntar 

de sig att den haft högre kontroll på kvalitet än vad de inhemska produkterna haft. Efter 

världsutställningen i Shanghai förstärktes dessutom bilden oerhört mycket att Sverige står för 

naturlighet, frihet, lugn och ro osv. enligt GILLE’s VD Micael Györei. Han nämnde också att 

Sveriges paviljong i b.la. trä fortfarande står kvar så man kan se det naturliga i Sverige.  
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Sammanfattningsvis berättar Györei att GILLE haft stor nytta av att kunna använda Sverige som 

ursprungsland på sina produkter, inte minst i Tyskland men även helt klart i Kina. Györei menar 

att kinesernas känsla kring varumärken är först och främst att de inte litar på inhemska 

produkter särskilt högt utan att de har mer tilltro till importerade produkter, vilket ger en 

kvalitetsfördel, vare sig man är förtjänt av den eller inte. Även Thomas Hultman på Lantmännen 

säger att Sverige och Norden står för hög kvalitet hos kineserna och därför kommer även de att 

i fortsättningen satsa mer på den strategin vid en eventuell fortsatt Kina lansering. 

 

Vi har tidigare i b.la. bakgrunden beskrivit på vilket sätt som ekologi kan kopplas ihop med 

Sverige och Sveriges kvalitetskoppling. Just GILLE arbetar mycket med förpackningarna till sina 

exportprodukter, enligt Johnny Ohlsson. Han berättar också att Sverige är känt för sin fina 

kvalitet på säd vilket utnyttjas i förpackningens utformning. Dock är inte ekologiska livsmedel 

såpass känt i Kina än. Thomas Hultman på Lantmännen tror inte heller på ekologiska livsmedel 

i Kina mer än som nischprodukter, därför att kineserna är alldeles för priskänsliga. När vi pratar 

med Mats Jörnell på Findus tror han mer på resurssnål livsmedelsframställning än ekologiska 

livsmedel, då exempelvis ekologisk säd förbrukar dubbelt så mycket resurser. Jörnell tror att det 

alltid kommer finnas ekologisk mat som lyxiga nisch produkter i Kina men för att mätta jordens 

alla munnar måste man satsa på att få konventionell mat så ren som möjligt ifrån 

bekämpningsmedel samtidigt som den är tvungen till att kräva mindre och mindre resurser. 

 

De styrkor vi uppmärksammat som kan lyfta svenska livsmedelsprodukter är framställandet av 

de egenskaper som klassas som svenska, vilka byggts upp i bl.a. Kina. Återkommande här är 

naturligheten, renheten, närheten till naturen, kvalitén, enkelheten, uppfinningsrikedomen och 

kreativiteten. Även om ekologiska produkter mer ses som en nischvara får också man komma 

ihåg att den kinesiska medelklassen som sagt består utav 240 miljoner människor som har råd 

med ekologisk mat. Skulle ett svenskt livsmedelsföretag vilja täcka den här nischmarknaden i 

Kina, är den trots allt många gånger större än i Sverige även om den allmänna kinesen inte är 

ute efter ekologisk mat.  
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Sinnesmarknadsföring 

En stadsmänniska omgärdas varje dag av tusentals enskilda budskap som försöker nå fram 

genom allt brus. Ofta använder dessa budskap samma kanaler, men sinnesmarknadsföring är 

en väg för att nå fram genom helt andra kanaler, enligt Hultén et al. (2008).  

 

Thomas Hultman på Lantmännen hävdar att kineserna tycker mycket om söta smaker, 

åtminstone när det kommer till de olika frukostflingor som Lantmännen Ceralia säljer. Micael 

Györei på GILLE säger att de delar ut smakprover för att ge sina affärspartners en chans att 

upptäcka om produkterna smakar gott, för då säljs de också. Han menar att det absolut viktiga 

som gäller för deras typ av produkt är att få konsumenterna att smaka, eftersom det är den mest 

effektiva marknadsföring man kan få. 

 

”Vi fick möjligheten att sälja in oss hos Lianhua tack vare smakproverna, då de tyckte om våra 

produkter.” 

Micael Györei (2011-05-18). 

 

När man marknadsför en produkt på en främmande utländsk marknad är det många saker som 

kan bli fel i kommunikationen. Med sinnesmarknadsföring talar man i de flesta fall ett universellt 

språk som oftast inte kan misstolkas. Därför skulle vi säga att detta är extra viktigt för 

exportföretag att tänka på då mottagaren använder alla sina sinnen för att bedöma en produkt 

om det visuella budskapet skulle vara oklart. 

5.4 Syntes-analys 

När vi först gjorde vår teorisyntes kom vi fram till att den mest hållbara vägen in på den 

kinesiska marknaden är steg 1, 2, 3 och 4 i vår syntes (se sid. 50). Utifrån den empiri vi samlat 

in med hjälp av våra respondenter, har vi förstått att problem oftast uppstår när något av dessa 

steg hoppas över. Enligt vår uppfattning har detta problem uppstått för vissa av våra fallföretag. 

Även då de har försökt att utveckla relationen till steg två, så har detta inte lyckats. Utan att få 

en etablerad kontakt, så lyckas inte det vidare samarbetet, när det kommer till kineser. Vi tror att 

detta kan bero på att när man inte lyckades nå steg två, backade man och gav sig istället direkt 

in på steg tre. Denna ”otålighet” kan ha orsakat en kulturkrock, vilket gav negativ effekt på 

relationsskapandet. Därför kan det ha blivit svårt att nå steg fyra i vår syntes.   
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6. Slutsatser 

I våra slutsatser återkommer vi till vårt syfte och vår forskningsfråga, som besvaras i detta 

kapitel. Vi har delat upp syftet för att lättare åskådliggöra våra svar. Genom det sista kapitlets 

besvaranden vill vi också summera ihop vår uppsats. 

 

 

6.1 Besvarande av forskningsfråga 

I en global värld där Kina växer sig större och större både ekonomiskt och folkmässigt, samtidigt 

som svenska och europeiska produkter fyller en allt större funktion som kvalitativt status 

komplement till kinesiska inhemska livsmedelsvaror, gäller det att se och utnyttja den enorma 

potential som detta innebär. Enligt ambassad sekreterare Per Linnér (2010) ligger Sverige 

sämst till bland de nordiska länderna med sin livsmedelsexport och förlorar hela 1,3 miljarder 

kronor i utebliven export varje år.  Det finns en rad orsaker till varför läget ser ut som det gör för 

den svenska livsmedelsexporten till Kina. Ambassad sekreterare Marcus Lundgren (2008) tar 

upp de fyra starkaste orsakerna och två år senare framhåller Linnér att marknadsinformation, 

det vill säga information om svenska företags möjligheter, svårigheter och marknadsbearbetning 

är några av de starkaste anledningarna till Sveriges missade export.  

 

Vårt syfte ämnar därför identifiera marknadsföringsstrategier mot den kinesiska 

livsmedelsmarknaden för att lättare kunna överbrygga kommunikationsbarriärer som svenska 

livsmedelsföretag kan möta i Kina. Vi har identifierat olika marknadsföringsstrategier och 

marknadsföringsbarriärer relaterat till den kinesiska marknaden då vi har dragit slutsatsen att 

dessa faktorer till störst del ligger som grund till hur svenska företag ska agera och profilera sig i 

Kina. För att lättare kunna svara på vår forskningsfråga har vi delat in den i två delfrågor. Vi 

börjar med att besvara vår första delfråga för att sedan svara på den andra delfrågan, och 

slutligen huvudfrågan som lyder: 

 

”Hur kan svenska livsmedelsföretag skickligt agera och profilera sig på den kinesiska 

marknaden?” 
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Delfråga 1 

 

 Finns det styrkor som svenska varumärken kan använda sig av på livsmedels-

marknaden i Kina, och i så fall vilka? 

 

Svenska livsmedelsföretag kan stärka sin profilering i Kina genom relevanta och långsiktiga 

Brand management strategier. Våra respondenter har kunnat bekräfta följande:  

 

Den kinesiska marknaden är inte densamma som den svenska, och därför finns det inom 

livsmedelsbranschen några viktiga saker att tänka på. Ett par utav dessa är b.la. att kineser 

använder mycket mindre förpackningar än vad svenskar gör, när det kommer till livsmedel. 

Kineser uppskattar också överhängande söta smaker. Alla importerade livsmedel får 

automatiskt en starkare image i Kina, oavsett vad det är för produkt och om den förtjänar det 

eller inte. Allmän kännedom om landet Sverige, och Sverige som varumärke i Kina är enligt vad 

vi kommit fram till relativt begränsat. Dock uppfattas Sverige som ett västerländskt land, vars 

livsmedel i överlag har bättre kvalitet och standard än inhemska livsmedel. Därför drar vi också 

slutsatsen att den grupp av kineser som känner till Sverige som land även värderar som ett 

varumärke med hög status. Samtidigt drar vi även slutsatsen att den grupp av kineser som inte 

känner till Sverige, i viss utsträckning värderar och relaterar svenska varumärken som en del 

utav den västerländska standarden.  

 

Importerade varor är oftast en fråga om lyxvaror för kinesiska hushåll, grundat på den 

uppfattning man har om västvärlden. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att man har den 

kunskap som krävs för att värdera Sverige som land och svenska livsmedel, utan det kan räcka 

med att dessa livsmedel kommer ifrån väst. Sverige är alltså laddat med flera värdeskapande 

styrkor; dels med västvärlden som bas och dels den uppfattning vissa kineser har om Sverige 

som land. Därför har alla svenska företag som t.ex. använder Sveriges flagga på sina produkter 

en fördel gentemot konkurrerande kinesiska varor i landet. Det är viktigt att bygga upp 

varumärkets identitet utifrån dess grundvärde; att det är en importvara ifrån Europa och Sverige.  

 

När varan fått denna grundidentitet är det dags att tydliggöra dess identitet ännu mer. Här kan 

man exempelvis fokusera på manligt eller kvinnligt. Vår slutsats är dock att känna av situationen 

och i efterhand specificera sin produkts varumärke ju längre in man kommer i fas tre (Brand 

management och Sinnesmarknadsföring), för då blir positioneringen mer naturlig (se sid. 50).  
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Delfråga 2 

 

 Vad behöver svenska livsmedelsföretag anpassa sig till i försäljningsprocessen mot 

kinesiska inköpare? 

Som övergång från Brand management till relationsprocessen utgår vi ifrån Brand management 

teorin Halo-effekten, som vi belyst i teorikapitlet (s. 37). Enligt Brand management är det de 

immateriella värdena i ett varumärke som räknas mer än de fysiska. Det vill säga de 

immateriella värdena påverkar statusen på varumärket genom kundens goda relation till 

varumärket.  

 

Det som vi upplevt som relationsmässiga barriärer utifrån teori och empiri är kulturella aspekter. 

Hofstedes mätning visade i samtliga fem kulturdimensioner att det finns kulturella skillnader 

mellan Sverige och Kina. Maktdistansen ser vi endast som ett problem i de fall svenska 

affärsmän kanske inte vill komma underfund med den kinesiska organisationshierarkin som 

råder. Detta därför att vi inte anser hierarki vara något främmande i svenska organisationer.  

Skillnaden mellan individualistiska och kollektivistiska handlingssätt upplevde vi däremot som 

ett större problem för våra svenska respondenter. En av våra respondenter hade föredragit lite 

mer affärsmässig dialog där båda parter kunde framföra sina idéer. Vi drar därför slutsatsen att 

man måste jobba långsiktigt och tålmodigt med kinesiska affärsrelationer för att lära känna 

varandra mer personligt. Det kan t.ex. innebära fler spontana besök till Kina endast för att jobba 

på relationen samt inbjudan till kinesiskt besök i Sverige, då vi tror att det är ett tecken på 

respekt. LTO anser vi också vara av betydelse skillnadsmässigt, och som några av 

respondenterna uttryckte håller även vi med om att uthållighet kan vara nyckeln till relationen. 

 

Som vi tagit upp i analysen har nätverkskontakterna varit en stor förutsättning till att komma in i 

Kina. Det kunde i annat fall, om möjligt, ta betydligt längre tid att ta sig in på marknaden. Det 

kan alltså spela stor roll vem man känner. Vi drar utifrån detta slutsatsen att externa 

kontaktpersoner har större förmåga att påverka affärsbeslut, än intern strategisk planering från 

det svenska företagets sida.  

 

Vi tror också att värdeskapande kan tolkas utifrån den treeniga modellen (Fig. 1, s. 36). 

Författarna illustrerar i den treeniga modellen hur relationer utvecklas i samband med 

kommunikationsstrategier, och menar istället att relationsutvecklingen går att påverka från 

företagets sida med hjälp av mer aktiv och personlig kommunikation. Som vi tidigare nämnt tror 
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vi att det i vissa fall funnits brister på detta plan mellan våra fallföretag och Lianhua, som 

orsakat ett glapp i kommunikationen. Vår slutsats för att nå bästa möjliga agerande i den sista 

fasen av vår teorisyntes ”Agerande och Profilering” är som vi tidigare nämnt att aktivt och 

långsiktigt bygga upp en relation. Detta genom att bjuda in den kinesiska kontakten till företaget 

hemma i Sverige. Istället för att skicka en representant till Kina, med alla dess kostnader, kan 

man för samma kostnad bjuda hit en av deras representanter. På detta sätt kan det svenska 

företaget göra ett större intryck genom att den kinesiska kontakten inte bara hör utan även ser 

och upplever företagets kultur och gästfrihet. I sin tur kommer det att på lång sikt att öka 

närheten i relationen. Representanter som kommer hit har själva investerat sin egen tid i 

relationen, och kommer därför vilja att relationen skall fungera. Självklart utesluter inte denna 

slutsats att den svenska representanten själv besöker kontakten i Kina. 

 

Forskningsfråga 

 

 Hur kan svenska livsmedelsföretag skickligt agera och profilera sig på den kinesiska 

marknaden? 

Genom kombinationen av varumärkes strategier och långsiktiga relationer tror vi att man som 

svenskt livsmedelsföretag uppnår sina mål. För att bäst lyckas ska man söka en långsiktig och 

nära relation med en kinesisk kontakt högt upp i hierarkin. Då minimeras risker som att lägga 

kraft på någon som inte påverkar affärsbeslut. Man bör dock vara medveten om att det dröjer en 

tid med relationsskapandet samt att som svenskt livsmedelsföretag i Kina nå vinst. För att hitta 

rätt kontaktperson kan en genväg vara genom nätverk, där man blir presenterad och från början 

får en snabbare relation. När man väl får en kontakt att arbeta mot, är ett effektivt sätt att 

investera i relationen att bjuda in kontakten till Sverige. Då får man den viktiga möjligheten att 

inte bara visa företaget och dess produkter men också etablera en relation genom att t.ex. bjuda 

på middag och andra relationsskapande aktiviteter.  

 

Vi har kommit fram till att det finns två vägar att följa. Genom vår syntes har vi synliggjort två 

helt olika vägar som det svenska företaget ställs inför; den österländska och den västerländska 

vägen (se syntes nedan). Den österländska vägen går från steg ett till steg fyra i kronologisk 

ordning. För att lyckas krävs det att man tar sig igenom alla faserna, en efter en. Den 

västerländska vägen går främst sett från steg ett till steg tre och därifrån till steg fyra. I den 

västerländska vägen är det oftast inte relationen som är det mest primära, som exempelvis 
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GILLE’s VD Micael Györei nämnde så krävs det många gånger inte mer än ett möte på fem 

minuter för att bli ”kompis” med en amerikansk affärsman. Utifrån detta drar vi därför slutsatsen 

att man bör följa den österländska vägen när man gör affärer i Kina. 

 

 

 

 

 

Den österländska vägen kräver en organiskt växande relation. Det svenska företaget behöver 

lära känna såväl kulturen som den enskilda individen och organisationen för att ens ha möjlighet 

till att göra affärer. Därför krävs en långsiktig målmedvetenhet och budget som räcker i många 

år. Att öppna en filial eller kontor på plats i Kina kan därför som en del av processen vara det 

absolut bästa. Anledningen är att om man redan mellan fas ett och fas två etablerar sig i landet 

ökar det förtroende, tillgänglighet och möjligheten att bygga flera och närmre relationer. I och 

med att detta steg innebär höga kostnader råder det mycket osäkerhet, vilket vi tror kan vara en 

orsak till att företagen inte vågar satsa på plats i Kina. Utöver kostnaderna finns också både ett 

geografiskt och kulturellt avstånd som ett osäkert kort. Paradoxen är att både det geografiska 
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och kulturella avståndet försvinner vid öppnande utav en filial i Kina. Dessutom finns ändå den 

starka fördelen med högre status på importerade varor kvar. Vad som återstår är 

målmedvetenheten att budgetera denna, till en början, långvariga kostnad. Väl på plats i Kina, 

går hela vår syntes-process mycket snabbare i och med att företaget kan arbeta mer intensivt 

med sina motparter. Då når man också fas tre mycket snabbare vilket är ett utvecklingsstadie 

för de produkter man erbjuder. Stegvis bidrar dessa tre faser till nyckeln i syntesen; agerande 

och profilering. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

I samtal med flera av våra respondenter har det framförts en önskan om fungerande och 

användbara nätverk, dvs. där man med hjälp av andra svenska företag som redan har starka 

relationer i Kina kan få hjälp med att t.ex. personligen bli presenterade för kinesiska 

affärspartners. Vi tror att nätverkande dels mellan svenska livsmedelsföretag och dels med 

kinesiska affärspartners skulle kunna bidra till en starkare utgångspunkt för svenska 

livsmedelsföretag. Eftersom vi tror att detta skulle bidra väldigt mycket för det svenska 

näringslivet och Sveriges livsmedelbransch, behövs mer forskning kring hur det kan göras på 

bästa sätt. 

 

Utifrån de slutsatser vi dragit med hjälp av vår syntes, är vi medvetna om att det kan krävas en 

del tid, pengar och engagemang för svenska livsmedelsföretag att gå in i Kina. Som vi tidigare 

konstaterat, tror vi att den österländska vägen känns mer hållbar för det svenska företaget. En 

ny fråga har dock uppenbarats för oss efter att vi dragit denna slutsats; Hur kan man 

effektivisera den österländska vägen för svenska livsmedelsföretag? Vi tror att det i många fall 

är svårt att helt eliminera ett problem som detta, därför att det inte fullt ut kan undvikas. T.ex. är 

det svårt att påverka den kinesiska kulturen och kinesernas sätt att gå tillväga med affärer, då 

kulturen är en del av det kinesiska samhället. Därför undrar vi om det kan finnas andra sätt att 

underlätta vägen för svenska företag, så att risken för missad export blir allt mindre. Fortsatt 

forskning med fler utvärderingar över den kinesiska livsmedelsmarknaden samt det kinesiska 

förhandlingssättet tror vi kan leda till bättre förståelse och nya idéer för att effektivare uppnå 

“agerande och profilering”. 
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Vi har undersökt möjligheten för svenska livsmedelsföretag att med sina svenska produkter 

komma in i Kina. Utifrån detta har vi då upptäckt att vägen på olika sätt är komplicerad, därför 

att den ur svensk synvinkel känns kulturellt främmande. Detta är med andra ord det vi kallar den 

“österländska vägen”. Därför har också en annan fråga dykt upp under studiens gång; Finns det 

sätt att locka kinesiska importörer till den svenska livsmedelsmarknaden? Vi har genom våra 

insamlade empiriska data fått bekräftat att svenska livsmedel anses ha en högre standard än 

inhemska kinesiska livsmedel, och att det är mer av en lyx att handla svenska eller andra 

västerländska livsmedel. Vi undrar därför om inte detta kan innebära en större möjlighet att 

locka kinesiska importörers uppmärksamhet till svenska livsmedel än i dagsläget. Detta skulle i 

sin tur både underlätta vägen för svenska företag som vill gå in i Kina samt ge en ökad möjlighet 

att få ta del utav den potential som finns på den kinesiska marknaden.  

 

Vi har forskat kring de största problemen, men i vår bakgrund tar vi även upp att exporten till 

Kina påverkas utav relationsskapande besök ifrån svenska regeringen eller Sveriges kungahus. 

Därför vore det intressant att verkligen se vilken skillnad “högnivåbesök” och “högnivårelationer” 

gör? Kineserna vill som vi tidigare sagt känna att de alltid vinner i en förhandling eller 

handelssituation. Eftersom kineserna är relationsdrivna, kan då dessa “högnivårelationer” öka 

denna känsla hos kineserna? Kan detta samtidigt vara ett sätt att ännu effektivare kringgå den 

tydliga kinesiska protektionismen? När man jämför Sverige med andra europeiska länder som 

exporterar livsmedel till Kina så är det tydligt att de länder som lyckats bäst med sin 

livsmedelsexport många gånger har en stab på plats i Kina. Dessa arbetar enbart med 

livsmedelsfrågor, för att stötta, assistera och underlätta exporten. Samtidigt som de är en 

stöttepelare i nätverkande och relationsskapandet med kinesiska kontakter. Större stab på plats 

visar tydligt på en större livsmedelsexport. Som exempel på detta, är som tidigare nämnts 

Holland och Danmark. Detta behöver uppmärksammas för att det är en såpass tydlig skillnad. 

Hur mycket mer livsmedel skulle Sverige kunna exportera till Kina om man fick denna 

uppbackning av den svenska staten? 
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Tabellförteckning 

 

Tabell 1. Utdrag av “Values of Hofstede’s cultural dimensions” (Usunier & Lee, 2005).  
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