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Abstract 

This thesis aims to examine the conditions for entrepreneurship in Taiwan by the occurrence 

of cultural phenomenon guanxi. Based on the concept of familiness and guanxi, the family is 

central in this study of family business. Traditional descriptions of the Asian culture claim 

that guanxi is vital in the business context. Though, recent studies indicate that significance of 

guanxi seems to be changing. Therefore the purpose of this thesis is to create an 

understanding of the importance and relevance of guanxi in the context of Taiwanese family 

business.  

 

By travelling to Kaohsiung, Taiwan to interview six managers of Taiwanese family firms this 

study’s empirical material was gathered for further processing based on a qualitative 

approach. This material led to the theoretical fields of social capital, familiness, Confucian 

culture and guanxi. Furthermore four propositions were modelled to test the expressions of 

guanxi in the visited companies. By testing these propositions a wide dissemination of 

perceptions about family and business was identified in the result. How guanxi is embodied in 

Taiwanese family business is due to how the owning family is structured and how the owning 

family choose to relate to international influences. The conclusion of this essay is therefore 

that guanxi is expressed by individual values in the company and is not as visible in the 

company it self as traditions would claim. The family is still central in Taiwanese culture and 

business, but how the importance of the family is expressed has changed with the 

development of guanxi. 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Familjeföretag är den mest dominerande företagsformen runt om i världen. I och med sin 

utbredda förekomst är definitionen av fenomenet vidsträckt och mångsidigt beskriven i teorin. 

Varje familjeföretag är unikt med avseende på företagets struktur och dess familjekopplingar. 

Utifrån olika synsätt och teoretiska utgångspunkter definieras och beskrivs därmed också 

familjeföretagets kännetecken på olika sätt (Chrisham et al, 2005; Chua et al, 1999; Tagiuri & 

Davis, 1996; Gersick et al, 1999). Många utav dessa beskrivningar karaktäriserar 

familjeföretag som en verksamhet där en ägarfamilj har ägarmajoriteten, där minst en 

familjemedlem är aktiv i företagets ledning och att ägarna också betraktar företaget som ett 

familjeföretag (Westhead & Cowling, 1998; Chua et al.1999). Trots att beskrivningarna av 

familjeföretag skiljer sig åt, grundas majoriteten av dessa på tre framträdande faktorer vilka är 

företaget, ägandeskapet och familjen (Tagiuri & Davis, 1996; Gersick et al, 1999).  

Familjeföretag särskiljer sig således från andra typer av företag genom att de sammanför 

företagande och familj, vilket antas ha en inverkan på hur företaget styrs, dess motiv samt 

dess målsättningar. Flertalet studier pekar på att en familjs engagemang i ett företag kan bidra 

till att skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag, men att dessa effekter är beroende på 

familjens involvering, struktur och omgivning (Habbershon et al., 2003; Zellweger et al., 

2010).  

 

Ett begrepp som är centralt inom familjeföretagsforskning är familiness. Det definieras som 

interna resurser, unika för företaget, vilka existerar på grund av familjens involvering. Det är 

således familjens engagemang som leder till familiness, vilket kan ses som en unik, 

oseparerbar och synergisk resurs och tillgång som härstammar från familjens interaktion i 

företaget. Familiness är således ett begrepp som flyttar fokus från att studera företag som ägs 

av en familj, till att i stället studera familjens inverkan på företaget de äger. Inom en sådan 

ansats ses familjen som en central resurs för företaget, vilket torde göra en studie utifrån 

ägarfamiljen relevant inom ramarna för forskning kring området för entreprenörskap. Att 

studera familjeföretag kan därför vara en intressant aspekt för att skapa förståelse för 

förutsättningarna en stor mängd företag i världen verkar inom (Habbershon & Williams, 

1999; Habbershon et al., 2003).  
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Familj och företagande har vidare olika betydelse inom olika kulturer. I Asien och mer 

specifikt i Taiwan är familjen central, vilket avspeglas i företeelsen guanxi som har sitt 

ursprung inom samhällsideologin konfucianism. Begreppet står för de sociala nätverk och 

kontakter som upprättas i det kinesiska samhället och anses ha stor betydelse i olika 

affärssammanhang. Med en underförstådd betydelse av ömsesidig förpliktelse, tillit och 

förståelse sägs guanxi skapa förutsättningar för hur varje individ ska förhålla sig till sina 

medmänniskor. Begreppet guanxi beskriver också det ansvar man har för att ta hand om och 

hjälpa sin familj, släkt och andra som befinner sig inom ens nätverk. Guanxi i Taiwan bidrar 

därför till att skapa förutsättningar för hur företagande och entreprenörskap i landet tar sitt 

uttryck. Genom att studera den dominerande företagsformen i landet, familjeföretag, utifrån 

en ansats där familjen anses spela en central roll för företaget och influera dess verksamhet 

och samtidigt ta hänsyn till den kontext företagen verkar inom, landets kultur, skulle 

förståelse kring förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i Taiwan kunna skapas 

(Hwang et al, 2009; Chao et al, 2004; Lu, 2012; Luo, 1997; Lu & Abetti, 2008).  

 

1.2 Problemdiskussion 

I litteraturen beskrivs ofta företagsmiljön i Asien som starkt präglad av konfucianistiska 

värderingar och som komplex för utomstående att fullt ut förstå. Guanxi framhålls i många 

studier som en central och viktig företeelse i den asiatiska kulturen och dess affärsvärld 

(Hwang et al., 2009; Lu, 2012; Chao et al., 2004). Inom guanxi är familjen kärnan och denna 

tillhör också den innersta kretsen av individers nätverk. I den här kontexten anses det som 

kutym att hjälpa familj och närmsta släkt i den mån det är möjligt. Det här gäller också 

familjens arbetssituation och inom företagande. Således har Taiwan traditionellt sett haft en 

hög andel familjeföretag då det varit naturligt att engagera och anställa familjemedlemmar 

och släkt inom de företag som drivs (Luo, 1997; Chao et al., 2004; Lu, 2012). Dock beskriver 

nyare forskning inom området hur man sett tendenser till att guanxi tappat inflytande i 

Taiwan och inte längre är lika central vid skapandet av mellanmänskliga relationer som 

exempelvis affärsförbindelser. Dessa kulturella förändringar antas bero på landets allt mer 

utbredda internationella kopplingar. I och med globaliseringen ökar också samarbetet med 

utländska företag och influenser från andra kulturer och deras sätt att göra affärer kan antas ha 

fått fäste i taiwanesiska företag (Hwang et al., 2009; Lin & Ho, 2009; Lu & Abetti, 2008).  
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Hwang et al. (2009) och Lin och Ho (2009) tar i sina forskningsansatser utgångspunkt i 

guanxis position i den taiwanesiska kulturen och beskriver ett samhälle som historiskt sett 

varit rikt på internationella kontakter, men med starka kvarlevande traditioner inom 

konfucianismen. Forskningen pekar på hur förändring inom guanxis inverkan på samhället 

kan ses. Guanxi beskrivs ha fått minskat inflytande på invånarnas liv och de val de gör. 

Således hävdar författarna också att guanxi spelar en mindre roll för landets företagare och 

inom deras affärsrelationer. Men de beskriver också att företeelsen fortfarande har en stark 

förankring i landets kultur, om än att det är under förändring (Hwang et al., 2009; Lin & Ho, 

2009). Att studera guanxi och hur det framträder inom ett antal fallföretag i Taiwan är därför 

ett område som det skulle kunna vara intressant att rikta mer uppmärksamhet mot. En tänkbar 

angreppspunkt för att studera utvecklingen av guanxis inflytande inom taiwanesiska företag är 

utifrån berättelser kring företag och familj, givna utav en rad ledare av familjeföretag. Baserat 

på guanxis kärna, som är att anse vara familjen, skulle en studie av familjeföretag vara av 

stort värde att genomföra för att skapa förståelse kring hur guanxi och dess förändring 

manifesteras och därmed hur förutsättningarna för företagande och entreprenörskap ser ut i 

Taiwan.  

 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån antagandet att den asiatiska kulturella företeelsen guanxi inverkar på företagande 

och entreprenörskap är det av intresse att studera fenomenet i Taiwan. 

 

 På vilket sätt manifesteras guanxi inom taiwanesiska familjeföretag? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för betydelsen och relevansen av guanxi i 

kontexten av taiwanesiska familjeföretag. 
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2.0 Metod 

I det här kapitlet kommer uppsatsens metodologiska val att förklaras och argumenteras för. 

Kapitlet tar sin utgångspunkt i den resa som författarna gjorde till Kaohsiung, Taiwan under 

hösten 2012. Under resan samlades ett brett empirisk material in, under flertalet 

företagsbesök i taiwanesiska familjeföretag. Det här materialet har sedan inventerats för att 

finna en relevant forskningsfråga att basera uppsatsen på. Således är det här en abduktiv 

studie av kvalitativ karaktär som bygger på företagsledares berättelser om sin kontext. Dessa 

berättelser har i sin tur lett oss in i den asiatiska företeelsen guanxi. Vidare beskrivs i detta 

kapitel också uppsatsens ontologiska och epistemologiska ställningstaganden som dualistisk 

intersubjektivistism. Avslutningsvis diskuteras hur studiens kvalitet skall säkerställas samt 

vilka etiska avvägningar som anses vara relevanta för att uppnå dessa kvalitetsmått på ett 

godtagbart sätt. 

 

2.1 Val av empiriskt material 

Genom att få ta del av ett stipendium från Sylvia och Henry Tofts stiftelse sattes ramarna för 

att den här uppsatsen skulle beröra familjeföretagande som fenomen och med stipendiet kom 

också möjligheten att genomföra en studieresa till Kaohsiung, Taiwan. Den här resan 

organiserades i samarbete med National Sun Yat-sen University och urvalet av studieobjekt 

genomfördes av Professor Stephen Tsai som är aktiv inom studier av familjeföretag och 

entreprenörskap på universitetet. Således har studiens förutsättningar varit mer eller mindre 

förutbestämda och utom forskarnas kontroll vad gäller valet av uppsatsens empiriska material.  

 

Under besöket i Taiwan besöktes sex stycken företag, vilka enligt Professor Tsai kan 

definieras som familjeföretag. Dessa verkade inom vitt skilda branscher och var i varierande 

storlek, men hade en gemensam koppling till universitetets EMBA-utbildning, vilken leds av 

Professor Tsai. Det kan således antas att denna aktiva koppling till en högre entreprenöriell 

utbildning kan ha en inverkan på informanternas förhållningssätt till familj och företagande, 

vilket bör tas i beaktning vid bearbetning och analys av det empiriska materialet. Under 

besöken på respektive företag genomfördes intervjuer med företagare i ledningspositioner och 

rundvisning i företagens lokaler genomfördes på tre av studieobjekten. På ett av företagen var 

företagsledaren upptagen i ett annat möte och intervjun inleddes därför med ett samtal med en 

högt anställd inom organisationen som gav en allmän beskrivning av organisationen och hans 

sätt att se på ägarfamiljen. Även s.k. ”goodie bags” med produktprover delades ut från tre av 
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företagen vid besöket. Uppsatsen kommer vidare att behandla fem utav de sex besökta 

företagen. Detta för att intervjumiljön och de språkmässiga förutsättningarna under intervjun 

på ett utav företagen hämmade möjligheterna att samla in det material som rapporten ämnar 

behandla. Således har ett aktivt val om att inte inkludera en genomförd intervju i denna 

uppsats gjorts efter insamling av materialet, detta för att empirin skall kunna bearbetas och 

vidare analyseras på ett likvärdigt sätt.  

 

2.2 Tillvägagångssätt för insamling av material 

För att samla in material till uppsatsen har en narrativ metod tillämpats. Informanterna har 

under semi-strukturerat intervjusessioner fått beskriva sina företag och sin familj. Ett semi-

strukturerade intervju-upplägg valdes då författarna innan resan hade fått tillgång till väldigt 

lite information kring de företag som skulle besökas och således hade förberett för intervjuer 

baserade på temaområden, vilka informanterna själva fick möjlighet att styra samtalen inom. 

Det här torde vara det, under giva förutsättningar, lämpligaste tillvägagångssättet då 

strukturerade intervjuer, på grund av den begränsade informations som förmedlats, hade blivit 

svårt att genomföra med önskat resultat. Inte heller helt öppna intervjuer skulle ge författarna 

det material som efterfrågades. Det här då den fria intervjuformen inte är lika styrbar för 

intervjuaren och således inte kan garantera att samma områden avhandlas under samtliga 

intervjuer och därmed skapar det underlag som författarna behöver för att uppfylla studiens 

kvalitetssträvanden. En semi-strukturerad design, vilken gav stort utrymme för informanterna 

att prata fritt men ändå möjliggjorde för intervjuarna att styra samtalen till de områden, det 

vill säga familj, företag och samhällsinfluenser, som var önskvärda att samla information 

kring ansågs därför mest passande för den här studien. De förutsättningar som var givna för 

studien gjorde att de semi-strukturerade intervjuerna fick tillåtas att frångå dess fulla 

teoretiska struktur, så som att undvika ja- och nejfrågor, till förmån att få ut ett förståeligt, 

användbart material (jmf. Bryman & Bell, 2011). 

 

Intervjuerna med företagarna genomfördes på respektive företag under perioden 2012-11-05 

till 2012-11-08. Närvarande var uppsatsens båda författare, två forskare från 

Linnéuniversitetet, varierande representanter från National Sun Yat-sen University samt 

informanten och i vissa fall kompletterande representanter från företaget. Studenter och 

anställda vid Nation Sun Yat-sen University fungerade vid intervjutillfällena som tolkar i de 

fall där informanten inte kände sig bekväm med att tala engelska. Språksituationen och 



 Linnéuniversitetet 

    11 

  

eventuell tolkning är en aspekt som är viktig att ha i åtanke vid analys av materialet insamlat 

till studien. Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta vid fortsatt tolkning och 

bearbetning av material. Inspelningen syftade också till att säkerställa kvaliteten på det 

material som redovisas i studien, genom att tillåta författarna att lyssna om intervjuerna och 

därmed höja kvaliteten på studien. Vid sidan av inspelningen fördes även kompletterande 

anteckningar för hand.  

 

Insamlingen av material genomfördes således som ett första steg i studien och författarna 

genomförde resan dels med syfte att skapa sig en uppfattning om forskningsområdet på plats i 

Kaohsiung, Taiwan och låta den inspirationen påverka uppsatsens ansats, och dels för att i ett 

inledande stadium samla in en empirisk grund. Vid resan fanns tänkbara teman för samtalen 

på företagen, vilka förankrats teoretiskt utifrån vad som kunde förväntas, men som ändock 

hölls öppna för att kunna ta in den inspiration som besöken gav. Det här empiriska materialet 

har sedan genom kodning fått generera, för uppsatsen intressanta, teoriområden och till en 

relevant forskningsfråga. Således är det befogat att kalla tillvägagångssättet för abduktivt, 

med en växling mellan induktion och deduktion, där vissa hypoteser och antaganden 

utformats i förväg, för att sedan prövas under empiriinsamlingens gång för att nå fram till 

lämpliga teori-inriktningar.  

 

2.3 Tillvägagångssätt för tolkning av material 

Som en första ansats till att tolka insamlat material har en kodning av det genomförts. Det här 

för att skapa översikt i materialet och för att låta det leda in forskningsprocessen på relevanta 

teoriområden. Under arbetets gång har inspelat material samt anteckningar från 

företagsbesöken gåtts igenom och kategoriserats. I kodningen har teman i samtalen 

identifierats och listförts, när en översikt skapats har dessa teman sedan kunnat föras samman 

över samtalsgränserna och därmed skapat ett underlag för vidare analys och en meningsfull 

sammanställning av materialet. Utifrån en första analys av material har sedan en 

transkribering av materialet genomförts, för att redovisa relevant information för studien. De 

områden som fokuserats på vid transkribering är följande: familj, företag och samhälle/kultur.  

Genom att vidare studera materialet inom dessa teman i relation till studiens teoriområden 

som är guanxi och socialt kapital fördes sedan en diskussion kring teoretiskt förankrade 

propositioner. Dessa propositioner är således avgörande för vilka delar av det empiriska 

materialet som är relevant för studien som sådan. Empirin sammanfattades vidare till citat ur 
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berättelserna samt förankras i sitt sammanhang och kontext med en omgivande text. Utifrån 

detta genomfördes analysen (jmf. Bryman & Bell, 2011).  

 

Med utgångspunkt i en första inventering av uppsatsens empiriska material har ansats till 

rapportens teorikapitel tagits i forskning och litteratur rörande guanxi, socialt kapital och 

familiness. Detta är områden som det empiriska materialet har kopplingar till och som skapar 

en grund för att vidare kunna förstå materialet ur ett större perspektiv. Guanxi beskriver de 

kulturella förutsättningar som finns i Asien och kan anses ha anknytning till det vidare 

begreppet socialt kapital som innefattar samhälleliga relationer i stort. Familiness är det 

teoriområde som diskuterar familjens betydelse inom företagande. 

 

Genom Linnéuniversitets databas för artiklar, OneSearch, och tillgänglig litteratur har 

uppsatsens teoretiska grund skrivits fram. Använda sökord har varit ”guanxi”, 

”guanxi+Taiwan”, ”social capital”, ”familiness”, ”guanxi+social capital”, 

”guanxi+familiness”,  ”guanxi + family”, ”social capital+familiness”, ”confucian+culture” 

och ”confucian+culture+Taiwan”.  

 

2.3.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

Utifrån en ansats att studera hur guanxi och dess förändring avspeglas i en rad familjeföretag i 

Taiwan torde en förutsättning för studien vara att skapa sig en djup förståelse för landets 

kultur samt företagen och familjerna som ämnar studeras. Därför borde en kvalitativ 

forskningsprocess som tillåter en mer djupgående undersökning vara att föredra, framför en 

kvantitativ sådan som skulle kunna tänkas bidra till att studien hålls på ett mer ytligt plan. 

Genom att tillämpa en kvalitativ ansats i studien kan det antas att möjligheterna för en djupare 

förståelse för fenomenen familj, företag och kultur hos studieobjekten ökar. Det här genom att 

tillåta forskarna att tolka de berättelser och skeenden som upplevs under insamling av 

empiriskt material. Det torde också vara möjligt att det under det här arbetet är svårt att 

exkludera forskarnas inverkan på forskningsobjekten, deras tolkningar och den interaktion 

som sker vid djupgående intervjuer. Således torde en kvalitativ ansats vara en lämplig 

utgångspunkt för studier av detta slag (jmf. Bryman & Bell, 2011).  

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i berättelser insamlade från en rad företagsledare i Taiwan. En 

berättelse är enligt Bryman och Bell (2011) att anse som en beskrivning av hur en individ 
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uppfattar sin omgivning och sig själv, det som förmedlas i denna är i hög grad baserat på vad 

berättaren vill förmedla till åhörarna. Det är således inte så att dessa berättelser avspeglar 

verkligheten i någon objektiv bemärkelse, utan tar i stället sin utgångspunkt i antagandet att 

världen och människan/berättaren är under ständig påverkan av varandra och skapar i samspel 

förutsättningar för individens livssituation. Genom interaktionen mellan berättaren och 

forskarna skapar sådana framställningar kunskap om berättarens liv och situation vilka kan 

vara till nytta för uppsatsen och författarnas arbete med att skapa förståelse för hur 

förutsättningarna för företagande och entreprenörskap ser ut i Taiwan. Således tar den här 

uppsatsen sin utgångspunkt i en icke-dualistisk ontologi och en intersubjektivistisk 

epistemologi där ontologin beskriver världsuppfattning och epistemologin beskriver 

kunskapsskapande kring världen. En icke-dualistisk ontologi tar sin utgångspunkt i det 

faktum att människan och världen är sammanflätade med varandra och inte går att skilja åt. 

Intersubjektivistisk epistemologi avser vidare en ståndpunkt där kunskap skapas genom 

interaktion människor emellan, kunskap anses inte vara något som bara finns där ute eller som 

kan skapas enbart ur individers inre (Bryman & Bell, 2011). 

 

2.4 Kvalitetsmått 

Lämpliga kvalitetsmått för en kvalitativ studie är enligt Bryman och Bell (2011) 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera, samt äkthet. 

Dessa begrepp hänvisar till att studien skall vara trovärdig i sin redovisning av alternativa 

verklighetsbeskrivningar, vilket exempelvis kan underbyggas genom en respondentvalidering 

där forskarna återför materialet till respondenterna för att diskutera den tolknings som gjorts. 

De fokuserar också på att man som forskare producerar utförliga beskrivningar av kulturella 

detaljer vilket ger läsaren möjlighet att bedöma hur pass överförbara resultaten är för andra 

miljöer samt att forskningsprocessen beskrivs så tydligt att man genom att granska dem kan 

bestämma om resultaten är att anse som pålitliga (Bryman & Bell, 2011). En strävan under 

sammanställning av denna uppsats material har således varit att så noggrant som möjligt 

förmedla informanternas berättelser och samtidigt ta fram ett underlag för vidare arbete som 

är tillgängligt och hanterbart omfångsmässigt. Respondentvalidering har inte genomomförts 

med anledning av att språkbarriärerna mellan uppsatsens författare och informanterna med 

största sannolikhet inte hade bidragit till att föra texterna framåt. I stället har författarna tagit 

sig an materialet med största försiktighet och noggrannhet genom hela arbetet. Detta 

påbörjades redan vid intervjutillfälle då samtalen dels spelades in och parallellt antecknades 
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stödnoter för att vidare skapa goda förutsättningar för uppsatsen (jmf. Bryman & Bell, 2011). 

Vidare kan det också anses som kvalitetssäkring av en forskningsstudie att påvisa hur 

forskaren handlat i god tro och inte medvetet låtit personliga värderingar eller sin teoretiska 

inriktning ha påverkat utförande eller slutsats i studien. Avslutningsvis kan kvalitet också 

diskuteras utifrån äktheten hos en studie. Det vill säga ger studien en rättvis bild av 

studieobjekten, bidrar studien till att de medverkande når en bättre förståelse kring sin sociala 

kontext, hjälper studien till att ge deltagarna en bättre bild av hur andra uppfattar denna 

sociala kontext, har studien gjort att deltagarna kan förändra sin situation samt har studien 

gjort det möjligt för deltagarna att vidta åtgärder som krävs. Genom att säkerställa att dessa 

frågeställningar uppfyllts är det att anse som att kvaliteten på studien är god och att den är att 

anse som presenterbar (jmf. Bryman & Bell, 2011).  

 

Bryman och Bells (2011) rekommenderade kvalitetsmått för en kvalitativ studie kan vidare 

jämföras med andra forskares uppfattning om vad som ger en studie god kvalitet. Exempelvis 

diskuteras mättningsbegreppet ur flera aspekter, man skulle kunna anse att en studie har god 

kvalitet när man uppnått mättnad inom teori, empiri eller tänkbara tolkningsmöjligheter. Att 

diskutera mättnad ur en sådan bred studie kring entreprenörskap i en kulturell kontext, som 

denna uppsats åtar sig att göra, torde inte vara relevant. Att uppnå mättnad av empiri, speciellt 

sådan baserad på individers livsberättelser, borde vara att anse som väldigt svårt i detta 

sammanhang. Också det teoretiska området skulle inom ramarna för ett större mer 

tidskrävande forskningsprojekt kunna breddas betydligt för att rymma flera relevanta 

teoretiskt förankrade begrepp. Utifrån detta resonemang borde inte heller en mättnad av 

tolkningsmöjligheter vara ett lämpligt mått på studiens kvalitet, då det kan tänkas att endast 

författarnas kreativitet sätter ramarna för detta. Således borde inte mättnadsbegreppen kunna 

ses som verktyg för att säkerställa denna uppsats kvalitet (jmf. Bryman & Bell, 2011). 

Däremot lyfter Kvale (2009) fram validitet ur två perspektiv; kommunikativ validitet och 

pragmatisk validitet, som mått på kvalitet. Den kommunikativa gör kvalitetsanspråk genom 

att kunskap prövas intersubjektivt, i dialog och den pragmatiska genom att ifrågasätta 

huruvida kunskapen som skapats är användbar. Genom att i denna uppsats aktivt sträva efter 

att skapa ny kunskap inom områdena för taiwanesiskt entreprenörskap och företagande, samt 

guanxis förändring och utveckling skulle kvaliteten av det producerade materialet kunna ses 

som genuin och god. Att löpande genom processen pröva denna kunskap i dialog, författarna, 
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handledare och examinator emellan, skulle vidare bidra till att den kunskap som skapas håller 

den nivå som efterkrävs för att anse studien som valid (jmf. Kvale, 2009). 

 

2.5 Etiska överväganden  

Med intention att skydda studiens respondenter kommer efter noga överväganden den här 

rapporten att avidentifiera de företag som är inkluderade i uppsatsen. En kort beskrivning av 

varje företag och deras verksamhet kommer dock att inkluderas för att säkerställa att studiens 

kvalitetssträvanden uppnås. I övrigt kommer varken företag eller informanter att namnges för 

att inte lämna ut känslig information som kan härledas direkt till en företagsverksamhet. Inte 

heller företagens fysiska hemvist kommer att redovisas närmare än att samtliga befinner sig i 

de södra delarna av Taiwan och i Kaohsiungs omnejd. Genom dessa initiativ anses studien 

kunna redovisa nog information för att dess kvalitets skall anses vara pålitlig, tillförlitlig och 

möjlig att styrka och bekräfta, utan att riskera att på föra informanterna någon skada. 

Informanterna var vidare införstådda vid intervjutillfället att materialet ämnade att användas 

till forskning vid Linnéuniversitetet och har gett sitt godkännande till medverkan i studien 

(jmf. Bryman & Bell, 2011). 
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3.0 Teori 

Vi tar i det här kapitlet utgångspunkt i det övergripande fenomenet socialt kapital och utifrån 

det mest centrala inom vårt sociala liv, familjen, rör vi oss mot de mer kulturella 

förutsättningarna inom företagande i Taiwan – konfucianismen – och företeelsen guanxi som 

kan beskrivas som en speciell form av socialt kapital som är unik för asiatiska länder. Vi 

beskriver sedan guanxi ur ett vidare perspektiv och presenterar forskning kring den 

förändring som tycks ses inom företeelsen. Slutligen formulerar vi en rad propositioner som 

vi ämnar undersöka vidare.  

 

3.1 Socialt kapital – ”Relationship matters” 

Socialt kapital är en term som hjälper oss att definiera oseparerbara samhällsresurser, delade 

värderingar och tillit som påverkar oss i vårt vardagliga liv. Hur begreppet som sådant 

beskrivs torde i mångt och mycket bero på beskrivarens eget arbetsområde. Socialt kapital är 

således ett fenomen som existerar inom många olika forskningsgenrer och definitionerna dem 

emellan kan skilja sig lite kring vart de lägger fokus. Det kan argumenteras för att socialt 

kapital är det kapital som delas av, eller är gemensamt för en grupp människor i ett samhälle 

(Halpern, 2005). Nahapiet och Ghoshall (1998) lyfter fram nätverk som en vital del inom 

begreppet, och definierar socialt kapital som följande: socialt kapital är summan av aktuella 

eller möjliga resurser som är inneboende i, tillgängliga genom eller härstammande från ett 

nätverk byggt på relationer som ägs av en individ eller en social enhet. Det som samtliga 

beskrivningar av begreppet har gemensamt är att de utgår ifrån det faktum att relationer är 

viktiga och påverkar våra liv (Field, 2008; Nahapiet & Ghoshall, 1998; Halpern, 2005). Field 

(2008) sammanfattar begreppets centrala tes med två ord – ”relationship matters” (Field, 

2008, s. 1). I praktiken betyder det att genom att skapa kopplingar och relationer till varandra 

och underhålla dem över tid så kan vi genom att arbeta tillsammans uppnå saker som vi 

annars inte hade kunnat uppnå, eller som varit mer mödosamma att uppnå på egen hand. De 

kopplingar vi bygger upp till varandra kan beskrivas som nätverk, eller serier av nätverk. 

Inom nätverken är det vanligt att deltagarna delar värderingar, beskriver Field (2008) vidare. 

Genom att ordna oss i nätverk med människor med samma eller liknande värderingar skapar 

våra relationer till varandra en enhet i samhället som kan ses som en resurs och vidare en typ 

av kapitalbyggande. Det här torde vara grundprincipen inom fenomenet vi kallar socialt 

kapital (Halpern, 2005; Field, 2008). Halpern (2005) beskriver vidare att några av de 
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vanligaste nätverken som vi är med i bygger på vänskap, yrke, arbetsområde, hobby, 

intressegrupper, familj, släkt, grannskap och religiösa eller etniska grupperingar.  

 

3.1.1  Socialt kapital och familj 

Familjen torde vara att anse som det mest centrala inom fenomenet socialt kapital, Coleman 

(1991) hävdar att ursprunget för den mest effektiva formen av socialt kapital finns i relationer 

som skapas genom barnafödande. Vidare påstår Coleman (1991) också att socialt kapital 

påverkas negativt av händelser eller processer som avbröt eller avslutade familjeband, 

exempelvis skilsmässor eller att familjemedlemmar flyttade längre sträckor. Under dessa 

processer övergavs nätverken och dess styrka i samhället minskade. Coleman (1991) menar 

således att uppbrottet från den traditionella familjen och tendenserna till den mer moderna 

familjesammansättning vi kan se idag, bidrar till att familjens sociala nätverk tappar i kraft 

som en social resurs. Denna trend i att familjen förlorar i socialt kapital när vi flyttar på oss 

och lämnar relationer beskrivs också av Putnam (2000). Vidare inom litteraturen finns 

familjen som en resurs inom företagande väl beskriven, detta genom fenomenet familiness.  

 

3.1.2 Socialt kapital, familj och företagande  

Begreppet familiness beskriver hur familjen kan ses som en tillgång för ett familjeföretag. Det 

visar hur familjens involvering och engagemang i företaget skapar en unik, oseparerbar 

synergisk resurs för just deras företag. Enligt teorin verkar det allmänt accepterat att olika 

familjer är olika bra på att skapa familiness inom sitt företag (Habbershon & Williams, 1999; 

Habbershon et al., 2003). Inom familinessbegreppet analyseras tre olika dimensioner som 

bidrar till att skapa konkurrensfördelar: involvering, essens och organisationsidentitet 

(Habbershon & Williams, 1999; Zellweger et al., 2010). Dessa olika dimensioner verkar inte 

bara var för sig, utan kan också kombineras och interagera för att skapa fördelar för företaget.  

 

Pearson, Carr och Shaw (2008) har beskrivit hur familiness samverkar med familjens sociala 

kapital. Utifrån denna ansats identifierades familjens beteenden och deras sociala resurser, så 

som nätverk, som direkt kopplade till hur familjen inverkade på företaget. De fann också att 

de beteenden och de sociala resurser som konstituerar familiness bygger på strukturella, 

kognitiva och relationsdimensioner inom familj och företag. Vidare hävdar författarna att 

familjeföretag på ett unikt sätt kan skapa socialt kapital genom ägarfamiljen (Pearson, Carr & 



 Linnéuniversitetet 

    18 

  

Shaw, 2008). Chrisman, Chua och Steier (2005) beskriver också de att ett familjeföretag, 

genom dess familiness, bidrar till att institutionalisera familjens unika resurser, tillgångar och 

visioner för att uppnå både ekonomiska och icke-ekonomiska målsättningar. I det här arbetet 

blir företaget inte bara ett verktyg, utan en egen fristående enhet som förkroppsligar 

familjemedlemmarnas strävanden och tillgångar. Vidare hävdar författarna att en stark social 

påverkan som bygger på familjens sociala kapital kan ses på familjeföretags strategi, 

arbetssätt och administration (Chrisman et al., 2005).  

 

Sharma (2008) kommenterar också, i sitt bidrag, hur familiness vid en viss tidpunkt 

återkopplas till de lager företaget har av socialt, humant, finansiellt och fysiskt kapital, vilka 

kommit ur interaktionen mellan familj och företag. Författaren pekar således på att familiness 

som fenomen kan bidra till att skapa bestående lager av socialt kapital, vilket är en resurs som 

i sin tur kan skapa konkurrensfördelar för företaget (Sharma, 2008). Socialt kapital torde 

således vara resurs av stor vikt för ett familjeföretag, och inte bara ha en inverkan på företaget 

genom ägarfamiljen, utan företaget verkar också kunna skapa socialt kapital för ägarfamiljen 

(Pearson et al., 2008; Chrisman et al., 2005; Sharma, 2008).  

 

3.1.3 Socialt kapital och dess nationalekonomiska kopplingar 

Socialt kapital är ett välbeskrivet område inom ett ekonomiskt perspektiv. Framför allt ligger 

fokus inom detta område på vikten av socialt kapital när en individ söker jobb. Field (2008) 

hävdar att vårt sociala kapital är en av de viktigaste resurserna för arbetssökanden och mycket 

effektivt för att få en ny tjänst för att göra karriär. Halpern (2005) lyfter dock upp frågan om 

allt socialt kapital är av godo under denna process, med utgångspunkt i etniska-, sociala- och 

könsskillnader. Det skulle kunna vara så att några av våra sociala kopplingar, exempelvis till 

en viss etnisk grupp kan leda till att vi blir diskriminerade på vissa typer av arbetsmarknad. 

Medan andra typer av sociala kopplingar till exempel inom en viss yrkesgrupp kan vara en 

resurs inom samma marknad. (Halpern, 2005). Ytterligare en effekt av socialt kapital inom 

ekonomin är de nätverk som företag bygger upp, vilka främjar dess innovationsbenägenhet 

och gör företag mer konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Genom att företag och 

de individer som verkar inom den har kopplingar till andra företag och individer underlättas 

kunskapsutbyte och organisationerna inom ett nätverk kan dra nytta av varandra för att bli 

mer innovativa (Field, 2008; Halpern, 2005). 
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3.2 Kulturella förutsättningar 

Vid beskrivningar av den kontext för vilka företag och organisationer i Taiwan verkar inom 

hänvisar flertalet författare och forskare till begreppet confucian culture, även kallat 

konfucianism. Begreppet symboliserar den filosofiska ideologi som några utav de asiatiska 

länderna, sedan hundratals år tillbaka, drivs utav. De länder i Asien som främst influeras av 

denna samhällsåskådning är Kina, Taiwan, Korea, Japan och Vietnam. Historiskt sett har 

konfucianismen stått symbol för ett synsätt där seder som anses viktiga för ett gott liv, ett gott 

samhälle och den goda moralen varit av stor betydelse. Det innebär i bredare mening att varje 

människa ska genom egna ansträngningar förverkliga sig själv samt komma i ordning och 

åstadkomma inre harmoni. Vidare skall hänsyn tas till de samhällsenliga band för vilka man 

anser det finns en direkt relation mellan, härskare – undersåte, man – hustru, far - son, äldre 

bror - yngre bror samt vän - vän. Det finns, av historien, formade strukturer i samhället och de 

skall ömsint värnas. Ideologin beskrivs ha en humanistisk utgångspunkt, där kärnan och den 

djupare betydelsen av ens existens utgår från familjen. Därför är familjerelationer och dess 

band ömsint respekterade i denna kultur, något som också inneburit att det kinesiska 

samhället (vilket också innefattar Taiwan) till större del är uppbyggt runt olika familjeklaner 

(Lin & Ho, 2009; Hwang et al, 2009; Lu & Abetti, 2008).  

 

Utifrån det humanistiska idealet skildras så även uppfattningen om företag och organisationer, 

där aktiviteter kring verksamheten snarare handlar om vikten av att upprätthålla relationerna 

och hysa stor respekt gentemot varandra än förvärva makt och befogenheter (Lin & Ho, 2009; 

Hwang et al, 2009; Lu & Abetti, 2008).  

 

Trots att konfucianismen enligt teorin fortfarande verkar inom dessa länder, med speciell 

hänsyn till Taiwan, så är det få människor som idag helt identifierar sig med ideologin. 

Konfucianismen ses snarare som en kompletterande filosofi till andra synsätt och 

livsåskådningar. Även innebörden av begreppet har med tiden utvecklats och 

utgångspunkterna för dess existens är inte lika fasta och följs inte med samma typ av struktur 

(Lin & Ho, 2009; Hwang et al, 2009).  

 

3.2.1 Guanxi  

De länder som innefattas av samhällsideologin confucian culture, beskrivs även ha kopplingar 

till epitetet guanxi. Begreppet står för de sociala nätverk och kontakter som innehas i det 
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kinesiska samhället och framhävs vidare ha stor betydelse i olika affärssammanhang. Med en 

underförstådd betydelse av ömsesidig förpliktelse, tillit och förståelse sägs guanxi skapa 

långsiktiga och sociala affärsrelationer. Det här innebär att det därmed är vanligt att affärsmän 

inledningsvis först och främst stävar mot att uppföra goda relationer med eventuella 

affärspartners. Först efter man skapat ett gott förhållande och partnerskap kan vidare affärer 

göras upp (Hwang et al, 2009; Chao et al, 2004; Lu, 2012; Luo, 1997; Lu & Abetti, 2008). 

Författaren Luo (1997) beskriver hur ovanstående affärsförbindelser inom den kinesiska 

kulturen därav står i motsats till den västerländska traditionen, där personliga partnerskap och 

relationer uppstår först efter affärsuppgörelserna ägt rum, om ens då.  

 

Ordet guanxi hänvisar till en form av företeelse, för vilken man strävar att bygga upp och 

säkra tjänster genom ens personliga nätverk. Det är med andra ord ett kulturellt fenomen som 

lyfter betydelsen av mellanmänskliga relationer. Trots att ordet flitigt förekommer i många 

utav de asiatiska språken så finns ingen direkt definition av ordet som sådant (Luo, 2007; 

Gold et al., 2002, Hwang, 1987). För att förstå begreppet och dess innebörd så har därför Luo 

(2007)  istället beskrivit var del av ordet som enskilt har en djupare innebörd. Enligt 

författaren Luo (2007) sägs Guan från början beskriva ordet dörr, vilken metaforiskt kan 

symboliserar dörrens möjlighet att stänga ute någon eller välkomna någon in. Dagens 

översättning härleds istället till en beskrivning av förmån, som specifikt syftar till möjligheter 

och goda förutsättningar i det sociala samhället. Dessutom kan guan också hänvisa till 

benämningen ”att göra någon en tjänst”.  Ordet xi kan översättas till innebörden av att binda 

upp och utvidga ens nätverk av relationer (Luo, 2007). Guanxi som företeelse värdesätter 

kärnfamilj och släktskap vilket innebär att relationer till dessa människor är av högst värde 

vad gäller ens nätverk (Luo, 2007, Hwang, 1987) 

 

Guanxi beskrivs med vidare förklaring, ett förhållande mellan två personer där båda parter 

använder innebörden för att få ut tjänster av varandra. Det anses därmed vara avgörande i de 

situationer där man vill uppnå höga mål och positioner inom såväl företag och politik liksom i 

det egna privatlivet. Ordet kan användas som ett substantiv, det vill säga att en person kan ha 

guanxi. Huruvida en person har guanxi och i vilken grad den uppfattas, grundas på 

förhållandet mellan de personer som exempelvis skall göra affärer med varandra. En person 

kan ha mer eller mindre guanxi, det här mätt i socialt kapital eller med andra ord hur stort 

nätverk av relationer som personen innehar. Precis som de hierarkiska tillstånden inom 
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familjen där fadern historiskt sett är huvudman så kan också guanxi avspegla ett sådant 

system med bestämt ordning. En person med stort nätverk av kontakter kan påverka och ha en 

avgörande inverkan på beslut eller bestämmelse i affärssammanhang såväl som i privatlivet 

(Luo, 1997; Lu, 2012; Lu & Abetti, 2008, Gold et al. 2002).  

 

Graden av guanxi beskrivs utifrån guanxicirkeln, där olika lager eller dimensioner visualiserar 

en persons sociala nätverk och relationer. Den innersta cirkeln av relationer har alla 

familjekopplingar och består utav den närmsta familjen. Nästa cirkel/dimension åskådliggör 

relationer av släktband, nära vänner samt kollegor. Den yttersta cirkeln/dimensionen 

föreställer ytliga relationer av bekanta, som är så pass utvecklade att det inte går att kalla dem 

för främlingar men inte heller så nära att de finns i den mittersta cirkeln av vänner eller släkt 

(Lu, 2012; Hwang et al, 2009; Luo, 1997 ). Den innersta cirkeln, det vill säga den närmaste 

familjen, är av störst betydelse, vilket enligt Hwang et al. (2009) konkretiserar familjens 

viktiga och stora betydelse inom konfucianistiska kulturen. Det är således brukligt att stödja 

familjen i alla de avseenden vilka kan stärka relationer och status i samhället. Det här gäller 

därefter även de andra relationerna som finns i ens guanxicirkel (Hwang et al. 2009). 

Författarna Hwang at al. (2009) har i sitt bidrag till forskningen givit exempel på hur ovan 

beskrivna företeelse uttrycks av olika företagare i samhället. De beskriver hur företagare har 

förklarat att de ofta får brev eller mail om fordran på anställning, med anledning av deras 

relation i guanxicirkeln (Hwang et al., 2009).  

 

För att vidare vårda och upprätthålla guanxi är det inom den kinesiska kulturen vanligt att 

utföra tjänster som motsvarar vardera parts förväntningar, det kan med andra ord ses som 

oskrivna kontrakt för vad som är lämpligt och inte i de olika situationer man upprätthåller. I 

affärssammanhang kan det innebära att man utbyter olika typer av gåvor mellan varandra för 

på så sätt visa respekt gentemot den andra (Hwang et al, 2009; Chao et al, 2004; Lu, 2012, Lu 

& Abetti, 2008). Ur ett västerländskt perspektiv uppfattas dock den senare beskrivningen, om 

hur upprätthållandet av guanxi, kan ge upphov till korruption. Att i affärsmässiga 

sammanhang utbyta gåvor mellan vardera part ses snarare som symboler av mutor och berör 

därmed etiska aspekter i och med affärssammanträdelser (Hwang et al, 2009; Lu & Abetti, 

2008).  
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3.2.2 Guanxi och familj 

Då kärnfamilj och vidare även släkt är av stor betydelse inom den konfucianistiska kulturen 

och så även för företeelsen guanxi, är det historiskt sett vanligt med större familjeklaner inom 

denna kultur (Lu, 2012; Luo, 2007; Lin & Ho, 2009).  Enligt författaren Luo (2007) 

tillämpades giftermål exempelvis för att föra samman två familjer alternativt ett sätt för 

fadern/ägarna av företag att binda upp och säkra värdefull arbetskraft till verksamheten 

genom att då låta dessa personer gifta in sig i familjen och vidare även företaget. Det här för 

att i längden utöka och stärka familjens guanxi.  

 

Familjens betydelse inom företeelse guanxi har traditionellt sett varit stor och att involvera 

familjemedlemmar, både ursprungliga medlemmar och ingifta, högt upp i företagets 

verksamhet har sett som självklart inom kulturen. Trots att familjen fortfarande är central i 

den asiatiska kulturen så beskriver Luo (2007) att ökning av globalisering och internationell 

konkurrens som skett i området de senaste åren har satt större krav på drift och företagandet. 

Det här innebär att det enligt författaren bli allt vanligare på ställen som Singapore, Hong 

Kong och Taiwan att tillsätta utomstående chefer och experter för driften av verksamheten 

men att ägandet fortfarande finns inom familjen (Luo, 2007; Hwang et al., 2009). 

 

3.2.3 Guanxi och företagande 

Guanxi är en företeelse med stort inflytande i den asiatiska företagsvärlden. Luo (2007) 

beskriver hur de strategiska val som en företagsledare gör till stor del påverkas och influeras 

av den omgivning och miljö som ledaren rör sig i. Därigenom anses således företagsledarens 

omgivning vara en stark kraft i att influera hela företagets organisation, institution och 

strategi. Vidare hävdar Luo (2007) att ledare i moderna företag spenderar relativt lite tid åt 

formell planering och analys och desto mer tid åt att interagera med medarbetare, 

samarbetspartners och andra affärskontakter. Ett företags omgivning får därför stora 

möjligheter att påverka dess verksamhet (Luo, 2007; Gold et al., 2002; Lu, 2012).  

 

Vidare argumenteras för att nätverk som bygger på de traditionella grundprinciperna inom 

guanxi är mer än en symbol för personliga organisatoriska kopplingar, de sammankopplade 

företagen är att anse som resurser för varandra inom ett guanxinätverk. Guanxi blir således en 

tillgång för ett företag när personliga relationer dediceras till och används av organisationen. 

De interorganisatoriska nätverk som skapas mellan företag kallas för guanxi hu. Dessa tar sin 
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utgångspunkt i personliga relationer och båda upprättas och påbyggs genom individers 

interaktion. Guanxi är därmed kopplade till personen som sådan och inte till en grupp eller ett 

företag. Personer som träder in i företag med tillhörande guanxinätverk och vidare bygger upp 

guanxi inom ramen för affärsrelationerna i företaget, tar på samma sätt med sig guanxi från 

verksamheten (Gold et al., 2002; Luo, 2007). Enligt Luo (2007) förtydligar den ovan nämna 

principen därmed skillnaden på guanxi och interorganisatoriskt nätverkande som det uttrycks 

i de västerländska länderna.  

 

Luo (2007) beskriver vidare hur det finns olika typer av guanxinätverk som odlas av 

företagsledare i Asien. De vanligaste och mest förekommande är de mellan företagsledare och 

andra företagsledare, exempelvis hos leverantörer, kunder eller konkurrenter. Genom att 

upprätta de speciellt och unika kopplingar som guanxinätverk, till skillnad från de nätverk 

som vanligen beskrivs i europeisk nätverkslitteratur, skapar mellan individer och företag kan 

vidsträckta affärsmöjligheter uppstå. Företaget kan genom nätverket säkerställa kvalitet och 

leverans gentemot sina leverantörer, bygga upp lojalitet med kunder och samarbeten för 

kreativitet och innovation samt prisharmonisering tillsammans med konkurrenter. Genom 

dessa nätverk konstaterar Luo (2007) att guanxi har en direkt inverkan på företags möjligheter 

till ökning av försäljningsvolymer och expansion i Asien, detta genom att företagen delar 

resurser samt social, ekonomisk och politisk kontext vid de mellan-organisatoriska 

transaktionerna som sker i guanxinätverken. Det här resulterar i att man i Asien kan se en 

trend i att företagsledare lägger tid och stor möda i att utveckla sina nätverk (Gold et al., 

2002; Luo, 2007, Lu, 2012). 

 

Något som beskrivs som mer unikt inom de asiatiska nätverken, guanxi, torde vara vikten av 

att bygga upp kontakter med tjänstemän och myndigheter i sina nätverk. Det här beskrivs som 

en effekt av den ekonomiska reform som har sitt epicentrum i Kina och det faktum att ledare 

av privatägda företag varit tvungna att skapa goda kontakter med de lokala myndigheterna för 

at överleva i konkurrensen med de statligt ägda företagen. Även i andra områden av Asien 

beskrivs dessa kontakter som väldigt viktiga, exempelvis under förhandlingar mellan företag 

och myndigheter, då företaget kan använda sina personliga relationer till beslutsfattarna under 

förhandlingens gång (Luo, 2007; Lu, 2012).  
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3.3 Guanxi och socialt kapital  

Med den mer nätverksfokuserade definitionen av socialt kapital i åtanke kan vissa likheter 

med det asiatiska guanxifenomenet ses. Kai-Ping och Wang (2011) samt Lin och Si (2010) 

har specifikt studerat kopplingarna mellan guanxi och socialt kapital med skillnaderna att Lin 

och Si (2010) tar utgångspunkten att guanxi är en kinesisk typ av socialt kapital.  

 

Både guanxi och socialt kapital tar sin utgångspunkt i betydelsen av mellanmänskliga 

relationer och familjeband är att anse som den mest effektiva formen av sociala kopplingar. 

Nätverk som bygger på socialt kapital och guanxi tar i någon mån utgångspunkt i 

gemensamma synsätt och värderingar. Det är också denna gemenskap som bidrar till att 

nätverken är att se som resurser i samhället. Båda företeelserna beskrivs vidare som viktiga 

tillgångar för individer på arbetsmarknaden. Socialt kapital och guanxi utgår i dessa 

beskrivningar från liknande grundprinciper (Coleman, 1991; Putnam, 2000; Luo, 2007; Lin & 

Ho, 2009; Hwang et alt, 2009; Lu & Abetti, 2008; Lin & Si, 2010). Däremot visar andra 

forskare inom området på hur företeelserna skiljer sig åt. Kai-Ping och Wang (2011) 

argumenterar för att även om guanxi och socialt kapital har många liknande drag så är de 

ändock inte synonyma med varandra utan åtskiljs på flera punkter. De hävdar att socialt 

kapital är ett koncept som bygger både på individers och organisationers attribut, medan 

guanxi definieras som distinkta relationer mellan individer. Guanxi hävdas också ha sitt 

ursprung ur ett kulturellt sammanhang specifikt för Asien. Det tar sitt uttryck genom att det 

inom guanxi är kutym att utbyta gåvor mot tjänster. Det är heller inte ovanligt att en person 

med stort nätverk kan påverka och avgöra beslut och bestämmelser i samhälls- och 

affärsfrågor på ett öppet sätt. Familjen framhålls som ytterst viktigt och central inom guanxi 

är uppbyggnaden av den s.k. guanxicirkeln där familjen utgör det innersta lagret av en 

individs relationer. Inom socialt kapital talas det inte lika starkt om att hur relationer ska 

klassificeras utifrån en speciell struktur och inte heller om strategier för hur dessa skall 

vårdas. Inom företagande betyder guanxi att det är av stor vikt för en företagsledare att ta 

hand om sin familj och att behålla företag inom familjen för att ära det arbete om familjen 

gjort för företaget. Således är det vanligt att tillsätta familjemedlemmar på ledande positioner, 

både för det är att se som en plikt att säkerställa sin familjs försörjning och dels för att skapa 

förutsättningar för generationsskiften inom företaget (Kai-Ping & Wang, 2011; Hwang et al, 

2009; Luo, 1997; Lin & Ho, 2009; Lu, 2012; Lu & Abetti, 2008; Coleman, 1991; Gold et al, 

2002).  Luo (1997) beskriver även att det inom guanxi är vanligt att man inom affärsvärlden 



 Linnéuniversitetet 

    25 

  

skapar personliga relationer som i sin tur leder till företagssamarbeten och affärer. Medan det 

inom västerländsk tradition är mer bruklig att personliga kopplingar uppstår först efter ett 

längre samarbete, om ens då. Genom affärsförbindelser, så som exempelvis en lojal 

anställning i ett företag, kan relationer mellan individer stärkas inom guanxi. Detta leder till 

att medarbetare ofta ses familjemedlemmar och att företagsledaren ser det som sitt ansvar att 

ta hand om dessa i största möjliga mån. Vidare påstår forskare att guanxirelationer ofta går 

förlorade inom stora organisationers företagsmiljö till skillnad från relationer grundade i 

socialt kapital (Kai-Ping & Wang, 2011; Luo, 1997; Luo, 2007). Carlisle och Flynn (2005) 

har även de gjort kopplingar mellan guanxi och socialt kapital ur ett västerländskt perspektiv i 

sitt arbete och påstår att guanxi betyder att man skapar ett socialt kapital med målet att göra 

sig själv och ens verksamhet legitim inom den asiatiska kulturen. De hävdar att socialt kapital 

härstammar till stor del från det område som en aktör rör sig inom och skiftar med de sociala 

strukturer som finns i området. Således påverkar guanxi förutsättningarna för socialt kapital i 

Asien (Carlisle & Flynn, 2005).  

 

3.4 Guanxi i förändring? 

Studier som gjorts i syfte med att utreda betydelsen av guanxi idag, och då enbart med 

utgångspunkt från Taiwan, visar att befolkningen utvecklat en mer modern syn på begreppet 

och dess innebörd. Det här gäller främst för användningen i affärssammanhang (Lu & Abetti, 

2008; Hwang et al, 2009, Lin & Ho, 2009).  

 

Hwang et al. (2009) har inriktat sitt arbete till att studera guanxis förändring inom det 

taiwanesiska samhället och pekar på att det i fler fall tyder på att guanxi tappar i betydelse, 

mycket på grund av landets starka internationella kopplingar men också på grund av 

begreppets association till korruption vilket har varit ett problem inom det taiwanesiska 

samhället. Hwang et al. (2009) pekar också på betydelsen av utbildning i relation till guanxi. 

Enligt författarna ger högre utbildningsnivåer i landet mer kunskap och universala influenser 

sidosätter därför guanxis djupare innebörd. Men författarna finner också indikationer på att 

förändringen inte är entydig och i praktiken inte lika uttalad som i teorin. Många 

företagsledare beskriver i Hwang et als (2009) material hur de märker av influenser från 

guanxi från sin omgivning. Även Lin och Ho (2009) har undersökt de kulturella influenserna i 

landet och de tar sin utgångspunkt i konfucianismen och ideologins relativt milda fäste. Lin 

och Ho (2009) lyfter fram fynd som indikerar på en förändring vad gäller kulturens inverkan 
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på individer och organisationer i sin studie. De hävdar dock att relativt till andra kinesiska 

samhällen, så som Kina och Hong Kong, verkar konfucianismen i Taiwan inte förändras i 

samma hastighet eller grad. De beskriver också att även om en förändring i attityd kan ses 

inom befolkningar med kinesiskt ursprung så spelar konfucianismen, och därtill kopplade 

företeelser som guanxi, en viktig dynamisk funktion i Taiwans samhälle (Lin & Ho, 2009). 

Anderson och Lee (2008) beskriver i sin studie kring guanxis förändring hur regioners 

kulturella traditioner påverkar utvecklingen av företeelsen och att den därmed ser olika ut i 

olika delar av Asien. Enligt Hwang et al. (2009) samt Lin och Ho (2009) har guanxi 

fortfarande en inverkan på samhällssynen i Taiwan, men genom den allt mer globaliserade 

värld som företag nu verkar inom så öppnas synsättet upp mot andra länders kulturella 

normer. Allt fler taiwanesiska företag skapar ett internationellt sätt att se på affärer vilket även 

avspeglas allt mer nationellt sett kring hur man gör affärer inom Taiwan (Hwang et al., 2009; 

Lin & Ho, 2009).  

 

Genom att granska andra forskares utgångspunkt för studier kring guanxi inom andra 

områden i Taiwan kan det ses att dessa tenderar att anlägga en mer traditionell syn på guanxi 

och dess inverkan på det taiwanesiska samhället. Wang och Woods (2013) argumenterar i sin 

studie kring sociala rörelser på Taiwans landsbygd för att individer inom det här området är 

starkt präglade av sociala företeelser så som guanxi. Författarna hävdar vidare att det finns en 

skillnad i utvecklingen av attityder mellan landsbygd, där mer traditionella arbetssätt är 

vanliga, och stad som i hög grad påverkats av urbanisering och internationalisering. Wang et 

al. (2012) har i sitt arbete studerat förhållandet mellan guanxi, normer, tillit och 

kunskapsdelning ur ett socialkapital-perspektiv inom Taiwans högteknologiska industri och 

tar utgångspunkt i att guanxi inverkar på företag och individer i lika stark mening nu som det 

har gjort traditionellt sett. En förändring inom guanxis inverkan på det taiwanesiska samhället 

verkar således inte vara entydig för alla forskare med kopplingar till fältet (Wang & Woods, 

2013; Wang et al., 2012; Anderson & Lee, 2008; Lin & Ho, 2009; Hwang et al., 2009).  
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3.5 Propositioner 

Här följer ett antal teoretiskt härledda propositioner kring guanxis manifestering i 

taiwanesiska familjeföretag att pröva mot det empiriska underlaget. Propositionerna tar sin 

utgångspunkt i de olika dimensionerna i den s.k. guanxicirkeln. Då fokus inom guanxi är på 

familjen, vilken utgör den centrala dimensionen, läggs en större vikt vid att granska 

materialet kopplat till denna. Även nivån utanför, vilken beskriver relationer till övrig släkt, 

vänner och utökad familj är intressant att ta i beaktning för att uppfylla studiens syfte. 

Proposition P1 a- P1 c är därför starkt kopplade till att undersöka guanxis manifestering 

genom företagens ägarfamilj, medan P2 utgår från manifestering genom företagens 

anställda. 

 

P1 a: Utifrån kulturella traditioner i Taiwan är det fortfarande viktigt att i hög grad involvera 

familjen och dess medlemmar i familjens företag. 

 

P1 b: Utifrån kulturella traditioner i Taiwan är det fortfarande viktigt att inom familjeföretag 

tillsätta familjemedlemmar på chefs- och ledningspositioner. 

 

P1 c: Utifrån kulturella förutsättningar i Taiwan är det fortfarande viktigt att bevara 

familjeägda företag inom familjen. 

 

P2: Utifrån kulturella traditioner i Taiwan ser man inom familjedrivna företag medarbetarna 

som medlemmar av den utökade familjen.   
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4.0 Empiri 

4.1 Ett familjeföretag inom livsmedelsindustrin 

Företag A är ett andra generationens familjeföretag inom livsmedelsindustrin. Med 

importerade råvarumaterial producerar företaget olika typer av livsmedelsprodukter i den 

egna fabriken i Kaohsiung, Taiwan. Familjeföretaget har arbetat upp ett varumärke för vilket 

deras produkter säljs under och deras matvaror konsumeras vidare i flertalet länder runt om 

i världen. Företaget består idag utav 180 medarbetare och ägs utav sonen till grundaren, som 

startade företaget 1961. Mötet genomfördes i ett modernt konferensrum på fabriken. Utöver 

vår grupp från Sverige, medverkade också ett antal representanter från universitetet National 

Sun Yat-sen. Intervjun inleddes med en presentation kring företaget och dess 

organisationsstruktur samt kring de produkter som de producerar och säljer. 

Intervjumaterialet är baserat på de svar som nuvarande ägaren/sonen uttryckt. Efter mötet 

gavs en rundtur i fabriken och på kontoret.  

 

Plats för intervju: Företagets konferensrum, 2012-11-07,10.00-12.00 

 

 

Intervjun med sonen inleddes med frågor kring familjens involvering i företaget. Sonen 

berättade att hans far startade företaget i en liten skala och att han själv under sin uppväxt 

spenderade mycket tid i fabriken, dels för att leka men också för att hjälpa till. Efter att sonen 

studerat några år i Australien, för att främst lära sig det engelska språket men också för att 

studera marknadsföring, så bad fadern honom att flytta tillbaka till Taiwan för att arbeta i 

företaget. Han ägnade då mycket tid i fabriken och han beskrev den dåvarande verksamheten 

som ett typsikt traditionellt familjeföretag där större delen av familjen arbetade och var 

verksamma. Anledningen till att fadern bad honom att komma tillbaka var att företaget då 

skulle lansera en ny, och för företaget, revolutionerade produkt. Eftersom fadern ansåg att han 

hade kunskap inom området så fick han ta mer och mer ansvar. Sedan 2005 är sonen ansvarig 

för företaget och enligt honom själv så har han sedan dess formerat en ny 

organisationsstruktur och utvecklat företaget väsentligt. Sonen är vidare äldst utav tre syskon 

men varken hans yngre syster eller yngre bror är idag involverade i den dagliga 

verksamheten. Sonen berättar att systern inte alls är intresserad av företaget. De båda 

syskonen är istället bosatta i Sydney, Australien, där den yngre brodern studerar och systern 

arbetar.  
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”[…] only me working here. Yes”. 

 

Enligt sonen är fadern dock fortfarande aktiv trots att han gått i pension. Fadern har enligt 

sonens beskrivningar alltid varit intresserad av design och har därför åtagit sig chefsansvaret 

för designen och ritningarna för den nya fabrik som planerar att byggas.  

 

Efter vidare beskrivningar av verksamheten, som är ett privat aktiebolag, samt 

organisationsstrukturen för företaget berättade sonen att det inte behöver finnas en formell 

ledningsgrupp för privata bolag utan att det i Taiwan istället är vanligt att tillsätta 

familjemedlemmar på ledningspositioner.  

 

”The members of the family around the dinner table. At this company it is my father 

who is the president and then it is me, my mother, my wife, my daughter, my younger 

brother and my son”. 

 

Med ett lätt skratt berättar sonen att han inte kan bestämma över företaget hur han vill och att 

han alltid accepterar sin far åsikter eftersom hans far investerat mycket tid i verksamheten och 

att vidare investerar mycket pengar för att få den att växa.  

 

Intervjun berörde också synen på de anställa inom företaget. Enligt sonen hade hans far 30 

anställda under sin tid som ägare och chef. Det var en enkel och liten verksamhet där samtliga 

arbetade i fabriken. När sonen sedan tog över verksamheten hade han arbetat en tid i fabriken 

för att se hur han kunde förbättra verksamheten och organisationsstrukturen. Idag består 

företaget utav fabriken och specifika avdelningar för produktutveckling och ekonomi, 

företaget har också ett kontor i norra delen av Taiwan. Enligt sonen fick han sparka några 

utav de tidigare anställa eftersom de hade svårt att ta till sig och lära sig den nya 

verksamheten.  

 

”I fired some of them. Because it was very difficult to educate them”. 
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En utav de sparkade medarbetarna är numera sonens fru och vidare anställd inom företaget.  

Enligt sonen så är utbildning viktigt för företagets framtid och expansion vilket innebär att de 

anställda ständigt genomgår utbildningar. Idag består företaget utav 180 anställda.  

 

Slutligen fördes samtal kring företagets framtid och familjens involvering. Enligt sonen finns 

inga målsättningar kring att driva företaget vidare inom familjen.  

 

”No not really. Maybe someone else, someone more professional manager […] I think 

that this brand that we have created is for someone who is interested in the company 

and for someone to help the brand develop and going”. 

 

Sonen beskriver att den äldsta dottern som studerar i Australien inte alls är intresserad av 

företaget och de två andra är för unga för att ta över det. Enligt honom så är han över 70 år när 

de kan tänkas ta över men då har dem inte hunnit lära sig något om driften och om hans 

kunskaper så det är ingen bra idé.  

 

4.2 Ett familjeföretag inom fiskeindustrin 

Företag B är ett andra generationens familjeföretag som verkar inom fiskeindustrin. 

Företaget ingår i en större koncern vilken är uppdelat kring olika verksamheter inom 

branschen. I dagsläget drivs kärnverksamheten, som behandlar fiske och export av tonfisk, 

främst av fadern som startade företaget för 20 år sedan. Vidare driver även hans son och 

dotter ytterligare verksamheter inom koncernen. Företagen verkar främst för fiske och är 

vidare grossister av olika sorters fisk. Koncernen har på senare tid även skapat ett varumärke 

inom restaurangbranschen vilket innefattar ett fåtal små sushirestauranger runt om i Taiwan, 

Japan och Kina. Intervjumaterialet nedan är baserat på de svar som sonen i familjen uttryckt. 

Sonen till grundaren är VD och ansvarar vidare för den del av företaget som bedriver fiske 

och export av ”billigare fisk” exemplifierat som makrill och bläckfisk. Enligt sonen består 

koncernen av 2000 medarbetare varav 10 familjemedlemmar.  Mötet genomfördes i ett 

konferensrum på företaget. Förutom vår grupp från Sverige, medverkade också ett antal 

representanter från universitetet National Sun Yat-sen. Efter mötet fick vi en rundtur på 
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kontoret och i hamnen där deras båtar anländer med fångsten. På företagets fabrik fryses och 

packas fisken för vidare export till bland annat Japan, USA, Kina samt länder i Afrika. 

 

Plats för intervju: Företagets konferensrum, 2012-11-05, 9.30- 11.30 

 

 

Intervjun med sonen inleddes med frågor kring familjens involvering i verksamheten. Sonen 

förklarade att hans pappa tillsammans med hans farbror startade verksamheten, faderns skötte 

driften och farbrodern var kapten på fiskebåten.  Idag är större delen av familjen involverad i 

företaget.  

 

”All the family is involved, yes. [....] my grandmother has seven kids and they are 

pretty much involved all of them […]we started very poor so naturally for starting a 

business you look for family members who are willing to work for you”.  

 

Eftersom det enligt sonen finns många viljor inom familjen och hur företag skall drivas så har 

farbrodern nu startat upp ett eget företag inom koncernen och där arbetar även några utav 

sonens kusiner. Sonen beskriver det som respektfullt att låta alla gå sin egen väg men att alla i 

längden bidrar till företagskoncernen. Vidare berättade sonen att det från faderns sida bara var 

han och hans syster som arbetade inom företaget. Han hade sedan han var liten varit 

intresserad av verksamheten då hans far ofta tog med honom till hamnen och fabriken där de 

tog emot båtarna som kom med fångsten. Sonen utbildade sig vidare i Seattle, USA där han 

samtidigt som studier arbetade som agent åt företaget. Efter framgångsrika investeringar och 

affärsplaner för verksamheten ansåg fadern att han visat tillräckligt mycket tillit och intresse 

för företaget att han skulle erbjudas arbete på huvudkontoret i Taiwan. Systern utbildades 

även hon i USA och jobbar enligt sonen med ekonomi inom företaget och bor både i Taiwan 

och USA.  

 

Ansvar och ledningspositioner är något som man inom koncernen får arbeta sig till. Enligt 

sonen så får man starta sitt eget företag och arbeta sig uppåt på egen hand om man vill ha 

något att säga till om. Trots detta beskriver sonen sin far, som fortfarande äger och driver 

företag i koncernen, som huvudmannen.  
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”I´m in charge of some part of the company group and he is in charge of some. But of 

course the final decisions come from my father, the big boss”. 

 

Om man inte vill starta sitt eget företag inom koncernen men ändå vill vara involverad i 

verksamheten så förklarar sonen att man får börja långt ner och lära sig från grunden. Har 

man sedan jobbat tillräckligt länge och visat tillit och respekt gentemot företaget så finns det 

möjlighet att ta mer och större ansvar.  

 

Intervjudelen som berör företagets framtid belyser familjens intresse för kunskapsspridning 

mellan generationerna. Enligt sonen är det viktigt att ta ansvar för hur och att man sprider 

kunskap om verksamheten och driften till de barn som är intresserade. Sonen beskriver hur 

han exempelvis har utbildat kusiners barn genom att låta dem arbeta i företaget en tid. På 

detta sätt skapas goda förutsättningar för de nästkommande generationerna samtidigt som 

man utvecklar förtroende och respekt gentemot varandra inom släkten. Svaret på om det finns 

förhoppningar på att sonens barn skall driva företaget vidare så återkommer han till ämnet om 

kunskapsspridning. Sonen framhåller att hans barn nog är för unga för att hinna lära sig allt 

om verksamheten för att kunna ta över den.  

 

”See this is a problem, the first and second generation working close to the core 

business but for the next ones. I mean we all started up the companies and know them 

well but for the others it can be difficult if they well don’t start very young or share a 

big interest in the business for a young age [….] this world are changing so fast so 

they need to find things they can adapt to”. 

 

4.3 Ett familjeföretag inom kinesisk naturmedicin  

Företag C arbetar med kinesisk naturmedicin samt läkekonst och har drivits utav tre 

generationer inom familjen. Företaget startades i mycket enkel och liten skala av nuvarande 

ägaren Dr. X:s farfar och drevs sedan vidare av hans son. Idag ägs och drivs företaget helt 

av Dr. X med 14 kliniker runt om i Taiwan.  Verksamheten finns även i Singapore där den 

bedrivs av Dr. X:s bror. Intervjumaterialet är baserat på de svar som nuvarande ägaren Dr. 

X uttryckt, dock genom ShangJen Li som stod för översättningen av svaren vilka framfördes 
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på kinesiska. Besöket inleddes med en presentation kring företaget och dess anställda. 

Besöket avslutades med en rundtur på den klinik som intervjun genomfördes på.  

 

Plats för intervju: Presentationsrum på en utav klinikerna, 2012-11-06, 13.30-15.30 

 

 

Intervjun inleddes med frågor kring familjens involvering i verksamheten. Dr X svarade att 

företaget startades av Dr X:s farfar genom en enkel och liten klinik i Taiwan. Enligt Dr X var 

hans farfar en god man, vilket han visade genom att ge vård även till människor som inte hade 

råd att betala för sig. När Dr X:s far vidare tog över verksamheten satte han stopp för detta 

eftersom han, enligt Dr X, var en man som gärna höll hårt i pengarna. Företaget expanderade 

något under åren då fadern drev verksamheten. Dr X har tre bröder och samtliga har varit 

involverade i företaget tillsammans med fadern. När bröderna tillsammans med Dr X föreslog 

att återinföra idén från Dr X:s farfar så blev familjen splittrad.  

 

”The siblings from this generation, the brothers, wanted to do the same innovating 

thing as their grandfather... but the father prevent them to do so. So it became a 

cracked relationship”. 

 

Dr X utbildade sig inom medicin eftersom han hellre ville bli läkare och han hade andra 

tankar om hur verksamheten kunde bedrivas. Efter att Dr X visat gott omdöme vad gäller att 

driva företag och kliniker så ombands han dock att ta över de verksamheter som bröderna och 

fadern drivit. Idag drivs företaget och dess tillhörande kliniker runt om i Taiwan samt 

Singapore endast av Dr X och utav broder nummer tre. Dr X ansvarar för klinikerna i Taiwan 

och brodern för de som är belägna i Singapore.  

 

Dr X framhåller tydligt att det endast är han som är enskilt ansvarig samt ägare av 

verksamheten i Taiwan och något som han ville vidmakthålla så länge han kan.  

 

”Dr. X says that he insist that no relatives come in to the business. His sister wants to 

come and work in the business but he says no, it is impossible”. 
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Brodern är dock ansvarig för verksamheten i Singapore. De båda rådfrågar varandra ett antal 

gånger per år med anledning av att de båda sitter i ledningen för den internationella 

verksamheten. Men annars är han den enda från familjen som idag driver företaget i Taiwan.  

 

Vid frågor kring drivkrafter så berättar Dr X att det för honom och för företaget är viktigt att 

arbeta med trogna och lojala anställda. Dr X säger att det främsta syftet när man startar 

företaget är att tjäna pengar men nu är det uppnått så då vill han ge tillbaka till sina anställda.  

 

”To invest in your employees is a long term investment”. 

 

För att kunna ge tillbaka så anordnar Dr X flertalet familjefester, evenemang och utbildningar 

för sina anställda. Enligt Dr X så är han också mycket givmild vad gäller bonusar och 

ekonomiska bidrag. Detta för att visa uppskattning för de som arbetar hårt och ger mycket till 

verksamheten. Det är viktigt med nöjda kunder och för att få nöjda kunder måste man ha 

nöjda medarbetare. Det finns tävlingar för de bästa anställda och när de går upp på scenen och 

får sina pris så tänker de andra anställa på hur det skall kunna uppnå samma sak, enligt Dr X.  

 

Slutligen förs samtal kring företaget och dess framtid. Enligt Dr X så är hans barn inte alls 

intresserade av företagande eller entreprenörskap men eftersom han i samma ålder inte heller 

var intresserad av sådant men hamnade här ändå så kan allt hända.  

 

 ”But he think that his children wants to do their own thing. And he will allow them to 

do so [....] so the business will then pursued by professionals [...] and the family 

business model will end”.  

 

4.4 Ett familjeföretag inom nätindustrin 

Företag D är, i motsatts till de andra företagen i studien, ett publikt aktiebolag. 

Familjeföretaget grundades 1978 och är i första hand producenter av nät i olika former, vilka 

bland annat används inom områden för fiske, sport och växtlighet. Företaget exporterar till 

flertalet länder runt om i världen. Det är ett andra generationens familjeföretag som idag 

drivs utav grundarens söner och döttrar samt utökad släkt. Mötet genomfördes på företagets 

konferensrum. Utöver vår grupp från Sverige, medverkade också ett antal representanter från 
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universitetet National Sun Yat-sen. Intervjun inleddes med en presentation kring företaget 

samt kring de produkter som dem producerar och säljer. Intervjumaterialet är baserat på de 

svar som dottern, till grundaren, uttryckt.  

 

Plats för intervju: Företagets konferensrum, 2012-11-06, 14.00-15.00 

 

 

Under intervjun med dottern till grundaren av familjeföretaget beskrivs inledningsvis hur 

delar av familjen har involverats i företaget. Fadern startade verksamheten tillsammans med 

en vän men efter att han köpt ut sin kompanjon krävdes familjens involvering och arbetskraft 

för att företaget skulle ha en framtid.  Idag drivs verksamheten av grundarens två söner och 

två döttrar samt informantens svåger och svärfar men fadern/grundaren gick bort för ett antal 

år sedan. På senare tid beskrivs också hur en brorson har börjat arbeta i organisationen.  

 

”No, not all family, only some. My two brothers, my father, my father-in-law and 

brother-in-law and me and my sister”. 

 

Vidare beskrivs hur dessa familjemedlemmar är engagerade inom företaget och vilka 

funktioner de har i dess drift. 

 

”My father-in-law is a big shareholder and a chairman in the board. The brother is 

vice president and my brother-in-law is president, and me is director […] two 

directors in our family, me and my brother […] my sister is responsible for the 

computer intelligence”. 

 

Det berättas också hur brorsonen som precis börjat i företaget i nuläget får arbeta på en av 

avdelningarna för att lära sig verksamheten. Det kommer han få göra, säger hon, tills hans 

pappa inte längre kommer vara verksam på sin position längre. Då kommer sonen få lov att ta 

över en högre position.  

 

Vidare beskriver hon hur hennes egna två söner inte är aktiva inom företaget för närvarande 

men att hon hoppas på att åtminstone en av dem kommer att vilja engagera sig i det i 

framtiden. Själv engagerades vår informant i företaget som ung kvinna. För att hjälpa sin far 
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när företaget internationaliserades utbildade hon sig i engelska språket och började arbeta 

inom företagets försäljningsavdelning. Hon beskriver vidare hur hennes mor inte tyckte att det 

var lämpligt, utan hon oroade sig för att hennes dotter inte gifte sig i stället. Men med tiden 

har modern accepterat dotterns karriärsval och är glad för att de kunde ses var dag genom 

företaget. Planen är att behålla företaget inom familjen även i framtiden. Genom att göra det 

så äras familjen och de tidigare generationernas arbetsinsats. Att sälja sina aktier i företaget är 

ingen möjlighet för familjemedlemmar. 

 

”Sell? No, we know how much our father put in this company so we don’t sell. Our 

shares is locked […] Nobody can’t sell”. 

 

Familjen äger över hälften av aktierna totalt och även om de rent teoretiskt inte är låsta i 

någon fond så beskrivs de som ”låsta” genom att de äldre inom familjen har bestämt att det 

ska vara så. Även om vissa familjemedlemmar inte är aktiva i företaget och inte heller önskar 

vara det så får de inte lov att sälja sina andelar. Enligt informanten är det viktigt för ett publikt 

bolag i Taiwan att man behåller den starka familjeprägeln med många familjemedlemmar, 

både aktiva inom verksamheten och som ägare. Detta för att familjen är central inom kulturen 

och ett företag byggt kring en familj inger förtroende i samhället och ger fördelar på 

aktiemarknaden, menar hon.  

 

4.5 Ett familjeföretag inom båtbranschen 

Företag E är ett andra generationens familjeföretag som idag drivs utav sonen till grundaren. 

Företaget bygger och säljer lyxyachter till kunder runt om i världen men huvudkontoret finns 

i Taiwan. Mötet genomfördes i ett modernt och stilfullt konferensrum i kontorslokalen/ 

fabriken. Utöver vår grupp från Sverige, medverkade också ett antal representanter från 

universitetet National Sun Yat-sen. Intervjun inleddes med en presentation kring företaget, det 

här utav en av medarbetarna på företaget eftersom nuvarande ägaren/sonen för tillfället var 

upptagen. Medarbetaren delgav oss information utifrån ett medarbetarperspektiv, vilket han 

då förklarade att grundaren/fadern från början var byggnadskonstruktör och startade 

verksamheten i en liten skala år 1978. Under tiden av faderns styre fokuserade verksamheten 

endast på konstruktion och produktion. Enligt medarbetaren så var det då ett oorganiserat 

företag som saknade en tydlig organisationsstruktur. Sonen i familjen är ekonom och 

universitetsutbildad i Chicago, USA. När han vidare tog över verksamheten var han den som 



 Linnéuniversitetet 

    37 

  

utvecklade företaget till vad det är idag, detta genom att fokusera både på konstruktion och 

service. Efter en tid anlände sedan sonen/nuvarande ägaren. Intervjumaterialet är därmed 

baserat på både de svar som nuvarande ägaren/sonen uttryckt, samt information från en av 

företagets medarbetare. Efter mötet gavs en rundtur i fabriken där företaget bygger båtarna.  

 

Plats för intervju: Företagets konferensrum, 2012-11- 08, 10.00-11.30 

 

 

I samtal med sonen till grundaren av ett familjeföretag inom båtindustrin tas utgångspunkt i 

att förstå företagets verksamhet och hur familjen är delaktig i dess verksamhet. Sonen 

beskriver inledningsvis hur han i dagsläget är den enda från familjen som är aktiv inom 

företaget. När fadern hastigt gick bort bodde han och hans syster i utlandet och gjorde en 

överenskommelse att de skulle ta ett år var att leda företaget för att bestämma sig för vad de 

skulle göra med det. Han beskriver också hur han vuxit upp på företaget då både hans mor 

och far arbetat där, men att han själv aldrig aktivt arbetat med det innan han tog över.  

 

”[…] it was 51% from him wanting me to take over and 49% to decide on my own, so 

there was really no pressured to be a part of this company”. 

 

Efter de förutsättningar som fanns inom familjen, med endast två barn, beskriver sonen vidare 

att det var ett ganska lätt generationsskifte utan någon syskonrivalitet då systern inte hade 

några önskemål om att arbeta inom företaget. Eftersom sonen är ensam från familjen att 

arbeta inom företaget beskriver han också hur han själv är högste chef, men att han aktivt 

arbetar med att fördela ansvaret till andra personer inom organisationen.  

 

”[…] in a family company it seems to be naturally concentrated to the top of the 

pyramid, but I don’t like that […] we try to diversify the responsibility and the control 

so not everything has to go through me”. 

 

Han beskriver vidare hur det är viktigt att ha personal som har expertis och kompetens inom 

de olika företagsdelarna och som kan ta större ansvar och driva sina avdelningar mer 

självständigt. Under mötet fås också möjlighet att intervjua en av de anställda cheferna som 

finns inom företaget. Han är en av de anställda som har funnits med i företaget sedan fadern 
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drev det och vi tar tillfället att fråga om han ser några skillnader i fadern och sonens sätt att 

leda och driva företaget.  

 

”[…] the founder, the father, was different. He was more like Asian people, like 

Chinese people, […] all about forgiving because he knew you for a long time and you 

have a family to raise – you can be forgiven, it’s about respect. But the son, the owner, 

is different […] now our company is very focused on performance. Everybody has to 

do their job”. 

 

Han beskriver hur företaget blivit mer ”västerländskt” med sonen som ledare och hur alla 

medarbetare fått anpassa sig till den nya ledarstilen. Men han beskriver också att sonen är en 

rättvis ledare på sitt sätt och att alla får uppskattning och bonus för gott arbete.  

 

Sonen berättar avslutningsvis hur han oroar sig för vad som kommer att hända med företaget 

när han själv inte finns kvar eller om något skulle hända honom. För att säkerställa att 

företagets verksamhet kan fortgå har han förberett övrig chefspersonal så att de kan låta 

arbetet gå vidare. På frågan om målet för honom är att behålla företaget inom familjen även i 

framtiden svarar han: 

 

”No. Absolutely not!” 

 

Han förklarar hur han menar att det inte är hans rätt att bestämma över sina barns framtid. 

Vidare berättar han att hans far till 51% ville att han själv skulle ta över och 49% inte ville 

det, och att han själv nog kommer vara 50/50 eller till och med mer negativ till att de tar över 

– 51% och 49% vilja att de gör det. Han tror att det är bättre för barnen att gå sin egen väg, 

säger han vidare. Han tror att det beror på hans uppväxt i andra länder och kulturer givit 

honom en annan bild av livet.  Han diskuterar också vidare på om det kanske är bättre för 

företaget att inte drivas som ett familjeföretag, att familjens kopplingar gör att man som 

ledare ta sämre beslut på grund av sina känslor till företaget. Enligt sonen så borde en mer 

professionell ledning av utomstående kanske vara en bättre framtid för företaget.  
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5.0 Analys 

I följande avsnitt prövas de teoretiskt härledda propositionerna mot uppsatsens empiriska 

material. Efter det analyseras resultatet av prövningen mot presenterade teorier kring 

utvecklingen av guanxi. Genom denna process ämnar kapitlet diskutera hur guanxi 

manifesteras i taiwanesiska familjeföretag.  

 

Proposition 1a 

Utifrån kulturella traditioner i Taiwan är det fortfarande viktigt att i hög grad involvera 

familjen och dess medlemmar i familjens företag. 

 

I de fallföretag som inkluderats i studien diskuteras hur familjens engagemang i företaget tar 

sitt uttryck. I företag A, C och E beskriver företagsledarna hur de anser sig vara de enda 

aktiva familjemedlemmarna i familjeföretaget. Hos företag A berättar informanten vidare att 

när han växte upp så var både hans mamma och pappa involverade i den dagliga 

verksamheten och att han och hans syskon ofta var med och hjälpte till i fabriken. I dagsläget 

är han ensam kvar, hans pappa är pensionerad men engagerar sig i sidoprojekt kopplade till 

företaget. Vidare framkommer det att informanten i företag A sedan många år är gift med en 

av de anställda i företaget, men uttrycker sig ändå som att han är den enda aktiva från 

familjen. Hos företag C beskriver man ett företag som drivs av informanten och till viss del 

av hans bror. Informanten framhåller tydligt att han är ensam ansvarig från familjen för 

företaget och dess drift i Taiwan, medan brodern ansvarar för verksamheten i utlandet. 

Företaget startades av informantens farfar och har drivits vidare av hans pappa och senare 

informanten och hans bröder, på senare år har fadern och bröderna överlåtit ansvaret på 

informanten. Vidare i sin berättelse beskrivs hur informanten nu insisterar på att ingen från 

familjen får lov att engagera sig i företaget och dess drift. Också ledaren av företag E 

beskriver sig själv som den enda aktiva familjemedlemmen. Efter faderns plötsliga bortgång 

berättar informanten att han och hans syster kom överens om att båda skulle driva företaget 

ett år var för att besluta sig för hur de skulle göra med det. Vid årens slut blev informanten 

kvar i företag medan systern beslutade sig för att hon inte ville vara aktiv i företaget. Även 

företagsledare E beskriver hur han växte upp i ett företag där båda föräldrarna var aktivt 

engagerade och hur han och hans syster som små spenderade mycket tid i företagets lokaler.  
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I företag B och D beskriver man å andra sidan hur en stor del av familjen har varit och 

fortfarande är involverade i den dagliga verksamheten. I företag B uttrycker informanten hur 

”hela” familjen, det vill säga fadern, sonen (informanten), systern och kusiner, är engagerade i 

företaget. Han beskriver vidare hur familjen var väldigt fattig när företaget grundades och att 

det därför var naturligt för dem att engagera så många inom familjen som möjligt. Den 

kvinnliga ledaren av företag D redogör för hur en större del av hennes familj har en tradition 

av att engagera sig i familjens företag. Hennes pappa startade företaget tillsammans med en 

vän och när de delade på sig så involverades familjen för att företaget skulle leva vidare. I dag 

är informanten, hennes två bröder, en syster, hennes svärfar och svåger aktiva på olika 

positioner inom företaget. På senare tid har också en brorson börjat arbeta på en av företagets 

avdelningar.  

 

Utifrån en analys av det empiriska materialet runt proposition 1a identifieras tre företag (A, C 

och E) som beskriver hur de i dagsläget är ensamma representanter från familjen i sitt 

familjeföretag. De resterande två företagen (B och D) ger en bild av hur de har en större del 

av sina familjer engagerade i företaget, både vad gäller kärnfamilj och utökad familj samt 

släkt. Vid prövning av proposition 1a kan således inget tydligt resultat ses utifrån den här 

uppsatsens empiriska material. Berättelserna kring familjernas involvering i företagen är 

jämnt spridda mellan att vilja engagera en stor del av familjens medlemmar, till att inte vilja 

eller kunna göra detta. Dock svarar tre av fem att de inte involverar familjen i familjeföretaget 

längre vilket samstämmer med teorierna Luo (2007) presenterar och som pekar på att 

familjens betydelse har minskat i det taiwanesiska samhället. Vidare kan det faktum, att tre av 

studiens företag som beskriver hur de inte involverar familjemedlemmar, indikera på att 

vikten av att göra så har minskat i taiwanesiska familjeföretag. Utifrån propositionen kan det 

antas att om det fortfarande varit lika viktigt att involvera familjemedlemmar i företaget som 

det varit traditionellt sett, så borde en större andel av informanterna framhållit vikten av 

familjens engagemang i företaget. Globalisering och internationell konkurrens inom 

företagsdrift anses, enligt Luo (2007) ha lett till en nedgång i guanxis inflytande inom den 

taiwanesiska kulturen, då det ställs större krav på företag för att kunna konkurrera 

internationellt sett. Genom dessa processer verkar det inte längre lika viktigt för taiwanesiska 

familjeföretag att involvera familjemedlemmar i företagen (Luo, 2007; Hwang et al., 2009).  
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Proposition 1b 

Utifrån kulturella traditioner i Taiwan är det fortfarande viktigt att inom familjeföretag 

tillsätta familjemedlemmar på chefs- och ledningspositioner. 

 

I sina berättelser beskriver informanterna i fallföretag C och E vidare hur de som ensamma 

representanter av respektive familj också är de enda från familjen som har en chefs- eller 

ledningsposition i verksamheten. Hos företag C är informantens broder aktiv i företagets 

internationella gren, men det finns enligt informanten en tydlig gräns mellan den nationella 

och den internationella verksamheten och de framställs som två skilda företag. Informanten 

framhåller också i sitt resonemang att han absolut inte önskar att andra familjemedlemmar ska 

vara aktiva inom företaget, han framhåller specifikt sin syster som ett exempel på detta – ”His 

sister wants to come and work in the business, but he says no, it is impossible”. 

Företagsledare E är också han ensam representant från familjen i företaget, men till skillnad 

från C är han ensam aktiv från familjen på grund av att resterande familjemedlemmar inte är 

intresserade av att engagera sig i verksamheten. Informanten i företag E beskriver också hur 

han är ytterst ansvarig för hela verksamheten, men att han aktivt arbetar med att delegera 

ansvar till kompetenta medarbetare inom företaget. Även företagare A anser sig vara 

familjens enda aktiva representant i företaget men när han berättar om hur företaget styrs så 

spelar familjen en central roll och som någon typ av informell styrelse. Han beskriver hur han 

alltid rådfrågar sin familj och specifikt sin far, när viktiga beslut ska fattas. Så även om 

familjen inte är att anse som aktiv i det dagliga arbetet, eller att andra medlemmar har 

formella chefsroller, så verkar det som att det är familjen i helhet som styr företaget på ett mer 

strategiskt plan.  

 

Informanterna från företag B och D beskriver å sin sida vikten av att tillsätta 

familjemedlemmar på chefs- och ledningspositioner i familjens företag. Företagare D 

framhåller tydligt hur viktigt det är att involvera familjen och alla aktiva medlemmar har en 

chefs- eller ledningsposition i företaget, utom en nyanställd brorson som enligt informanten 

får ”vänta på sin tid”. Familjemedlemmarna utgör både delar av företagets styrelse och en 

större del av chefskapet i organisationen. Hon beskriver vidare hur hon anser att det är viktigt 

för ett publikt bolag att familjens inflytande i företaget är tydligt för att det inger förtroende 

och stärker företagets image i det taiwanesiska samhället. Informanten i företag B beskriver 

liknande värderingar, men med skillnaden att familjemedlemmarna förväntas att själva 
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engagera sig och vara drivna genom att starta egna företag inom koncernen. På detta sätt får 

alla medlemmar möjlighet till inflytande i företagsgruppen, men det yttersta ansvaret ligger på 

fadern – ”the big boss” – som är grundare av företaget och fortfarande aktiv. Tillit och respekt 

är grundläggande för att få högre positioner och större inflytande i koncernen. 

 

Baserat på ovanstående underlag utmärker sig två huvudsakliga skildringar för hur familjen 

engageras i företaget. Dels de företagsledare som beskriver att familjen inte bör involveras 

inom företagets ledning och där familjemedlemmar således inte har chefs- eller 

ledarpositioner. Dessa utgörs av företag C och E. Dels de företagsledare som ser en stor 

betydelse av att familjen har en stark position i företaget och därmed tillsätter familjens 

medlemmar på tongivande positioner, så som företag B och D. Mellan dessa extremer finns 

också ett företag, A, där det till synes inte är viktigt att tillsätta familjemedlemmar på formella 

chefspositioner men där familjen ändock delar på makten på ett mer informellt sätt. Således 

identifieras en spridning kring företagsledarnas berättelser kring hur de tillsätter chefer och 

ledare inom sina företag. Det finns inte någon entydighet i berättelserna vilket betyder att 

propositionen varken kan styrkas eller förkastas. Dock torde det även för denna proposition 

vara så att om det var lika viktigt att tillsätta familjemedlemmar på chefs- och 

ledningspositioner som teorierna kring traditionell guanxi hävdar, borde samtliga, eller en 

övervägande mängd av fallföretagen framhålla detta fenomen. En antagen minskning av 

familjens starka position i företaget och betydelsen att tillsätta familjemedlemmar på chefs- 

och ledningspositioner överensstämmer med Luos (2007) teorier kring hur en förändring i 

företeelsen guanxi påverkar familjens roll inom företagande. Luo (2007) beskriver hur den 

kulturella förändringen i Taiwan bidrar till en utveckling där det blir vanligare att prioritera 

extern expertis över de samhälleliga plikterna att anställa familjemedlemmar eller personer 

från ens centrala guanxinätverk.  

 

Proposition 1c 

Utifrån kulturella förutsättningar i Taiwan är det fortfarande viktigt att bevara familjeägda 

företag inom familjen. 

 

Vidare behandlar intervjumaterialet informanternas tankar kring generationsskifte och 

företagens framtida drift. Företagare A och E resonerar kring huruvida det mest fördelaktiga 

för deras verksamheter och varumärken kanske skulle vara att låta företagen drivas av mer 



 Linnéuniversitetet 

    43 

  

professionella ledare. Båda företagarna nämner också att de vill ge sina barn utrymme att gå 

sina egna vägar i livet och ser därmed en risk med att lägga ansvar för företagets fortlevnad på 

barn vid så ung ålder. Företagare A uttrycker det tydligt – ”maybe someone else. Someone 

more professional manager […] this brand that we have created is for someone who is 

interested in the company” – Och lyfter då fram vikten av att företaget ska drivas av någon 

som har kunskap och intresse för verksamheten. Det största problemet med att behålla 

företaget inom familjen, verkar enligt informant A, vara det att han inte tror att barnen skulle 

hinna lära av honom om intresset för företaget skulle väckas i framtiden. I dagsläget har 

barnen andra intressen och framtidsplaner som han vill låta dem följa, utan krav på att ta över 

familjeföretaget. Företagare A sätter heller inget hopp till sina syskon vad gäller företagets 

framtid då de aldrig tidigare velat vara aktiva i den dagliga driften. Företagare E har en än 

fastare utgångspunkt om att företaget inte ska drivas vidare inom familjen – ”No. Absolutely 

not” – är hans svar på frågan om han ser en framtid för familjen inom företaget. Men efter att 

ha tänkt en stund börjar han resonera kring sina barns framtid och kommer fram till att han 

inte kommer hindra dem om de vill ta över men han kommer aldrig att pressa dem att göra 

det. Vidare funderar företagare E också på om inte en utomstående ledning kunde vara 

positivt för företaget då han kan se en rad nackdelar med att driva företag inom familjen. Han 

tror bland annat att ledare med familjeanknytning riskerar att fatta sämre beslut på grund av 

sina känslor till företaget och familjen. Företagare C reflekterar också kring sina barns 

valfrihet när det kommer till familjeföretagets framtid. Han uttrycker att han inte kommer att 

hindra sina barn att ta över företaget om de skulle vilja i framtiden. Men han tror att de 

kommer att vilja göra andra saker och följa sina egna intressen. Väljer de att inte engagera sig 

i företaget kommer han stödja dem i det valet och företaget kommer då drivas vidare av 

utomstående och familjeföretagsmodellen kommer att avslutas.  

 

Företag B och D belyser i sin tur vikten av att bevara företagen inom familjerna. Inom företag 

B arbetar man aktivt för att skapa goda förutsättningar för kommande generationer genom att 

låta familjens barn vara med och lära sig av de äldre och mer erfarna familjemedlemmarna. I 

det publika företaget D fokuserar framtidsbeskrivningen mer på ägandet av företaget och att 

det bevaras inom familjen, än på familjens aktiva engagemang i den dagliga verksamheten. 

Informanten anser att genom att bevara företaget äras familjen och det arbete som tidigare 

generationer bidragit med – ”Sell? No, we know how much our father put in this company so 

we don’t sell. Our shares is locked […] Nobody can’t sell” – Vidare beskriver hon hur 
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familjemedlemmar oavsett intresse och aktivitetsgrad i företaget inte får lov att göra sig av 

med sina aktieandelar och att det finns en muntlig överenskommelse. Informant D ser också 

en vikt av att företaget drivs av familjen då det är publikt. En stark familj som driver ett 

företag inger förtroende i det taiwanesiska samhället och det anses viktigt för dess image. I 

dagsläget är ingen av hennes egna två söner aktiv inom företaget, men informanten hoppas att 

minst en skall engagera sig i framtiden. 

 

Likt ovanstående P1-propositioner visar en majoritet av informanternas beskrivningar på att 

det inte är lika viktigt som tidigare att bevara familjeföretag inom familjen. I det empiriska 

materialet uttrycker tre företagare (A, C och E) hur de strävar efter att låta sina barn själva 

styra sin framtid och att det inte är viktigt för dem att driva sina företag vidare inom familjen. 

Företagsledarna resonerar också kring huruvida det kan vara fördelaktigt för deras företag att 

drivas av utomstående och utbildade ledare i framtiden, istället för av familjemedlemmar.  

Det är bara två av fallföretagen (B och D) som uttrycker att det är viktigt att företagen bevaras 

inom familjen och därmed uppfyller propositionen. De anledningar som lyfts fram i dessa 

resonemang är vikten av att ära familjen och tidigare generationers arbete inom företaget. 

Enligt de traditionella beskrivningarna av guanxi, exempelvis givna av Luo (1997) och Lu 

(2012), lyfts vikten av att stödja sina närstående fram i alla avseenden och försöka hjälpa till 

att stärka familjemedlemmars status i samhället. Vidare beskrivs också förändring liknade den 

som kunnat identifieras i denna uppsats empiriska material. Luo (2007) och Hwang et al 

(2009) redogör för hur fokus flyttats inom taiwanesiska företag. En förändring från att 

familjen utgjort hela företag till att företagsledare ser allt mer positivt på utomstående chefer 

och ledare med kunskap och kompetens inom företagsdrift beskrivs vidare i deras forskning. 

Således torde en förändring inom hur företagsledare i Taiwan ser på företags framtid relativt 

till familjen kunna identifieras. Detta då det utifrån den traditionella beskrivningen av guanxi 

kan antas att vikten av att behålla familjeföretag inom familjen var ytterst stor, men flertalet 

tillfrågade i denna uppsats beskriver ändock hur de är öppna för att avsluta familjens aktiva 

engagemang i företaget i den kommande generationen. De spridda svaren i det empiriska 

materialet kan därmed varken styrka eller bekräfta även denna proposition.  

 

Proposition 2 

Utifrån kulturella traditioner i Taiwan ser man inom familjedrivna företag medarbetarna som 

medlemmar av den utökade familjen.   
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Vad gäller den sista propositionen som berör hur man ser på sina anställda och vilken relation 

som byggs upp gentemot dem beskriver representanten från företag A hur han under sin tid 

som ledare arbetat med att förnya verksamheten. I detta arbete har han lagt stor vikt vid att 

utvärdera de anställda inom företaget – ”I fired some of them. Because it was very difficult to 

educate them” – resultatet blev således att han avskedade ett flertal på grund av att han ansåg 

att de hade svårt att lära den ”nya” verksamheten. Informanten framhåller utbildning och 

förnyelse som ledord i hand ledarskap. Hos företag E beskrev en av de anställda i företaget 

hur han upplevde en förändring i värderingarna hos företagets nuvarande ledare och hans 

föregångare/far – ”[…] the founder, the father […] (was) all about forgiving because he knew 

you for a long time and you have a family to raise. You can be forgiven, it’s all about respect. 

But the sone, the owner, is different […] now our company is very focused on performance. 

Everybody has to do their job” – Han beskriver en övergång från en typ av ledarskap med 

fokus på ömsesidig respekt och lojalitet till en mer internationell syn på företagande där 

resultat är centralt.  

 

Företagare C lägger stor vikt vid sina medarbetare och pratar länge och väl om hur han 

arbetar för att få trogna och lojala anställda som kan representera företaget gentemot dess 

kunder. Han beskriver vidare hur han önskar att ge tillbaka något till sina anställda när 

företaget tjänar pengar, detta sker genom att företaget arrangerar familjefester, evenemang 

och utbildningar. Vidare anser han sig vara väldigt givmild med bonusar och ekonomiska 

bidrag. Det finns också tävlingar internt i företaget där priser delas ut för bästa medarbetare, 

dessa utmynnar i ceremonier som hyllar de som lyckats bra.  

 

Diskussion kring företagarfamiljernas syn på organisationernas medarbetare lyftes fram som 

viktig av tre av uppsatsens fallföretag (A, C och E) där två (A och E) beskriver hur företagen 

utvecklats till att fokusera mycket på förnyelse och resultat istället för att bygga verksamheten 

på de relationer som finns till personerna engagerade inom företaget. Berättelser gör gällande 

att det under tidigare ledning har varit viktigt med en förlåtande attityd och ömsesidig respekt, 

lojalitet och tillit. Något som tillsynes har förändrats under nuvarande ledning, vilka anses 

vara mer moderna, internationella och resultatorienterade. Övriga fallföretag (B och D) tar 

inte upp medarbetarna och relationer till dem vid intervjutillfällena. Enligt Lu (2012), Hwang 

et al (2009) och Luo (1997) är medarbetare utifrån traditionella beskrivningar av guanxi en 
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del av en individs nätverk och samma samhälleliga plikter som gentemot familjemedlemmar 

gäller även i dessa relationer. Således bör medarbetare och anställda behandlas som utökad 

familj och ett ömsesidigt ansvar för att uppfylla sina plikter. Luo (2007) vidareutvecklar sina 

tankar kring guanxi och företagande och beskriver hur ledare av moderna företag tillbringar 

mer tid till att vårda sina nätverk än till strategisk planering, vilket torde tyda på att en 

medvetenhet av nätverks antagna betydelse finns inom taiwanesiskt företagande. Hwang et al 

(2009) hävdar dock, i enlighet med de företag som diskuterat relationen till företagets 

medarbetare, att företagens mer internationella kopplingar och kontakter främjar en 

förändring inom området och där fokus flyttats från företagsledarens plikt att ta hand om sina 

anställda på samma sätt som sin familj till ett mer resultatorienterat synsätt. Således torde en 

förändring i synen på företagares relation till sina anställda kunna anas i uppsatsens empiriska 

material. De företag som lyft fram medarbetarna som viktiga i samtalen är det två företag (A 

och E) som starkt beskriver hur synen på medarbetare ändrats under den senaste generationen 

av företagsledare. Medan ett företag (C) vill belysa vikten av att ha lojala medarbetare i sin 

verksamhet och verkar värna om dess familj och deras livskvalitet. 

 

Resultat av propositionsprövning 

Genom att studera propositionerna på nivå ett, vilka alla diskuterar den innersta dimensionen 

av guanxicirkeln det vill säga familjen, torde samband mellan familjens engagemang, 

medlemmarnas position inom företagen och deras framtidsplaner för organisationerna kunna 

ses. Företag A, C och Es beskrivningar följer varandra i förhållande till propositionerna, där 

de för resonemang som motsäger den traditionella redogörelsen av guanxi, familj och 

företagande (jmf. Hwang et al., 2009; Chao et al., 2004; Anderson & Lee, 2008; Lu, 2012; 

Luo, 1997; Lu & Abetti, 2008; Luo, 2007). Enligt denna grupp av informanter är det en 

väldigt liten del av familjen som i dagsläget är involverad i familjeföretaget, de uttrycker 

därför vidare att det inte är viktigt att tillsätta andra familjemedlemmar på chefs- och 

ledningspositioner och de framhåller inte heller att företagen nödvändigtvis bör drivas vidare 

av familjen i framtiden. Å andra sidan beskriver företag B och D hur det är viktigt att 

engagera stora delar av familjen i familjeföretagen, att det finns en betydelse av att tillsätta 

medlemmar av familjen på chefs- och ledningspositioner samt att man strävar efter att bevara 

företaget och driva det vidare inom familjen även i framtiden. Dessa två företag beskriver 

således värderingar i enlighet med traditionell guanxi som lyfter fram vikten av att ta hand om 

sin familj, skapa försörjningsmöjligheter och social status för närstående samt att ära det 
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arbete och de traditioner som familjen byggt upp i sitt företag (Luo, 2007; Lu, 2012; Luo, 

1997). Utifrån de studerade företagen verkar familjens sammansättning och storlek vara av 

betydelse för hur dess engagemang i företaget och dess tankar inför framtiden tar sig uttryck. 

En familj som är uppbyggd i likhet med de historiskt sett vanliga och traditionella 

familjeklanerna, det vill säga en stor familj med starka kopplingar till mer avlägsen släkt, 

borde ha större möjligheter att planera sin verksamhet inom familjen. I ett familjeföretag som 

drivs av en liten familj med få aktiva är utrymmet för att engagera familjemedlemmar i 

framtiden mer begränsat, vilket kan tänkas innebära att företagsledaren tvingas finna 

alternativa sätt att driva företaget. Hur guanxi manifesteras i familjeföretag torde således bero 

på ägarfamiljen och hur denna är uppbyggd.   

 

I proposition 2 beskriver tre av företagarna sina tankar kring ytterligare en dimension av 

guanxicirkeln, företagets medarbetare. Två av företagen (A och E) uttrycker tydligt hur de gått 

ifrån en traditionell relation mellan företagsledare och anställda till ett mer modernt, 

resultatorienterat och professionellt förhållande dem emellan. Företag C ser en vikt i att ta 

hand om sina anställda, dock inte enbart baserat på de traditionella kulturella plikterna 

gentemot medarbetarna. En anledning verkar vara att skapa goda förutsättningar för 

verksamheten, då informanten önskar att medarbetarna presterar bra och ger kunderna god 

service.  

 

Samtliga tre företag som lyft temat om medarbetare är, i förhållande till propositionerna på 

nivå ett, samma företag som till synes frångår de traditionella beskrivningarna om hur guanxi 

förkroppsligas genom familjen i ett familjeföretag. En tänkbar förklaring utifrån 

guanxicirkelns principer skulle kunna vara att företagare med storleksmässigt mindre familjer 

som kan involveras i företagen, historisk sett har tenderat att söka sig till dimensionen utanför 

den centrala familjen, det vill säga utökad familj och mer avlägsen släkt, för att skapa ett 

stabilt företag (jmf. Luo, 2007; Lu, 2012; Hwang et al., 2009).  

Vidare kan det tänkas att de internationella kopplingarna som finns mellan företagare och 

utland har förändrats och förnyats. Taiwan är ett land som historiskt sett haft starka 

internationella kontakter, men ett antagande skulle kunna vara att dessa kopplingar genom 

utbildning och utveckling av den inhemska företagen idag har tagit nya uttryck och haft 

inflytande på hur taiwanesiska företagare väljer att driva sin verksamhet (Lin & Ho, 2009; 

Hwang et al., 2009). I dagsläget verkar således vikten av guanxi och guanxicirkelns principer 
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ha minskat i de företag som utifrån internationella influenser väljer att fokusera på resultat 

och förnyelse hellre än på ömsesidig lojalitet och förtroende gentemot dess medarbetare. Hur 

guanxi manifesteras i familjeföretag torde således bero på hur ägarfamiljen väljer att förhålla 

sig till internationella influenser.  

 

Förändringens uttryck 

Utifrån presenterad teori kring traditionell guanxi och guanxi i förändring samt det empiriska 

material som denna uppsats behandlar torde ett skifte i plikterna för en ledare av ett 

familjeföretag kunna identifieras. Tidigare beskrivs hur en företagsledare hade ansvar för att 

involvera medlemmar och på så vis säkerställa sina närståendes försörjning. Vidare skulle 

ledaren även verka för att familjen och dess medlemmar fick en högre samhällelig status 

(Luo, 1997; Lu, 2012). I dagsläget beskriver istället ledarna av de fallföretag inkluderade i 

denna uppsats empiriska material hur de ansvarar för att låta sina närstående själva få välja 

sina framtidsmål och har en plikt att låta sin familj göra sina egna val. Det verkar således ha 

skett ett skifte vad gäller hur ledare ser på sitt främsta ansvar och sin plikt gentemot familjen. 

Dock är familjen samstämmigt viktig och central i samtliga beskrivning, både empiriska och 

teoretiska (jmf. Luo, 2007; Lin & Ho, 2009), och att ansvara för familjens välmående 

framhålls som kärnan för ledare av taiwanesiska företag. Guanxi torde således vara 

framträdande i allra högsta grad, men sättet det manifesteras på idag skiljer sig från de 

traditionella beskrivningarna. Företagsledare tar med andra ord ansvar för familjen i företaget 

på ett annat sätt genom att låta dem välja sina egna vägar i livet. Genom den utveckling som 

tycks kunna ses i uppsatsens empiriska material där guanxi framträder som mindre synbart 

och inflytelserikt, verkar det som att de kulturella traditionerna ses tydligast i företagsledarnas 

berättelser om sina familjer och värderingar och inte i företaget som sådant. Detta resonemang 

kan knytas till Kai-Ping och Wangs (2011) diskussion kring skillnaderna mellan socialt 

kapital och guanxi där författarna hävdar att skillnaden ligger i att guanxi som fenomen ägs av 

en individ och uttrycks genom dennes relationer, medan socialt kapital kan innehas av både 

individer, företag och organisationer. Därmed underbyggs att guanxi fortfarande är ett mer 

relevant begrepp än socialt kapital vid en diskussion kring taiwanesiska familjeföretags 

förutsättningar (jmf. Kai-Ping & Wang, 2011; Lin & Ho, 2009; Gold, Guthrie & Wang, 

2002).  
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Enligt teorier borde grunden för all kulturell förändring, som till viss del kunnat tas del av i 

det empiriska underlaget, kunna härledas till förnyade globala kopplingar. Utbildning och 

företagande framhålls som två tydliga faktorer till att dessa internationella influenser når och 

anammas av invånarna i Taiwan (Hwang et al., 2009). Samtliga företagsledare som 

intervjuats för denna uppsats beskriver hur de antingen har bott och studerat/arbetat 

utomlands eller utbildat sig inom internationella språk under sin uppväxt. Fokus på att söka 

efter nya globala influenser och anamma andra kulturella normer verkar genomsyra de 

taiwanesiska familjeföretag som studerats. Detta skulle kunna tänkas vara en bidragande 

orsak till att guanxi inte kan ses tydligt manifesterat i företagen som sådan. Samtliga 

företagare som inkluderats i denna studie har även koppling till National Sun Yat-sen 

Universitys EMBA-utbildning och har därmed en högre utbildning, vilket kan påverka 

företagarna i den riktning att de ser kompetens och kultur på ett mer utvecklat sätt än vad som 

kan ses som traditionellt i landet (jmf. Hwang et al., 2009).  

 

Vad gäller guanxis synbara manifestering i de fallföretag som undersökts är det två (B och D) 

som verifierar propositionerna på nivå ett där familjen är i fokus och där guanxi kan anses 

förkroppsligas i företaget. Detta skulle kunna förklaras genom att det här är två företag som är 

uppbyggda av större familjeklaner vilket verkar leda till att guanxi och dess principer blir 

synliggjorda genom familjens engagemang i företaget. I övriga tre företag (A, C och E) 

manifesteras guanxi snarare genom de individer från familjen som verkar inom företagen och 

deras värderingar och relationer till sina närstående och är mindre synliga i företagets 

sammansättning och verksamhet. En förändring inom guanxis uttryck inom familjeföretag 

kan således ses, delvis i likhet med Hwang et al:s (2009) och Lin och Hos (2009) bidrag till 

att utreda guanxis tillstånd i dagens Taiwan. Guanxi verkar fortfarande ha inverkan på det 

taiwanesiska samhället, men genom de nya internationella interaktionerna anammas även 

andra kulturella normer vilket bidrar till att guanxi verkar manifesteras på andra sätt nu 

jämfört med traditionella beskrivningar.   

 

 

 

 

 



 Linnéuniversitetet 

    50 

  

6.0 Slutsats 

I detta avsnitt följer uppsatsens slutledning. Uppsatsens forskningsfråga besvaras här för att 

studiens syfte skall uppnås. Vidare följer en kort reflektion kring arbetets begräsningar samt 

implikationer för ytterligare forskning.  

 

Guanxi manifesteras genom individerna som verkar inom taiwanesiska familjeföretag. Det 

här uttrycks genom deras värderingar och relationer till omvärlden. Familjen står således 

fortfarande i centrum inom taiwanesiska företag, men en förändring vad gäller det ansvar 

företagsledaren har gentemot familjen kan ses. Traditionellt sett har en företagsledare haft en 

plikt att säkerställa sina närståendes försörjning och sociala status, idag uttrycker företagarna 

snarare att de måste ansvara för att ge sina familjer möjligheter och förutsättningar till att 

själva forma sin framtid. Således har vikten av att involvera stora delar av familjen i 

familjeföretag minskat vilket också lett till att guanxis manifestering blivit mindre synlig 

inom organisationen och företaget som sådant. Guanxi verkar genomsyra familjeföretagarnas 

berättelser och värderingar, men i och med att familjen inte längre är lika delaktig i företagen 

som sådana tar det inte ett lika synligt uttryck som traditionerna föreskriver. Utifrån denna 

uppsats material kan det inte utrönas huruvida betydelsen och relevansen av guanxi inom 

taiwanesiska familjeföretag har minskat eller ökat. Däremot verkar dess uttryckssätt inom 

företagen ha förändras från att ha manifesterats genom företagsledares handlingar till att nu i 

större grad uttryckas genom ägarfamiljers värderingar och berättelser om familjen. Hur 

guanxi manifesteras i familjeföretag verkar därför bero på ägarfamiljen, hur denna är 

uppbyggd samt hur individerna i den förhåller sig till nya influenser.  

 

Guanxi är således en företeelse som fortfarande har inflytande på taiwanesiskt 

familjeföretagande och skapar därmed förutsättningar för entreprenörskap och företagande. 

Dock verkar den förändring i guanxi som kunnat identifieras ge nya möjligheter för företagare 

i landet. Detta då företagsledares valmöjligheter är att anse som friare då guanxi tagit ett annat 

uttryck och man prioriterar familjen på ett annat sätt. Familjen och företaget kan idag ses som 

två separata enheter som inte nödvändigtvis måste kopplas samman, vilket ger större 

möjligheter för att vidareutveckla familjens företag.  

 

Vidare visar den här studien tendenser till att guanxi är under förändring i det taiwanesiska 

samhället. Denna förändring är dock inte entydig vilket skulle kunna kopplas till det Hwang 
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et al (2009) beskriver kring en slags tröghet i utvecklingen av guanxi i Taiwan. De visar på 

hur förändringen rent teoretiskt är genomförd men att den praktisk inte kommit lika långt. Det 

skulle därför kunna vara intressant att forska vidare inom området de kommande åren för att 

följa upp vad som sker med företagen i framtiden. Denna uppsats tar, till skillnad från andra 

bidrag inom området, sin utgångspunkt i företagsledares livsberättelser för att skapa en 

förståelse för de kulturella förutsättningarna för entreprenörskap som finns i landet. Den 

forskning som gjorts kring guanxis förändring i Taiwan bygger till stor del på kvantitativa 

ansatser för att beskriva guanxis betydelse i landet idag. Den här uppsatsen bygger istället på 

att skapa förståelse kring fenomenet genom de individer som lever i denna kontext. Även om 

olika ansats till att studera samma företeelse har tagits kan likheter i de slutsatser som nåtts 

inom samtliga bidrag ses vad gäller förändring i guanxis betydelse. Avslutningsvis är detta en 

kandidatuppsats med vissa begräsningar i tid och resurser och temat skulle i framtiden kunna 

beforskas mer djupgående också ur ett kvalitativt perspektiv. Detta genom att undersöka ett 

större urval av företag med en större regional spridning i landet för att skapa ytterligare 

förståelse för förutsättningarna för entreprenörskap och företagande i Taiwan.  
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