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Sammanfattning 
 

Titel: Guanxi och Nätverk - Hur svenska företag utvecklar personliga 

relationer i Kina  

 

Seminariedatum: 2005-01-14 

 

Ämne/Kurs:  FEK 582 Kandidatuppsats, 10p 

 

Författare:  Magnusson, Gustav och Trailovic, Aleksandra    

                         

Handledare:  Bryntse, Karin och Stensson, Stina 

 

Fem nyckelord: Guanxi, Kina, relationsutveckling, dyad, nätverk 

 

Syfte: Studiens syfte är att analysera och beskriva hur representanter för 

svenska företag utvecklar och underhåller personliga relationer i syfte 

att fördjupa dessa med sin kinesiska partner i Kina. Studien kan i 

första hand vara ett hjälpmedel för redan etablerade svenska företag i 

Kina. 

 

Metod: Utgångspunkten för studien har varit den kinesiska synen på 

relationer, guanxi och den västerländska nätverksteorin. En jämförelse 

mellan dessa två synsätt bidrar till att klargöra problematiken för 

svenska företag att bygga relationer. Därefter har ett antal svenska 

företag/organisationer varit föremål för koppling mellan teori och 

praktik.  

 

Slutsatser: Både sociala och affärsmässiga aktiviteter utförs vilket kräver både en 

lokal närvaro och tid. De sociala aktiviteterna är en nödvändighet för 

att lära känna den kinesiska partnern och dennas behov men det är 

inte säkert att den leder till någonting positivt för företaget. De 

instrumentala aktiviteterna verkar vara de slutliga som avgör om 

relationen förbättras eller försämras. Guanxi skall användas restriktivt 
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och då ingen annan lösning finns för att undvika att hamna i en 

situation där företaget inte kan återgälda det kinesiska företaget en 

tjänst vid ett senare tillfälle. Det är nyttigt att ha guanxi med flera 

individer på olika nivåer inom det kinesiska företaget för att vända sig 

till om något inte går enligt planerna. 
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Abstract 
 

Title: Guanxi and Network – How Swedish companies develop personal 

relations in China 

 
Seminar date: 2005-01-14 

 
Course: Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish Credits (15 

ECTS) 

 
Authors:  Magnusson, Gustav and Trailovic, Aleksandra 

 
Advisors:  Bryntse, Karin and Stensson, Stina 

 
Key words:  Guanxi, China, relationship development, dyad, network.  

 

Purpose: The purpose of this study is to analyse and describe how 

representatives from Swedish companies go about developing and 

maintaining personal relations with their Chinese business partners 

with the intention to deepen these relations. The study can first and 

foremost be an aid to Swedish companies already established in 

China.  

 

Methodology: The starting point of this study has been the Chinese outlook on 

relations, i.e. guanxi, and western network theory. A comparison 

between these two outlooks have contributed to the clarification of 

the problems that Swedish companies come across when trying to 

establish relations. After this, a number of Swedish companies have 

been the basis when investigating how well the theories work when 

being put into practice.   

 

Conclusions: The companies ought to devote some time to social as well as 

instrumental activities in order to build relations with companies 

situated in China. This requires both a local presence and more time 



 5

than what would be needed when building relations to another 

western company. The social actions are essential when trying to get 

to know their Chinese business partners and identifying their needs. 

However, this does not guarantee that it will result in a development 

of the business relation. It is merely the instrumental actions that 

appear to be dictating whether the relations will improve or not. 

Guanxi is to be used restrictively and on those occasions when it 

appears to be the only way for the company to avoid a situation in 

which they cannot repay the Chinese company’s favour at a later 

stage. It can be of great help to have guanxi with many individuals on 

different levels within the Chinese company, in order to be able to 

turn to them when things don’t go according to plan. 
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1. Bakgrund 
Här tecknas en övergripande men aktuell bild av strukturen på den kinesiska marknaden. Det är viktigt att ha 

en förståelse över den omgivning vari frågeställningen skall besvaras. Vidare sammanfattas tidigare forskning som 

bedrivits inom studiens problemområde samt de avgränsningar studien sätter upp.  

   

1.1 Avregleringar på marknaden  

Kina är idag en av världens snabbast växande ekonomier med en befolkning på 1,3 miljarder. De 

senaste 25 åren har Kina svarat för 25 procent av den samlade, globala tillväxten. Startskottet på 

denna utveckling var diktatorn Maos död, 1976. Det blev början till en uppsjö av avregleringar 

och ett första tecken på en utsträckt hand från Kina mot resten av världen. Sverige var det första 

västland som för fyra år sedan återupprättade diplomatiska förbindelser med Kina. Förra året gick 

Kina upp i topp på listan över Sveriges viktigaste handelspartners i Asien. 

(http://www.swedishtrade.se/kina/; 2004-11-25).  

 

Sedan Maos död har Kina gått från en renodlad planekonomi till en marknadsstruktur som i allt 

högre grad påminner om en marknadsekonomi. Företagen är numera själva ansvariga för 

inköpsarbete och produktion av varor, vars pris sedermera bestäms av marknaden. Prisnivåer 

fastställs inte längre av staten. Med denna nya konkurrenssituation måste företagen ha vinst i 

åtanke, vilket tvingar dem till en mer effektiv resursallokering (Tang & Ward, 2003). 

 

Den 11 december 2001 blev Kina medlem av WTO.  Detta är det steg mot en fri 

markandsekonomi, som uppmärksammats mest av resten av världen. Landet har sänkt olika 

tullnivåer och ändrat i lagar och regelverk (www.di.se; 2004-12-19). Dessa avregleringar av statligt 

inflytande på marknaden som följde efter WTOinträdet har attraherat utländska investeringar, 

vilka har ökat tillväxten och givit en mer effektiviserad handel. En större internationell handel 

knyter Kina närmre resten av världen och ger också den sittande regeringen en större legitimitet i 

västvärldens ögon (Tang & Ward, 2003). 

 

1.2 Svenska företag i Kina 

I Kina är det vanligare bland utländska företag med business-to-business relationer än med business-to-

consumer relationer (http://www.swedishtrade.se/kina/; 2004-11-25). Men Exportrådet  
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(sep, 2003) påtalar att de även ser en ökning av svenska företag som vill sälja konsumtionsvaror 

och tjänster. De förklarar ökningen med de förändringar av lagar och regelverk som givit 

möjlighet att bedriva direktförsäljning. 

 

I takt med att den kinesiska marknaden privatiseras, blir de svenska företagen representerade i 

flera olikartade branscher. För flera svenska företag är numera själva etableringsfasen på den 

kinesiska marknaden till ända (http://www.swedishtrade.se/kina/; 2004-11-25). 

Enligt Dagens Industris nätsida (2004-12-19) medför dock WTOmedlemskapet en osäkerhet på 

den internationella marknaden. Med tillgången till världsmarknaden tillåts nu Kina exportera sina 

produkter. Flera länder ser detta som ett allvarligt hot mot inhemsk produktion och överväger att 

på olika sätt stänga ute kinesiska produkter från deras gränser. Kombinationen av billig 

arbetskraft och teknik och kunskap från västvärlden, innebär att Kina blir konkurrenskraftigt 

inom allt fler branscher. 

 

1.3 Möjligheter & hot 

De utländska företag som lyckats, har främst nyttjat den billiga arbetskraften i Kina för att sedan 

sälja sina produkter på en annan nationell marknad (The Economist, mars 2004). Tang & Ward 

(2003) menar att en central framgångsfaktor på den kinesiska marknaden är att hitta en lämplig 

resursbalans mellan det västerländska företagets kunskap- och teknikresurser och dess kinesiska 

partners arbetskraft och råvarutillgång. En undersökning utförd av Exportrådet (sep, 2003) visar 

att 85 % av de svenska företagen etablerade i östra Kina gick med vinst under den senaste 

femårsperioden.  

 

Men reformerna har inte medfört att företagen till fullo privatiserats, utan snarare givit upphov 

till olika hybrider av statligt- och privatägda bolag, på det vis att staten fortfarande kontrollerar 

stora delar av resurserna Även om många bolag privatiserats, är det fortfarande ofta staten som är 

majoritetsägare i dessa. Staten har också kvar ett finmaskigt nät av olika avdelningar varifrån 

diverse tillstånd skall hämtas för bedrivande av affärsverksamheter. Det är därför vanligt 

förekommande att systemet skapar flaskhalsar i vissa produktsektioner och överproduktion i 

andra, eftersom regelverket är både otydligt och efterlevs i varierande utsträckning. Kontakter 

med rätt personer i myndigheter är en viktig tillgång. Korruption av olika slag är utbrett, vilket är 

ännu en svårbedömd faktor som grumlar vilka spelregler som gäller på marknaden (Tang & 

Ward, 2003).  
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Men det är inte enbart Kinas kommunistiska historia som försvårar för företag i Kina. Även 

reformerna i sig har ställt till med en del problem. En stor del av problemen rör kinesiska företags 

finansiella struktur. När marknaden öppnades upp för ett friare företagande var det många 

företag som skuldsatte sig gravt. Det fanns en överoptimistisk syn på att göra snabba vinster. 

Bristen på kontroll och enhetliga redovisningssystem fick som konsekvens bland kinesiska 

företagare att de upprättade tre olika ekonomiska redovisningar: en för staten, en för banken och 

en för sig själva. Detta har skapat en finansiell osäkerhet på marknaden angående vem som äger 

tillgångar, vem som kontrollerar och vem som fattar beslut i företaget. Företagen i Kina är 

dessutom minde villiga att ge varandra kredit på grund av denna finansiella osäkerhet. För 

utländska företagare är det svårt att få tillgång till tillförlitlig finansiell information om tänkbara 

affärspartners. Ett annat problem rör privatisering av statliga tillgångar, vilket var en av 

huvudingredienserna av de reformer som lanserades i början på 1980-talet. Processen skedde inte 

på ett helt transparent vis, varefter värdering och ägandeförhållande av dessa tillgångar blev 

svårpreciserade (ibid).  

 

1.4 Mötet mellan öst och väst 

Illustrationen ovan av den kinesiska marknaden har visat på ett antal viktiga 

marknadsanalysområden för en svensk företagsekonomisk studie av den kinesiska marknaden. 

Företaget kommer onekligen att brottas med tvetydiga myndigheters regelverk. Det kommer 

också att ha svårigheter att värdera olika sorters ekonomisk information vilket gör finansiella 

beslut chansartade och svåra att fatta. Påverkan från kinesiska myndigheter är fortfarande 

omfattande och måste tas i beaktning. Tang & Ward (2003) menar att oavsett vilket 

marknadsföringsbeslut företaget står inför, påverkas beslutet alltid av den unika kultur som är 

förankrad i det kinesiska samhället  

 

Kulturella skillnader är den huvudsakliga variabeln som företaget måste ta i beaktning när det 

skall implementera sin marknadsföringsstrategi på en utländsk marknad. Det är viktigt att ha 

förståelse över vilka aspekter av affärsrelationer som praktiseras universalt och vilka som är 

specifika sätt till vilket lands kultur som odlas i företaget (Usunier, 2000).  

    

1.5 Relationers betydelse 
Med tanke på den kinesiska marknadsstrukturen, behöver företag (svenska) skapa en personlig 

relation till nyckelpersoner hos den kinesiska partnern. Genom denna relation kan nödvändig 

marknadskunskap erhållas. För at skapa relationen, krävs information om kinesens affärsmässiga 
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men också privata intressen (Usunier, 2000). I Lee et al (2001) förs ett liknande resonemang, med 

tillägget att personliga relationer dessutom minskar marknadsundersökningskostnader och ger ett 

snabbare och ofta mer kvalitativt underlag för beslutsfattande. Vidare argumenteras för att 

personliga relationer är en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna lyckas med affärer i 

Kina. I Yau et al (2000) talas om guanxi som det mest framträdande begreppet inom 

relationsbyggande i den kinesiska kulturen.  

1.5.1 Guanxi 

Guanxi är en viktig del av Kinas affärsvärld, eftersom guanxi binder ihop kinesiska företag i både 

sociala och ekonomiska nätverk. Om ett utländskt företag vill lyckas göra affärer i Kina är det 

därför nödvändigt att förstå betydelsen av guanxi. Guanxi har definierats på olika sätt beroende på 

det perspektiv som respektive forskning anlagt (Chen & Chen, 2004). I Redding et al (1993) i 

Chow & Ng (2004:1075) definieras guanxi som: ”a network of personally defined reciprocal bonds”. Fan 

(2002:548) använder definitionen: Guanxi is the reciprocal exchange between two persons for a specific 

purpose”.  Skillnaden ligger i att den senare definitionen ser guanxi ur ett individperspektiv, medan 

den förre anammar ett nätverksperspektiv, samt att Fan (2002) betonar att tjänsteutbytet har ett 

syfte. Inom guanxilitteraturen råder dock konsensus om att guanxibanden är högst personliga 

(Chen & Chen, 2004).  

 

Företag från väst och öst har olikartade synsätt på affärsrelationer. Guanxi innehåller bl a. 

utväxlandet av personliga tjänster vilket resulterar i både affärsmässiga och personliga 

bindningar. I Kina ses sociala och affärsmässiga relationer som delar av en och samma 

långsiktiga relationsprocess, medan länder från väst ser dessa relationer som två avskilda. 

Rollfördelning i västerländska relationer är mer tydlig. Dessa roller blir tydligare eftersom 

lagar och regelverk är allmänt efterlevda. I Kina, där regelverk har en mindre klar förankring, 

måste rollerna istället utryckas i sociala sammanhang. Skillnader i kulturen generellt och 

relationskulturen i synnerhet, utgör ett problem för företag (svenska) att skapa personliga 

relationer (Lee et al, 2001). 

1.6 Tidigare forskning om relationer 
Forskningen kring sociala nätverk är ganska uttömmande, men den beaktar oftast inte kulturella 

faktorers betydelse för hur processer och innehåll ser ut i nätverken. Guanxi är en unik 

kulturvariabel som inte beaktas i en generell modell över sociala nätverks funktioner, processer 

och innehåll (Chen & Chen, 2004).  
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Forskningen kring guanxi ur ett företagsekonomiskt perspektiv tog fart under det senaste 

decenniet, när ekonomin i Kina och Sydostasien fick ökat inflytande på världens börser. 

Samtidigt som asienekonomin flyttade fram sin position på världsmarknaden, pågick det en 

akademisk debatt om relationsmarknadsföring (Hau-Siu Chow & Ng, 2004). Studien vill mena att 

kombination av en “ny sorts” marknadsföringsfilosofi och den asiatiska marknadens uppgång 

kan ha utmynnat i en övertro hos företagen på guanxi och dess betydelse för att utveckla 

personliga relationer i Kina. Det finns därför anledning att begrunda den argumentation som 

finns i kritiska studier (British journal of sociology, vol. 55, 2004; Fan, 2002 & Tsang, 1998) om guanxis 

betydelse för att bygga personliga relationer i Kina.  

 

1.6.1 Fem forskningsfält 

I huvudsak kan fem huvudfåror urskiljas, där litteraturen skiljer sig åt, varpå sättet att definiera 

och studera guanxi. Lee et al (2001) påtalar att med relationsmarknadsföringens genombrott har 

många studier kring guanxi anammat ett normativt perspektiv. Dessa studier teoretiserar kring 

vilken nytta i form av en effektivare marknadsföringsstrategi, som guanxi kan förmedla till det 

specifika företaget.   

 

En annan grupp av forskning har som gemensamt fokus i vad för sorts guanxi som bildas 

beroende på grunden för guanxi. Olika grunder som familj eller arbetskollegor, skapar olika 

former och olika starka guanxiband (Chen, 2004). 

 

Annan litteratur har behandlat guanxi utifrån ett nätverksperspektiv (Vanhonacker 2004; Chang, 

2004, Chen & Chen, 2004, Chow & Ng, 2004:4).  Övergripande ses guanxi inom detta 

forskningsfält, som ett substitut som träder in för otillräckligt förankrade lagar och bestämmelser 

i Kina.  

 

Ett annat snarlikt perspektiv är den där guanxi betraktas som en negativ företeelse. Anledningen 

till detta är dess bidragande faktor till mutor och korruption.  

 

Alster från undersökningar med ett dyadperspektiv har istället argumenterat för den personliga 

relationen bäst beskriver guanxi eftersom guanxi handlar just om en ömsesidig personlig relation, 

låt vara att individen i fråga tillhör någon organisation (Chen & Chen, 2004).  
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Få alster har däremot behandlat hur guanxi under tidens gång, byggs upp för att fördjupa och 

utveckla relationer (Chen & Chen, 2004).  Det är ur detta perspektiv som studien tar sin ansats. I 

svenska företag odlas en landsspecifik kultur som har både likheter och olikheter jämfört med 

kulturen i det kinesiska företaget. För att kunna lyckas med sitt affärsområde i Kina, samt få 

tillgång till kvalitativ marknadsinformation, måste svenska företag bygga personliga relationer 

med sin kinesiska partner. Oavsett bolagsform och slaget av representation, kommer svenska 

företag att vara tvungna att skapa relationer med olika aktörer på den kinesiska marknaden.  

 

1.7 Syfte 

Studiens syfte är att analysera och beskriva hur representanter för svenska företag utvecklar och 

underhåller personliga relationer i syfte att fördjupa dessa med sin kinesiska partner. Studien kan i 

första hand vara ett hjälpmedel för redan etablerade svenska företag i Kina. 

 
 

 

 

 

1.7.1 Avgränsning 

Studien tar inte hänsyn till hur olika geografiska områden i Kina påverkar betydelsen av guanxi vid 

relationsbyggande. Det läggs inte heller någon vikt vid vilken bolagsform företaget har. Det 

kritiska resonemang som förs kring guanxi summeras inte i studiens slutsatser. Snarare fungerar 

denna litteratur som ett sätt för studien att förhålla sig källkritisk. Empirin kring detta, bidrar 

enbart som ett extra resultat för studien, eftersom de inte har någon explicit betydelse för 

studiens syfte. Studien vill visa hur relationsbyggandet går till, oavsett vad för begrepp som kan 

förklara detta. Slutligen fokuserar studien på dyadnivå i relationsbyggandet.  

 

Hur bygger svenska företag personliga relationer (guanxi) 

med sin kinesiska partner? 
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2. Metod 
Det existerar olika metoder och undersökningar som man kan använda sig av i en studie. Här presenteras den 

metod som på bästa sätt, kan besvara studiens syfte. Utöver val av metod behandlas här det valda 

tillvägagångssätt för insamling av data. 

 

2.1 Deduktiv ansats 
Studien angriper problemet med en deduktiv ansats. Utifrån teorins förenkling av verkligheten, 

kan teorin utsättas för empirisk prövning, för att sedermera kunna visa på mönster i praktiken. 

De valda teorierna används som redskap för att kunna avgränsa och hitta mönster i det empiriska 

materialet (Rienecker & Jørgensen, 2002). För att kunna förklara hur företag bygger personliga 

relationer i Kina, utgår studien ifrån två teoribildningar i form av guanxi och nätverk. 

 

2.2 Kvalitativ forskning 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod eftersom syftet är att skapa förståelse på ett djupare plan 

för problemområdet. Denna metod används som hjälp till att senare kunna tolka resultaten som 

fåtts genom empirin och ur dessa dra slutsatser. Den kvalitativa metoden har valts eftersom den 

tillåter en större variation i empirin (Holme & Solvang, 1997).  

 

Holme & Solvang (1997) menar att intervjuer kan utforska hur folk tänker om ett ämne eller 

komplext tema. Målsättningen med intervjun är att förstå respondenternas attityder till hur 

personliga relationer utvecklas och fördjupas i Kina. Med tanke på komplexiteten i begreppet 

guanxi, kan det betyda att olika respondenter tillskriver det olika definitioner. För att identifiera 

respektive respondents definition, kan därför en kvalitativ ansats förefalla legitim.  

 

Intervjuernas styrka är att de kan ge insikt i hur människor själva uppfattar sin omvärld. 

Intervjuer kan också användas som komplement till i stort sett alla andra sätt att samla in 

material. Förutom att svara till studiens problem, tjänar även intervjuerna en källkritisk roll. 

Svaren kan verifiera eller dementera det teoretiska ramverket, eller kanske visa på nya tendenser 

inom studiens problemområde (Holme & Solvang, 1997). 
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2.3 Teoretisk referensram 
Studiens syfte är deskriptivt, d v s förklarande (Rienecker & Jörgensen, 2002). Annorlunda 

uttryckt skall studien projicera en bild av verkligheten, baserad på respondenternas erfarenheter.  

Nätverksteori med ett kulturellt filter i form av guanxi, bildar ett teoretiskt ramverk för 

undersökningen. Teorin skall absolut inte fängsla och ge undersökningsprocessen ett slags 

tunnelseende. Det finns en risk att undersökaren följer teorin alltför slaviskt och därmed går 

miste om iakttagelser som inte kan förklaras utifrån den. Studien syftar till att inhämta ny kunskap 

som i möjligaste mån kan förklaras utifrån teorin, men kunskap skall inte diskrimineras bara för 

att mindre starka teoretiska kopplingar finns.   

 

Problemet med att applicera nätverksteorin på en icke-västerländsk marknad (Kina) är att den är 

utvecklad i västerlandet (framförallt i Uppsala) och att den inte tar hänsyn till kulturella 

skiljaktigheter inom nätverket (Axelsson, 1996; Håkansson & Snehota, 1995). För att nå studiens 

syfte, används därför både nätverksteori och det österländska sättet att betrakta personliga 

relationer (guanxi). En jämförelse mellan dessa två synsätt bidrar till att klargöra problematiken för 

svenska företag att bygga relationer. Eftersom kineser betraktar processen i att skapa personliga 

relationer på ett annorlunda sätt (guanxi) än vad västerlänningar gör, uppstår situationer då 

synsätten hamnar i konflikt. Genom att identifiera dessa situationer, kan det visas vad svenska 

företag tar i beaktning vid utveckling av personliga relationer i Kina.  

 

Både nätverksteorin och guanxi, innehåller många svårdefinierade begrepp. Det går därför inte att 

sammanväva dem alltför nära. Att ett begrepp (t ex. tillit) inom nätverksteori exakt motsvaras av 

ett annat inom guanxi är inte möjligt. Men i grunden handlar båda synsätten om hur relationer 

skapas med tiden, vilket knyter an väl till studiens syfte. Tillsammans bidrar teorierna till att skapa 

en mer komplett bild över relationsutvecklingen mellan svenska och kinesiska företag. 

 
Studien vill mena att det är centralt att visa hur guanxi utvecklas mellan två individer, eftersom 

syftet är att visa hur det svenska företaget kan bygga personliga relationer med ett enskilt 

kinesiskt företag. Individerna representerar respektive företag. Med tanke på studiens begränsade 

omfång om tio veckor, borde resonemanget kring guanxibyggande bli mer karaktärsstarkt, om 

dess fokus ligger på relationsutvecklingen i dyaden, d v s den mellan två individer och de företag 

som dessa representerar. Men nätverkets implikationer på dyaden kommer även att nämnas, 

eftersom det framkommit (i intervjuerna) att även mer perifera aktörer kan inverka på 

möjligheterna att bygga personliga relationer i dyaden.  
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Följaktligen definieras guanxi i denna studie på samma vis som Fan (2002:548): ”Guanxi is the 

reciprocal exchange between two persons for a specific purpose”.   

 

2.4 Metod för insamling av data 

Studien använder både primär- och sekundärdata. Dessa har bestått av akademiska artiklar och 

litteratur, intervjuer samt hemsidor. 

 

2.4.1 Sekundärdata 

Sekundärdata har varit böcker av olika slag. Framträdande i studien är Fang (1998) för 

teoretisering kring guanxi. En annan viktig källa är Ivan & Snehotas (1995) sammanställning av 

olika författares bidrag om hur ett nätverk utvecklas. Artiklar har också varit en viktig källa. Dessa 

har främst skapat en förståelse för den aktuella akademiska debatt som förs kring guanxi. En 

sådan artikel är Chen & Chen (2004), vars analysmodell (se figur 3) utgör perspektiv över hur 

guanxi studeras i studien. Analysmodellen användas för att visa hur relationerna utvecklas från det 

initiala skedet till själva användandet av guanxi. Den kan vara till hjälp i praktiken för företag. 

Genom att ha kunskap om guanxis karaktär under olika skeden i relationen kan en förståelse för 

relationsutvecklingen skapas.  

2.4.2 Primärdata 

För att få en så stor spridning av svar som möjligt, har studien försökt att välja intervjupersoner 

med inbördes varierande bakgrund och erfarenheter av relationsutvecklande i Kina. Variansen i 

bakgrunden gäller t ex. om respondenterna agerat som konsulter, arbetat för Exportrådet eller lett 

en egen verksamhet i Kina. 

 

Studien anser att ett urval på detta sätt kan förmedla en bredare syn över hur personliga relationer 

utvecklas. Studien har i intervjuerna försökt ställa frågor som behandlats i både böcker och 

artiklar för att kunna se om respondenternas uppfattningar stämmer överens eller skiljer sig åt 

mot det teoretiska resonemanget. 

 

Sex stycken personer har intervjuats. I studien används tre olika intervjusätt: personlig intervju, 

telefonintervju och intervju via e-post.  
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Intervjuaren når bättre ut till respondenterna med den personliga intervjun eftersom en dialog 

kring ämnet kan föras, dessutom det blir lättare att få mer fullständig information och kunna 

observera intervjupersonens icke-verbala språk (Holme & Solvang, 1997). 

 

Ostrukturerade intervjuer (Lundahl & Skärvad, 1992) d v s intervjuer med en friare 

frågeformulering och ordningsföljd har använts vid de personliga intervjuerna. Intervjuerna har 

utformats på så sätt att de hållit i stort sett samma linje med frågor för att kunna jämföra 

intervjupersonernas svar, men samtidigt kunna anpassa frågorna till speciella situationer då det 

behövts. Denna teknik har använts med tanke på respondenternas varierande bakgrund och 

erfarenheter. 

 

2. 5 Bearbetning av data 
Vid datainsamlandet har två saker varit speciellt viktiga att beakta. Dels skall den insamlade data, 

utifrån vår frågeställning, vara relevant d v s valid där medvetenhet om vad som mäts är tydlig 

(Holme & Solvang, 1997). En genomgång av frågorna har gjorts för att avgöra på vilket sett 

svaren kan tänkas få användning i studien. Datan skall också vara reliabel, vilket visar 

informationens tillförlitlighet. Denna bestäms utifrån hur mätningarna är gjorda och hur 

bearbetningen av informationen gjorts (ibid). Därför har det varit av vikt att fånga informationen 

så noga som möjligt. Detta har gjorts på så sätt att anteckningar förts samtidigt som en 

bandspelare varit påslagen. En bandspelare kan tänkas få vissa intervjupersoner att känna sig 

obekväma, varför de alltid tillfrågats om de samtycker.  

 

En hel del oklarheter har uppdagats när samtal förts kring guanxi. Oklarheterna beror främst på 

olika sätt att definiera guanxi. I möjligaste mån har dessa oklarheter avhjälpts direkt, under 

intervjun. I vissa fall har kompletterande svar tagits in i efterhand via e-post. Reliabiliteten kan ha 

blivit lidande eftersom svaren som framkommit ur intervjuerna kan tolkas aningen subjektivt. Det 

har därför varit en hjälp att ha ett flertal intervjupersoner eftersom svaren kan jämföras i de fall 

exakt samma frågor har ställts.  
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2.6 Källkritik 

 
Som källor i studien finns både artiklar från dagspress och tidskrifter från akademiska fält. 

Speciellt artiklar publicerade på Internet kan variera i fråga om kvalitet användbarhet (Holme & 

Solvang, 1997). Sådana källor har i studien, företrädelsevis använts i kombination med tryckta 

källor och akademiska artiklar för att få en bekräftelse på reliabiliteten i Internetkällorna.  

För att granska källor har studien använt fyra reflektioner över materialets reliabilitet i: 

observation, ursprung, tolkning och användbarhet (ibid). Undersökaren bör skapa en överblick 

över ämnets samlade kunskap, källans ursprung och syfte, analysera källan och dess syfte samt 

försöka värdera källans användbarhet sett till studiens syfte. Gällande respondenternas svar kan 

sägas att risken kan finnas i att de inte berättar för ingående om någonting negativt om sina 

kinesiska partners för att inte verka ohövliga. I studien förekommer det att respondenter hänvisar 

till sekundärkällor. Det ligger en risk i att använda den informationen då den kan ha förändrats på 

vägen från ursprungskällan. Även litteratur som sekundärkälla kan ifrågasättas eftersom deras 

källor i tur kan ha varit både primär- och sekundärkällor. Detta har varit svårt att kontrollera 

främst p g a den tidsram som omger studien.  

 

För studiens resultat kan den valda metoden få olika följder. Antalet respondenter är begränsade 

till sex individer varefter några säkra slutsatser eller generaliseringar av resultatet knappast kan 

göras. Men studiens syfte är inte att generalisera, utan snarare att hitta olika mönster i hur svenska 

företag bygger personliga relationer i Kina.  

 

2.7 Metodreflektion 
Variansen i respondenternas bakgrund och erfarenheter är påfallande stor. Nackdelen med så 

olika intervjupersoner kan uttrycka sig på så sätt att varje enskilds speciella situation kan vara svår 

att jämföra med någon annans. Informationen från respondenterna är självklart väldigt färgad av 

erfarenheterna och bakgrunden som han eller hon har. Samtidigt ligger det inte i studiens syfte att 

på något sätt generalisera, utan snarare visa på tänkbara mönster i hur företagen bygger personliga 

relationer. De som har arbetat länge i Kina kanske inte förmedlar svar som är kulturellt färgade, 

eftersom de anser att relationsbyggandet numera fortgår, på ett för dem självklart sätt. De kan 

själva ha blivit en del av relationskulturen i landet. Tvärtom, kanske de respondenter som precis 

landat i Kina, reagerar starkare på de kulturella skillnaderna i relationsbyggandet. 

Men långa avstånd (Kina) till vissa intervjupersoner har gjort att en personlig intervju inte varit 

möjlig i samtliga fall. Detta beror på studiens ekonomiska och tidsmässiga begränsningar.  
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Guanxi är i grunden en personlig relation mellan två individer. Det är därför lätt att föreställa sig 

att flera respondenter ogärna delar med sig av alltför intima detaljer kring sin personliga relation. 

Speciellt kan sådan information vara känslig att förmedla till en intervjuare, vilken bara har några 

få minuter på sig att göra ett gott intryck.  
 

Studien antar inget opartiskt perspektiv, eftersom den inte låter kinesiska individer komma till 

tals. Det hade varit intressant att måla en bild av guanxi utifrån bådas synsätt, eftersom en sådan 

bild hade kunnat bli mer färgstark.   

 

2.8 Genomgående begreppsdefinitioner 

 

Aktörer – de specifika företagen i nätverket.  

 

Företaget – det svenska företaget, vilket har någon form av affärsmässig relation till ett kinesiskt 

företag. 

 

Grupp - medarbetarna inom företaget bildar en grupp. 

 

Individen – personen som företräder det svenska företaget i dess relationsbyggande. 

 

Kinesiska partnern – individen som företräder det kinesiska företaget i dess relationsbyggande. 

 

Länk - olika slag av relationer utgör länkarna i nätverket och knyter samman aktörerna (Axelsson, 

1996:220). 

 

Tredje part - en organisation utanför dyaden (t ex en myndighet) som inverkar på relationen 

mellan det svenska och kinesiska företaget. 
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3. Teori 
Här beskrivs de teoretiska resonemang som ligger till grund för diskussionen i nästa kapitel. I anslutning till detta 

presenteras en modell över hur guanxi utvecklas med tiden samt en analysmatris för nätverksutveckling kommer 

presenteras.  
 

3.1 Nätverksteori 
För att företaget skall kunna nå sina verksamhetsmål, måste det samarbeta med andra aktörer på 

marknaden. Verksamhetsmålen kan nås genom att tillsammans med dessa aktörer bilda nätverk 

vari de sammanlagda resurserna kan mobiliseras. Nätverksteori behandlar relationer mellan 

aktörer över tiden (Håkansson & Snehota, 1995). Guanxi utvecklas med tiden och är av 

betydande vikt för att bygga nätverk i Kina. Vanhonacker (2004:49) uttrycker en snarlik tanke: ”In 

the west relationships grow out of deals. In China, deals grow out of relationships”.  
 

En relation mellan två företag bör ses som en del av ett större nätverk i en bredare omgivning 

(Håkansson & Snehota, 1995). Johansson & Mattson (1988) menar att företag på internationella 

marknader i första hand bör bygga upp sin övergripande strategi kring relationen mellan säljare 

och köpare. Att försöka skapa en framgångsrik relation är speciellt viktigt på en internationell 

marknad, eftersom etableringen där tar längre tid för att generera ett positivt ekonomiskt resultat. 

Personliga relationer finns i alla affärsnätverk. Inte minst är de viktiga vid själva skapandet av en 

relation. Den personliga relationen mellan två individer, som vardera representerar en aktör i 

relationen är en förutsättning för att även affärsrelationen skall utvecklas.  

3.1.1 Relation och nätverk 

En relation kan definieras som: ”…a mutually oriented interaction between two reciprocally 

committed parties” (Håkansson & Snehota, 1995:25). Nätverk beskriver en uppsättning 

relationer mellan tre eller flera aktörer. En relation mellan enbart två aktörer kallas dyad 

(Nygaard & Bengtsson, 2002:221). Nätverksrelationer är en resurs för företaget, i den mån de 

kan bidra till ett förbättrat ekonomiskt resultat.  

 

3.1.2 Strukturell karakteristik  

Många nätverk innehåller relationer som skapats under lång tid, ofta flera år, där ett frekvent 

utbyte av olika affärstransaktioner skett. Detta påvisar att nätverk utvecklas i takt med att ett 

intimare samarbete byggs upp.  



 22

 

Nätverk är ofta komplexa, på så sätt att de innehåller många olika individer med olika mål och 

beteenden, som i sin tur ger upphov till många, unika relationer. Resurser av olika slag 

(finansiella, know-how, teknik) är balanserade inom nätverket eftersom aktörerna utnyttjar 

varandras olika styrkor. Nätverk är informella eftersom de sällan bygger på skriftliga kontrakt och 

regelverk (Håkansson & Snehota, 1995).  

3.1.3 Resursbindningar 

För att kunna utföra sina aktiviteter, måste företaget ha tillgång till resurser. Företaget kan antigen 

tillförskansa sig resurser genom att själv äga och kontrollera dem, eller igenom att skapa relationer 

till aktörerna som har dem (Håkansson 1989:17).  Relationen skapar ett ömsesidigt beroende där 

aktör A är beroende av en resurs tillhörandes aktör B för att uppnå sina verksamhetsmål  och 

vice versa (Håkansson & Snehota, 1995). 

3.1.4 Processkarakteristik 

Nätverk tar ofta sin början i en personlig relation mellan två individer. Aktörerna i nätverket 

måste i olika utsträckning anpassa sig till sina nätverkskollegor. De måste också samarbeta och 

hantera konflikter som uppstår. Genom att införa regler kan aktörerna hitta verktyg för att 

handskas med dessa konflikter (Håkansson & Snehota, 1995).   

3.1.5 Aktörernas ömsesidiga beroende 

Om en relation mellan två aktörer i ett nätverk på något vis förändras (på grund av en teknisk, 

ekonomisk eller social påverkan på någon aktör), får detta konsekvenser även för andra aktörer i 

nätverket. Företag i ett nätverk är alla inbäddade in en för just det nätverket, specifik omgivning. 

Tekniska, ekonomiska och sociala karakteristika varierar på olika marknader, vilket ger 

möjligheter men också begränsningar för företagen. Om en aktör i nätverket inför ett nytt 

datorsystem, kanske de andra aktörerna måste anpassa sina datorsystem efter detta för att 

resursutbytet skall kunna fortsätta. Förändring i en relation kan innebära både positiva och 

negativa konsekvenser för andra relationer i nätverket Aktörerna knyts även samman av de 

personliga relationer som finns hos individer hos de olika aktörerna. Dessa relationer är speciellt 

viktiga på så sätt att de skapar en ömsesidig tillit.  

Den slutprodukt som företaget kan leverera till konsumenten bestäms av företagets relationer till 

andra aktörer i nätverket (Håkansson & Snehota, 1995).  
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3.2 Analys av nätverksutveckling 
För att studera hur interaktioner mellan aktörer utvecklas med tiden, krävs ett analysverktyg.  

När relationer väl är etablerade, blir de också en begränsning för företagen, eftersom företaget 

inte själv kontrollerar resurserna. I en nätverksanalys är det viktigt med en tydlig avgränsning av 

studieföremålet. Ett nätverk har förgreningar i det oändliga och desto fler grenar som 

åskådliggörs, desto större är risken att resonemanget blir ytligt och innehållslöst (Håkansson & 

Snehota, 1995).  

 

Relationsutvecklingar i ett nätverk har både externa och interna orsaker.  Externa faktorer 

(förändring av samhällsekonomin, kulturella förändringar m.fl.) proklamerar nya förutsättningar 

för aktörerna. Dessa försöker sedan anpassa sig till dessa förändringar genom att förändra sina 

relationer till andra aktörer. Länkarna: (studiens översättning) resurskopplingar, aktivitetslänkar 

och aktörsbindningar mellan aktörerna måste förändras (ibid).  

3.2.1 Nätverkets innehåll och funktion 

Nätverk består av olika substances och functions (Håkansson & Snehota, 1995). Axelsson (1996:214) 

översätter begreppen med och beskrivningsenheter (substances) och beskrivningsnivåer (functions).  

Redogörelsen av Håkansson & Snehotas (1995) resonemang utvecklas mer djupgående, eftersom 

de anlägger ett utvecklingsperspektiv på sin syn på nätverk.  

3.2.2 Beskrivningsenheter i ett nätverk 

En relation mellan två aktörer kan beskrivas utefter hur pass framträdande följande olika enheter 

är: aktiviteter (i), resurser (ii) och aktörer (iii). Dessa enheter i relationen kan ses som tre olika 

slutproduktsbestämmande variabler. De olika enheterna inverkar också på varandra. Detta 

samspel mellan enheter är en förutsättning för utveckling och förändring av relationer 

(Håkansson & Snehota, 1995). 

 

(i) Relationen mellan två aktörer påverkas av hur respektive aktör utför sina aktiviteter. 

Aktiviteter är sätt varpå vara marknadsföringsåtgärder, tillverkningsprocesser eller 

informationsspridning utförs. Aktörerna bör anpassa sina aktiviteter till varandra, 

eftersom strukturen på aktiviteterna förändras i takt med att relationen utvecklas. 

Genom att samordna sina aktiviteter kan aktörerna få tillgång till varandras resurser 

och därmed generera en mer tillfredställande slutprodukt (Håkansson & Snehota, 
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1995). Håkansson (1989) menar att aktörernas aktiviteter påverkar varandra på två 

sätt. Det ena är sekventiellt, där en aktivitet ( t ex. marknadsundersökning) måste 

utföras av en aktör innan en annan kan utföra sin (producera rätt produkt efter 

kundens önskemål). Det andra sättet är att de olika aktiviteterna måste utföras 

tillsammans samtidigt. 

 

Att analysera sorten och graden av samordnade aktiviteter och hur pass kritiska dessa 

är för slutproduktens kvalitet, utgör ett sätt att belysa relationen. Hur väl aktiviteterna 

kan samordnas mellan aktörerna, får konsekvenser för på slutproduktens kvalitet. 

Olika branscher har olika höga nivåer av samordnade aktiviteter. När aktiviteterna 

med tiden samordnas uppstår ett allt mer komplext nät av dessa. Detta gör att 

förändring av hur en aktivitet utförs hos en aktör, får konsekvenser för hela nätverket 

(ibid). 

 

(ii) För att genomföra aktiviteter behöver företaget tillgång till olika resurser. Dessa kan 

vara både materiella som produktion och finansiering, men också immateriella såsom 

kunskap och varumärken. I nätverket utnyttjar aktörerna sina olika resurser genom att 

gemensamt samordna dessa i aktiviteter. Medan relationen utvecklas skapas olika 

resursbindningar. Alltså kan relationen ses som en resurs som ger tillgång till andra 

resurser. Genom att studera vilka resurser som är centrala och utnyttjas i större grad 

än andra kan denna dimension av nätverket beskrivas (ibid).  

 
(iii) Hur företagen uppfattar varandra påverkar relationen dem sinsemellan. På ett 

liknande sätt fungerar relationen mellan två individer. Hur en aktör uppfattar en 

annan får implikationer på hur denne kan agera, t ex. vad för resurser som en aktör 

har kontroll över. Nära personliga relationer mellan individer hos olika aktörer 

påverkar även de affärsmässiga relationerna mellan de två aktörerna. Det är därför 

viktigt för företaget att bygga upp en tydlig identitet och beakta de personliga 

relationerna som finns mellan individer hos de olika aktörerna. Hur dessa relationer 

ser ut, och hur starkt förankrade de är, beror också på hur andra relationer som 

individerna är involverade i (ibid).  
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3.2.3 Beskrivningsnivåer i ett nätverk 

Affärsrelationer har tre olika funktioner för det enskilda företaget, beroende på vilken 

beskrivningsnivå i nätverket de studeras. Dessa är: funktionen för dyadrelationen (i), det enskilda 

företaget (ii) och nätverket (iii). Relationen har olika effekter på de olika aktörerna i nätverket.  

 

(i)  En relation mellan två företag skapas när deras enheter (aktiviteter, resurser och 

aktörer) smälter samman vid etablerandet av gemensamma aktiviteter. Detta gör att 

företagen tillsammans kan använda varandras resurser men också att nya resurser 

skapas. Ju större förståelse över dyadens funktion, desto större nätverkseffekter kan 

åtnjutas  

 

(ii) Relationer påverkar vilka resurser det enskilda företaget kan använda. Företaget 

utvecklas efter hur väl man tar till vara de resurser som erbjuds i dyadrelationen. 

Desto mer effektivt företaget kan utnyttja denna nivå, desto bättre blir dess 

ekonomiska resultat. En relations effekt på företaget beror på kombinationen av 

aktiviteter, resurser och aktörer.   

 
(iii) Förändring i en relation mellan två företag, påverkar andra relationer i nätverket.  

Likaså kan en tredje part, omvänt, förändra relationen hos de två företagen. En tredje 

part har två möjligheter att agera på relationen mellan de två företagen. Antigen kan 

det anpassa sina aktiviteter och resursbindningar, eller kan det försöka skapa en 

relation med ett annat företag, för att på så vis vara mindre beroende av relationen 

mellan de två företagen (Håkansson & Snehota, 1995). 
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Schema för relations utveckling 

 

 

 Beskrivningsnivå      

Beskrivningsenhet      

 Företag  Relation  Nätverk 

 
 

    

 

Aktiviteter  

Aktivitets- 

struktur 

  

Aktivitets- 

länkar 

  

Aktivitets- 

mönster 

 
 

    

 

Aktörer Organisations- 

struktur 

 Aktörs- 

bindningar 

 Aktörs- 

gruppering 

 
 

    

 

Resurser Resurs- 

uppbyggnad 
 Resurs- 

koppling 

 Resurs- 

konstellation 

 

 

    FIGUR 1 Källa: Axelsson (1996:221) 

 

 

Innehålls- och funktionsdimensionen av ett nätverk visar vad som initierar förändringar på 

respektive beskrivningsnivå. 

 

Ett förklarande exempel  

Om t ex. det enskilda företaget A anställer en ny person med unika personliga relationer (cell: 

organisationsstruktur), kan detta få konsekvenser för relationen (dyadfunktionen) gentemot ett annat 

företag, eftersom en förändring i organisationsstrukturen påverkar hur aktör B uppfattar aktör A. 

Kanske tillför den nye medarbetaren kunskap som ökar effektiviteten och ger kontroll över nya 

resurser. Det sker därmed en förändring i aktörsrelationen (cell: aktörsbindningar). Detta kan även få 

konsekvenser i både vertikal som horisontal riktning. Exempelvis kanske den nya personliga 

relationen i dyadfunktionen möjliggjorde nya samordningar av aktiviteter (cell: aktivitetslänkar) och 

att dessa nya aktivitetssammanbindningar påverkar aktiviteterna även hos en tredje part (cell: 

aktivitetsmönster). 
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Håkansson & Snehota (1995) menar att relationens utveckling får ekonomiska konsekvenser för 

det enskilda företaget i form av hur produktivt det är, hur hög kompetensnivå som det har samt 

hur innovationsbenäget det är. Modellen urskiljer tre typer av förändringar: (i) förändring av 

dyadrelationen, (ii) förändring för det enskilda företaget i dettas ekonomiska resultat och (iii) 

förändring i nätverksrelationen. Förändringar kan påverka både den vertikala och horisontala 

dimensionen av matrisen). 

 

3.3 Guanxi 
Ett företag måste ha klart för sig vad dess mål är med samarbetspartnern samt ha en strategi över 

hur dessa mål skall nås. Guanxi inkluderar ömsesidiga skyldigheter genom utbyten av tjänster i 

syfte att utveckla och fördjupa relationen (Chen & Chen, 2004).  

 

3.3.1 Kollektivism 

På grund av kulturella skillnader, kan olika missförstånd vid affärstransaktioner uppkomma när 

företag från olika länder gör affärer. Hofstede & Bond (1984) i Gudykunst & Kim (1997) gör en 

grov uppdelning av olika länders kulturer i individualistiska och i kollektivistiska. Kina har en 

egen unik kultur, men generaliseringen har ändå ett värde för studien, då den visar på vilka 

huvudsakliga sätt varpå individualistiska kulturer som Sverige skiljer sig mot kollektivistiska 

(Kina). Det är tänkbart att företaget gör affärsmässiga bedömningar utifrån sina egna värderingar 

och normer, vilket kan försvåra kommunikationen med den andra parten.   

 

I ett kollektivistiskt samhälle har gruppen företräde framför individen, vilket är en av de mest 

framträdande egenskaperna i ett kollektivistiskt samhälle. Personer som tillhör en grupp har olika 

baser gemensamma. Dessa kan vara familj, gemensamt namn eller arbetsgivare (ibid). Motsvarade 

baser ligger även till grund för utvecklingen av guanxi.  I undersökningen definieras gruppen som 

de individer vilka har en gemensam arbetsgivare. Hofstede & Bond (1984) i Gudykunst & Kim 

(1997) menar vidare att det i ett kollektivistiskt samhälle finns en skarpare uppdelning mellan 

individer som tillhör gruppen och de som står utanför den. Individer som befinner sig utanför 

gruppen har svårare att integrera med individer inom gruppen och därmed göra affärer. I ett 

kollektivistiskt samhälle betonas även gruppens mål framför individens. Personen får hjälp av 

gruppen och i utbyte ges lojalitet. 
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3.3.2 Konfucianism 

Varje land har sin kultur och lever efter de värderingar som bottnar i den. I Kinas fall härstammar 

flera sådana värderingar från konfucianismen. Konfucianismen har varit en stark filosofi 

historiskt sett, men har fortfarande implikationer på tankesättet i dagens kinesiska samhälle. 

Dessutom utgör konfucianism grunden för guanxi.  En av grundtankarna i konfucianismen är att 

det skall finnas en hierarki inom olika samhälleliga system (Bjerke, 1998). Relationerna mellan 

personer delas in i fem förhållanden (Fang, 1998:137): uppriktighet mellan fader och son, 

rättfärdighet mellan regent och undersåte, skillnad eller uppdelade funktioner hos man och hustru, 

ordning mellan äldre bror och yngre och trohet mellan vänner. Förhållandena visar att varje individ 

har samband med en annan individ och inte kan existera på egen hand och dessutom att alla har 

sin plats beroende på kön, ålder och social status. Denna respekt för hierarkiska relationer skall 

vara en hjälp för att uppnå lydnad, tålamod, uthållighet, sparsamhet och hårt arbete i en organisation.  

 

Målet i relationen är att uppnå en social harmoni och stabilitet mellan parterna. Finns harmoni så 

undviks konflikter bättre. Respekten för ålder är en central tanke, där individen förväntas lära av 

de äldre som har mera erfarenhet. Kineser har tradition och erfarenhet som centrala värderingar. 

Därför möts äldre människor ofta med respekt. Tankegångarna får även betydelse för 

organisationer. Ett företag som har historia bakom sig ses som något mera speciellt än ett som 

inte har existerat så länge (Fang, 1998).  

 

Moralen är ytterligare en av de principer som härstammar från konfucianism och denna är olika 

mycket framträdande beroende på relationen. Kineser eftersträvar att vara ärliga, rättvisa och vill 

kunna lita på varandra. Moral anses viktigast inom familjen, som utgör måttstock för alla 

organisationer. Förtroende är något som ofta är orubbligt inom familjen samtidigt som 

individerna inom den har förpliktelser som måste uppfyllas. Ansikte innebär att en individ har 

vissa förpliktelser som god människa att uppfylla gentemot andra i både privata och i 

affärsrelationer (ibid).  

3.3.3 Rädda ansiktet 

Ursprungligen kommer ”rädda ansiktet”- konceptet från konfucianismen som säger att skam skall 

undvikas och social harmoni skapas. Skammen styr en människa att handla moraliskt. Skam får en 

individ som inte handlar enligt de moraliska ”reglerna” och innebär därmed att han eller hon 

skäms ut offentligt och mister sin prestige som exempelvis rättvis och ärlig.  
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Det är allvarligt att tappa ansikte d v s anseende, ens goda namn eller rykte eftersom det påverkar 

inte enbart individen utan även dennes familj och nätverk (Bjerke, 1998). 

 

Att vinna eller förlora ansikte kan ske i olika situationer. Olika personer tappar ansiktet olika 

beroende på ställning. Varje samhällsklass har ett sitt eget ansikte. Exempelvis måste en chef 

arbeta hårdare för att upprätthålla ansiktet. Ju större ansvar, desto mer måste individen arbeta på 

att inte tappa ansikte. Ett annat exempel kan vara användandet av ordet ”nej” som undviks av 

skälet att rädda ansiktet. I stället används oftare ”kanske”, ”för svårt” och ”liknande” för att hålla 

frågan mera öppen och verka mer medgörlig. En individ vinner ansikte även i affärsrelationer. 

Individen vill inte bli sedd att göra affärer med mindre välrenommerade företag. Ansikte kan 

även bytas; genom att ge och att få ansikte. Genom att rädda någon annans ansikte, kan individen 

räkna med att vid ett senare tillfälle få sitt ansikte räddat tillbaka (Bjerke, 1998). Fang (1998) 

menar att rädda ansiktet - konceptet inte enbart är någonting som berör individens anseende, utan 

individens hela sociala nätverk. Det finns en reciprok princip invävd i rädda anisktet - konceptet. 

Chen & Chen (2004), menar att reciprocitetsprincipen är den bakomliggande kulturella faktor 

som kan förklara relationsutveckling. Det är denna reciproka princip som därför blir den 

viktigaste kulturella variabeln att beskriva för att uppfylla studiens syfte.   

3.3.3 Reciprocitet  

Reciprocitet av tjänsteutbyten är en påfallande tankegång under uppbyggnaden av guanxi. Två 

förutsättningar krävs för reciprocitet: en individ skall hjälpa den som hon fått hjälp av och 

individen skall inte skada den som hjälpt henne. Om en individ har dragit nytta av en tjänst måste 

hon återgälda den någon gång i framtiden. Hon måste vara medveten om plikten gentemot andra. 

Individen höjer sin prestige när denne visar att hon vet när en tjänst skall återgäldas, d v s då en 

tjänst verkar vilja tas emot (Gudykunst & Yun Kim, 1997).  

 

Vanhonacker (2004) menar att reciprocitetsprincipen kan resultera i att en individ eller företag 

som står i skuld till någon, kan få svårt att ta sig loss. Det är därför inte bara nödvändigt att ha de 

rätta personliga relationerna, utan att verkligen förstå relationens innebörd och veta vad som kan 

förväntas utav parterna. Chen & Chen (2004) menar att reciprocitet betonar långsiktighet. Det 

gäller att inte genast återgälda en tjänst, eftersom detta kan ses som den ene partens försök att 

avsluta relationen, snarare än att vilja utveckla den. En tidsmässig utvidgning av gentjänsten visar 

på ett långsiktigt tänkande. Tjänsten som återgäldas måste dessutom vara av vikt för mottagaren. 

En medvetenhet från givarens sida måste finnas över mottagarens behov och välmående.  
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Reciprocitet betyder inte att båda parter måste ge lika mycket värde, utan utbytet är ofta ojämnt. 

Den rikare parten ger mera än den fattigare, vilket innebär att individen ger efter sin egen 

förmåga. Men samtidigt skall återgäldandet av värde vara mera än det som individen fått förut. 

Han eller hon skall ständigt försöka öka värdet och vara generös. Det generösa återgäldandet 

upprätthåller guanxi på två sätt: För det första visar individen sin ärlighet i att vilja den andres väl 

genom att välja relationen framför ens materiella välbestånd. För det andra föranleds en större 

känsla av tacksamhet och skuld hos den andra parten. Denna kommer att ge igen tjänsten vid ett 

senare tillfälle. Bryter någon dessa principer kan relationen skadas (ibid).  

 

Guanxi är i grunden en personlig relation mellan två individer i under/överordnade positioner. 

Varje enskilt förhållande i guanxinätverket har sin speciella karakteristik (Vanhonacker, 2004).  

3.3.4 Guanxibaser 

Förekomsten av guanxi är en förutsättning för att överhuvudtaget inleda affärsförhandlingar i 

Kina, vilket antyder att ett etablerat företag således har funnit någon av guanxibaserna (Chen & 

Chen, 2004). Ett svenskt företag som funnits på den kinesiska marknaden under en tid har funnit 

en guanxibas t ex. genom en gemensam tredje part som sammanfört dem. Chen & Chen (2004) 

menar att de individerna inte har någon gemensam guanxi i initialskedet, utan denna att denna 

byggs upp successivt med hjälp av den tredje parten som har guanxi med båda. 

 

Det är viktigt att vara medveten om de baser som guanxi kan byggas utifrån. För att kunna 

etablera guanxi måste individen kunna tillgå guanxibaserna, som ses som ett band mellan de två 

individerna. De kan kategoriseras efter: blodsband (familj och släkt) och sociala baser (skol- och 

arbetskamrater och främlingar). Familjen är den grundläggande byggklossen i det kinesiska 

samhället. Relationen med släktingar är närmare än den med vänner. Familjemedlemmar är de 

personer som individen är mest beroende av och litar mest på (ibid).   

3.3.5 Guanxikvalitet 

Guanxikvaliteten kan bara bestämmas subjektivt av individen och är olika beroende på vilken 

tidpunkt i relationen som kvaliteten utvärderas. Det är svårt att sätta gränser på vad som är hög 

guanxikvalitet eftersom det är individens personliga förväntningar som inverkar. Vidare är en 

kontinuerlig interaktion positiv för att upprätthålla en nära relation. Dessutom måste individerna 

vara medvetna om att guanxi är föränderligt vilket innebär att den både kan förbättras och 

försämras. Det psykologiska avstånd som finns mellan företaget och en partner, avgör hur god 

guanxikvalitet som relationen har.  
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Detta illustreras i figur 2 nedan, där företaget X har guanxi med diverse olika aktörer. Ju kortare 

avstånd till X, desto bättre kvalitet har relationen. Blir relationen svagare mellan X och en annan 

aktör, blir avståndet längre. För att kunna mäta kvaliteten på guanxi använder studien sig av 

begreppen trust (xing) och feeling (qing) (Chen & Chen, 2004).  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 2 källa: Chen & Chen (2004:312) 
 

Trust (xing) Xing innehåller komponenter av vikt vid byggandet av relationer. Det eftersträvas att 

individen i dyaden inger förtroende gentemot motparten. Ju större förtroende som individen 

alstrar, desto högre guanxikvalitet. Förtroende inges av en person som är ärlig, trovärdig, pålitlig, 

kompetent och rättfram. För att göra affärer med kineser måste förtroende finnas, vilket är svårt 

att få utanför gruppen. Det gäller att bygga en så välförankrad guanxi som möjligt, men detta kan 

ta lång tid eftersom individen inte tillhör gruppen. Det är viktigt att individen visar sin välvillighet 

i relationen, på så vis att hon utför den efter bästa förmåga. Välvillighet manifesteras när 

individen följer konfucianismens värderingar. Dessutom bör individen sträva efter en 

kontinuerlighet i relationen d v s utbyta tjänster under en lång tid och på så vis bekräfta att hon 

lägger vikt vid relationen (ibid) 

 

Feeling (qing) behandlar processen i vilken utsträckning de känslomässiga och instrumentala 

behoven mellan de två individerna uppfylls. De instrumentala (främst affärstransaktioner) och 

expressiva aktiviteter (gåvoutbyte) som utväxlas mellan individerna, kan leda till förpliktelse mot 

        

       x 
           

kvalite
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varandra. De instrumentala aktiviteterna innebär affärstransaktioner av en mera saklig karaktär 

såsom hjälpa varandra vid anställning, jobbuppdrag, utbyte av information, leveranser och 

betalningar. Inom qing läggs även vikt på den känslomässiga kopplingen mellan de två 

individerna. Att ha förståelse för varandras kulturer är centralt. Denna nära personliga relation 

kan leda till en lojalitet sinsemellan som skyddar relationen (ibid). 

 

Sammanfattningsvis ligger xing och qing väldigt nära varandra definitionsmässigt. De kompletterar 

varandra, men har som gemensamt syfte att höja kvaliteten på guanxi. 

3.3.6 Byggnad och utveckling av guanxi  

Chen & Chen (2004) har konstruerat en modell över hur guanxi utvecklas med tiden i faserna: 

initiating, building och using.    

 

 

Schema för att bygga guanxi   
       

              

Guanxi stages  Guanxi objectives  

Interactive 

activities 
 Operating principles 

              

              

Initiating 
 Setting up bases  Familiarizing  Mutual self-disclosure 

       

       

Building 
 Enhancing quality  Expressive & instrumental  Dynamic reciprocity 

    transactions   

       

Using 
 Getting benefits  Exchanging favors  Long-term equity 

  re-evaluating     

  guanxi quality     

              

 

    FIGUR 3 källa: Chen & Chen (2004:310) 

 

 

1) Initiating guanxi (Initiering av guanxi): I denna initieringsfas gäller det för företaget att 

identifiera vem man behöver samarbeta med. Företaget måste urskilja vilka guanxibaser som 
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finns för att individerna hos respektive företag skall kunna lära känna varandra. Eftersom 

studien ämnar svara på hur personliga relationer (guanxi) byggs över tiden, utgår den från att 

en gemensam guanxibas är identifierad, för att fokusera på hur själva byggandet av guanxi ser 

ut. 

 

2) Building  guanxi (Byggande av guanxi): Här ämnar undersökningen visa på expressiva och/eller 

instrumentala aktiviteter som förhöjer relationens kvalitet mellan de två parterna. Det svenska 

företaget bör signalera att det är förberett till en relation och tydligt visa att det ser relationen 

som både som social och affärsmässig (ibid). 

 

1 ) Using guanxi (Användande av guanxi): Under det sista steget kan företaget börja använda 

guanxi , genom att ta del av de förmåner som guanxi möjliggör. Under detta steg utvärderas 

kvalitén på guanxi, och möjlighet finns till justering av den samma (ibid). 

 

Studien anser det vara svårt att dra en alltför skarp linje mellan steg två och tre. I båda stegen 

förekommer utbyten av tjänster (instrumentala och/eller expressiva). I studien görs heller ingen 

skarp gränsdragning mellan dessa båda steg. Däremot ligger fokus på steg två av det skäl att här 

finns flest komponenter som kan förklara hur ett svenskt företag kan bygga personliga relationer. 

I detta steg måste en större fokus läggas på hur kvaliteten kan ökas genom aktiviteter som syftar 

till just detta. I steg tre däremot, ändrar dessa aktiviteter sin karaktär och har istället som syfte att 

låta parterna ta del av respektive svårvärderliga resurser såsom rekrytering av personal, ordna med 

produktionstillstånd eller lämnar ett fördelaktigt lån.   

 

Varje steg kan analyseras utefter tre variabler som benämns:  

 

a) Guanxi objectives (Mål med guanxi): Studerar vilka mål som individen har med guanxin. Beroende 

på vilket steg som relationen befinner sig i processen, är målen olika. I initieringsfasen är målet 

med guanxi att sätta upp guanxibaser. I byggande av guanxi skall företaget tänka på kvaliteten och 

försöka förbättra den så gott det går. För att uppnå kvalitetsförbättring använder företaget sig av 

olika aktiviteter. Slutligen i användande av  guanxi kan tjänsterna utbytas.  

 

b) Interactive activities (Interaktiva aktiviteter): Studerar beteendet i interaktioner hos potentiella och 

faktiska guanxiinnehavare. I den första fasen gäller att man skall lära känna varandra, varandras 

familjer, bakgrund, vilken situation man är. Vid byggande av guanxi krävs en ökning av förståelse 
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och hjälp av mera handfast slag i form av aktiviteter. Aktiviteter finns som expressiva och 

instrumentala transaktioner. Dessa aktiviteters målsättning är att förbättra guanxikvalitet.  

 

c) Operating principles (Operationella principer): är regler, principer som är djupt rotade i den kinesiska 

kulturen och som måste följas för att uppnå positiv effekt i guanxis utbyte av tjänster. 

Operationella principer visar vilka bakomliggande kulturella betingelser som kan förklara 

förhållandet mellan interaktiva aktiviteter och operationella principer. Individerna måste börja 

med att öppna sig för varandra men inte heller för tidigt. Vid byggande av guanxi gäller reciprok 

dynamisk transaktion, vilket innebär att individen skall hjälpa den som hon fått hjälp av, ge och 

ta, samt ett positivt beteende mellan individerna. I steg tre väljs den guanxi med högst kvalitet 

eftersom detta ger störst sannolikhet att nå det övergripande målet med själva affärsverksamheten 

(Chen & Chen, 2004).  

 

3.4 Guanxis betydelse för relationsutveckling 
En del tidigare litteratur om guanxi har förhållit sig kritisk till dess betydelse för västerlänningar att 

göra lyckosamma affärer i Kina (British journal of sociology, 2004; Fan, 2002; Tsang, 1998).  

För att kunna illustrera guanxis betydelse för att bygga personliga relationer är det viktigt att 

integrera ett kritiskt perspektiv. I British journal of sociology, (2004) undersöks om guanxi är en för 

Kina unik företeelse eller om det bara kan ses som ett kinesiskt ord för personliga relationer.  

I takt med avregleringar på marknaden finns det tecken på guanxis minskande betydelse i 

affärsrelationer. Detta beror på etablerandet av mer formella och efterlevda lagar samt 

framväxten av en marknadsekonomi. Fan (2002) menar att guanxi fortfarande har stor betydelse 

vid relationsutveckling men att begreppet har ändrat karaktär:  

 

• Reciprocitetsprincipen finns fortfarande kvar, men det är mer kortsiktigt orienterad och 

har en större tyngdpunkt på instrumentala transaktioner.     

• De personliga relationerna är inte i lika stor utsträckning lokalt förankrade.   

 

(Tsang, 1998) menar att guanxi utgör en del av företagets humankapital och därför kan ses som en 

konkurrensfördel. De dagliga arbetsrutinerna i ett företag med guanxi löper bättre än det som inte 

har det. Guanxi hjälper också vid förhandlingar och vid kontakt med myndigheter.  

Guanxi som företaget tillförskansat sig är en grogrund för att skapa ny guanxi. Ju bredare och mer 

välförankrat guanxinätverk, desto större möjligheter till att skapa ny guanxi finns.  
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Fan (2002), menar att fördelarna med guanxi ofta överdrivs. Detta beror på att dess relation till 

företagets ekonomiska resultat inte är speciellt tydlig. Vidare ställer han sig frågande till Tsang 

(1998) proklamerande om guanxi som en konkurrensfördel. Han håller med denne om att guanxi 

tillför företaget vissa fördelar, men att dessa knappast kan anses som strategiska, utan mer 

tillfälliga och taktiska. Han menar att för att en resurs skall anses vara en konkurrensfördel, måste 

den ha en viss varaktighet. Denna varaktighet finns inte i guanxi. Guanxi kan lätt upphöra när en 

part t ex förlorar kontrollen över en resurs. Den kan också upphöra när en individ byter 

organisation, eftersom guanxi i grunden är personlig. Dessutom är de flesta guanxi inte unika. En 

aktör kan t ex. få guanxi med hjälp av någon mellanhand. 

 

3.5 Jämförelse mellan guanxiteori och nätverksteori 
Här presenteras de likheter och skillnader mellan guanxiteori och nätverksteori som studien har 

identifierat. Syftet är att visa skillnader i synsätt på relationer och därmed samtidigt hinder för 

utveckling av relationer.  

3.5.1 Kollektivistiskt kontra individualistiskt 

Eftersom nätverksteorin inte tar hänsyn till kulturella skillnader hos olika aktörer i nätverket 

måste teorin kompletteras med guanxi (Chen & Chen, 2004). Hofstede, (1991) i Gudykunst & 

Kim (1997), menar att det finns två huvudfåror av länder gällande kulturella skiljaktigheter. Dessa 

benämner han som individualistiska och kollektivistiska länder, vari Kina tillhör det senare. I ett 

kollektivistiskt samhälle läggs vikten på relationer mellan individer och gruppen står i centrum i 

motsats till ett individualistiskt samhälle där vikten läggs på strävan efter den enskildes vilja och 

önskemål.  

3.5.2 Långsiktighet 

Långsiktiga relationer eftersträvas inom båda teorierna men guanxi kräver ett längre tidsspann än 

nätverksteorin. Att bygga upp en relation genom sociala aktiviteter i sig kräver tid. Det gäller att 

förstärka relationen för att även i framtiden kunna göra affärer ihop (Chen & Chen, 2004) 

3.5.3 Xing och Qing 

Det finns skillnader i att se på tillit inom guanxi och den västerländska nätverksteorin. Att bygga 

upp tillit genom guanxi innebär att som utomstående måste man lägga ner betydligt mera tid än i 

nätverksteorin. Den personliga relationen i Kina kräver mera tid att lära känna varandra. 

Dessutom finns inom guanxi skillnader i den mån att xing och qing varierar då det handlar om 
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expressiva eller instrumentala aktiviteter. I de expressiva läggs vikten främst på motpartens 

karaktär (xing) som välvilja att stanna i relationen och respekt för de existerande sociala normerna 

och vidare för detta till ömsesidig kontakt av känslor de får till varandra genom förståelse (qing). 

Vid de instrumentala aktiviteterna som har en mera saklig karaktär läggs fokus på individens 

egenskaper (xing) gällande förmåga att kunna ställa upp för motparten. På det ömsesidiga planet 

(qing) uppstår förpliktelse. 

3.5.4 Organisationsform 

Relationsbyggande i Kina måste ta mer hänsyn till hierarkier i de kinesiska företaget än i det 

svenska. Till skillnad från nätverksteorin kretsar mycket kring chefen. Auktoritet är något som 

anses nödvändigt och en chef som tar beslut Öppna debatter undviks och det är inte brukligt 

med mycket öppen kommunikation mellan medarbetare och chef. Det finns en respekt för 

auktoritet och för äldre personer (Fang, 1998). 

3.5.5 Aktiviteter 

I nätverksteorin ligger fokus på aktiviteter av mer affärsmässig karaktär, såsom marknadsföring. 

I guanxi, är de sociala aktiviteterna minst lika framstående. Guanxi gör ingen skillnad på 

affärsmässiga och sociala relationer, där de går hand i hand och är ömsesidigt beroende.  

 

3.5.6 Reciprocitet 

Båda synsätten bygger på reciprocitet. Men det västerländska ser målet med affärsrelationen som 

ett slags avslutande av reciprocitet, medan man i Kina ser det som en mer långtgående process 

(Fang, 1998). I guanxi finns ett längre tidsspann även vad gäller när en tjänst skall återgäldas. 
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4. Intervjuer 
Här redogörs för de iakttagelser som intervjumaterialet givit. Varje intervju föregås av en kort presentation av 

intervjupersonen och den organisation som denne är knuten till.  

 

4.1 Magnus Sjölin, Conosco, personlig intervju 

Sjölin har arbetat som chef för exportrådet i Shanghai. Han har även arbetat i Asien för SKF och Alfa Laval 

Agri. Numera agerar han konsult i Conosco AB, ett bolag som hjälper svenska företagare på den kinesiska 

marknaden (www.swedishtrade.se; 2004-12-01).  

 

4.1.1 Erfarenheter av relationsutveckling 

Sjölin tycker det är centralt att tidigt i relationen få kontakt med de individer hos den kinesiska 

aktören som är operativt ansvariga (t ex. en arbetsledare i en kinesisk fabrik), d v s inte bara 

styrelsen. Det är viktigt att skapa tillit i hela den kinesiska organisationen. De operativa 

befattningarna tenderar att bytas ut vart tredje till femte år. I initialskedet är det viktigt att bygga 

upp det kinesiska affärsområdet från grunden, annars har företaget ingen kontroll över vad 

investeringarna tar vägen. Kort sagt är Sjölins råd till det svenska företaget att arbeta brett med 

relationsbyggandet i Kina.  

 

4.1.2 Erfarenheter av guanxi 

Karaktärsdrag som uppskattas bland svenska företag är vår ”fina människosyn” och ”byggandet 

av team”. Medarbetare har oftare en chans att ”göra karriär” i ett svenskt företag. Dessutom 

värderar kineser ”matris-tänkandet” högt i organisationer. Att få guanxi med hjälp av en tredje 

part kan i vissa fall underlätta affärsrelationen. Sjölin exemplifierar detta med att om ett problem 

skulle uppstå i dyadrelationen, kan parterna lägga fram problemet för den tredje part som 

introducerade det svenska och kinesiska företaget inledningsvis. Sjölin nämner att representanter 

för svenska företag i möjligaste mån bör undvika att tappa humöret vid förhandlingar och inte 

skälla ut någon inför en grupp vilket kan leda till att denne förlorar ansikte. Kineser upplever det 

ibland som en svaghet hos företaget när svenska chefer delegerar för mycket. En chef skall och 

måste kunna ta beslut. Han nämner också att individen för det svenska företaget måste möta sin 

kinesiska partner oftare än om partnern vore västerländsk. Att engagera sig i sin kinesiska 

partners familj är också i många fall nödvändigt. Det kan handla om att besöka bröllop och dop.   
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Han menar att individen kan bli bunden (om denne vill följa reglerna för guanxi) genom att 

utnyttja guanxi som en genväg i affärsverksamheten. Detta är något som företaget skall se upp 

med. Erfarna affärsmän är försiktiga med att använda guanxi då de förmedlar tjänster . 

Grundregeln för allt företaget tar sig för måste vara ”win-win-principen”.  

  

4.1.3 Guanxis betydelse för relationsutveckling 

Vidare ser Sjölin en skillnad i guanxis betydelse beroende på om företaget säljer b2b eller b2c. I 

det senare fallet har guanxi en mindre roll (här gäller det att produkten exponeras för 

slutkonsumenten på ett effektivt sätt) medan guanxi i det förra fallet har en större inverkan vid 

relationsskapandet. Dessutom står företagets globala rykte på spel vid brister i produktens 

kvalitet, när företaget säljer b2b.  

  

Han nämner även att han bevittnat exempel där västerlänningar varit lite för begeistrade över 

möjligheterna på den kinesiska marknaden. Dessa har trott sig kunna göra snabba affärer, utan att 

bygga upp relationer, men detta har i stor utsträckning just därför misslyckats.  

 

På frågan om hur reciprocitetsprincipen har förändrats säger Sjölin att generellt har affärslivet 

blivit mer grundat på affärsmässiga principer. 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 Karl-Erik Grevendahl, Sustainable Business Hub, 

personlig intervju  

Sustainable Business Hub är ett aktiebolag med syftet att agera mötesplats för företag som tillverkar 

miljöprodukter. Företaget har funnits som ideell förening i 2 år och som aktiebolag i 1,5 år. Under dessa år har 

Grevendahl vid flera tillfällen byggt relationer i Kina. Företaget verkar som kontaktfömedlare mellan svenska 

företag och företag från Polen och Kina. Grevendahl är vd för detta företag.   
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4.2.1 Erfarenheter av relationsutveckling 

Grevendahls företag kan lite om mycket inom miljörelaterade verksamheter och kan se samband 

mellan olika företag i en bransch. Kineserna har svårt att se utsläppsproblemen som deras företag 

orsaker utifrån ett helhetsperspektiv, i den bemärkelse att de saknar en totalkunskap om vilka 

miljörisker som finns från råvaruinköpet tills dess att produkten blir färdigställd.  

Grevendahl menar att företag som är specialister inom något som t ex. vattenreningsteknik, inte 

kan se en helhet. Grevendahls företag kopplar samman företagens olika kompetenser så att 

parterna tillsammans ges en helhetssyn för hur deras verksamheter kan minska kostnader för 

utsläpp.  

 

Sustainable businees hub har goda kinesiska myndighetskontakter, vilket Grevendahl nämner som en 

av dess viktigaste styrkor i relationsbyggandet. Han menar att de kinesiska myndigheterna för en 

slags logg över vilka företag som skickar någon representant till de olika inbjudningar för 

sammankomster som sker mellan myndigheter och företag. 

 

Kineserna vet inte alltid var Sverige ligger. ”Dörröppnare kan användas, såsom Volvo i Shanghai. 

Tetra Pak, och Ericsson är andra namn som möts med respekt”. 

 

4.2.2 Erfarenheter av guanxi 

Enligt Grevendahl är en kinesisk agent nödvändig eftersom denne förstår den kinesiska kulturen 

bättre än det svenska företaget. Det måste finnas en tydlig förankring av det svenska företaget i 

Kina. 

 

En svensk skall undvika att tala kinesiska p g a språkliga svårigheter såsom betoningar. En 

förståelse av traditionen krävs, viktigt hur man uppför sig t ex undvika vissa tal (4), ej ge en 

klocka i present o s v. Det gäller att ha is i magen, förhandlingar kan ta väldigt lång tid (ett 

exempel tog 7 år), vänta ut, dricka mycket te. Framträdande i kinesisk kultur är att makthierarkier 

är tydliga och chefen tillfrågas alltid. Det gäller att vara lyhörd, ödmjuk, och lyssna mera än att 

prata.  

 

Grevendahl vill även nämna apropå möten, att det händer att kineserna under ett möte plötsligt, 

utan förvarning eller förklaring, reser sig och går iväg. Han förklarar detta med att om mötestiden 

är bestämd till en timme, så är det den tiden som gäller, varken mer eller mindre.  
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Grevendahl arbetar med dels seminarier, dels studiebesök och många personliga kontakter. Det 

viktiga är att fokusera på ett par olika platser och ett par inflytelserika personer. Grevendahls 

företag har arrangerat mässor i Shanghai, dit han inbjudit andra svenska företag, vilka han har en 

relation med sedan tidigare.  

 

4.2.3 Guanxis betydelse för relationsutveckling 

På tal om långsiktighet, nämner Grevendahl att hans kollega Per Malmberg (vd för Malmbergs 

water), fick mycket respekt av kineserna när de fick höra att hans företag har funnits i över 100 

år. Det går inte att åka till Kina med en affärsidé, utan att kunna presentera en färdig och testad 

produkt.  

Frågan är om kineserna egentligen behöver anpassa sig och på vilket sätt. Ett exempel är där 

kineserna byggt eget operativsystem och inte velat använda sig utav Microsoft. De är en så stor 

befolkning att de inte behöver anpassa sig. 

På frågan om skillnader i relationsskapande mellan kineser och västerlänningar säger Grevendahl: 

”Allt bygger i slutändan på avtal och den processen fungerar på ett likartat sätt oavsett från vilket 

land parterna kommer. ” Men vägen dit är ganska så annorlunda. Framför allt är det 

förhandlingsspelet som skiljer sig åt”.  

 

4.3 Anonym respondent, personlig intervju 
Öppnade i augusti 2004 en egen konsultfirma. Kunderna består av svenska företag med importintressen i Asien. 

Affärsidén är att länka samman lämpliga kinesiska samarbetspartners med svenska företag. Respondenten har 

ungefär 25 års erfarenhet från arbete i Kina och Sydkorea.    

4.3.1 Erfarenheter av relationsutveckling 

Respondenten menar att relationsbyggandet fungerar på samma vis i Kina och Sydkorea. Enligt 

honom var det till en början besvärligt att sälja tunga lastbilar i Sydkorea. Regelverket var väldigt 

avhållsamt mot utländska företag, på det vis att många olika sorters tillstånd för produktion måste 

inhämtas, samt att själva produktionen ställde en rad krav på företagets representationsform 

( t ex. investeringar) i landet.   
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Därför var respondenten med kollegor tvungna att gång på gång hitta paragraflösningar, som 

innebar att de följde lagen, men att de samtidigt förhöll sig konkurrenskraftiga mot de inhemska 

bolagen. Företaget var tvungna att anpassa lastbilskonstruktionen efter den sydkoreanska 

väglagstiftningen. På grund av vägarnas hållfasthet, fick lastbilarna bara väga ett visst antal kilon 

och vara konstruerade på ett visst sätt. Men företaget fann en nisch på markanden, genom 

utvecklingen av en speciell framaxelkonstruktion, som inte belastade vägbanan lika kraftfullt som 

konkurrenternas motsvarande framaxelkonstruktion. Men producera fick företaget inte göra på 

egen hand, utan på grund av lagstiftningen tvingades de till samarbete med en sydkoreansk aktör. 

Denna aktör importerade företagets chassi för att integrera sina mekaniska delar i detta. På grund 

av samarbete kunde produktions-, men också frakt och tullkostnaden minskas.  

 

Respondenten anser det vara av vikt att sälja in sin organisation till den tänkta samarbetspartnern 

både uppifrån (cheferna) och nerifrån (annan personal). ”Fotfolket”, i meningen en 

fabriksarbetare, kan också ställa till med mycket besvär i relationsbyggandet, om de ogillar att den 

kinesiska partnern har en affärsrelation till företaget, säger han. 

4.3.2 Erfarenheter av guanxi 

Att kunna produkten är ett måste. Beroende på hur attraktiv produkten är ställer det olika krav på 

företagets närvaro i Kina. Ju mer svårsåld produkt, desto mer förankrad representation Kina 

krävs. Det är viktigt att vara förnuftig och känslig. Respondenten tycker inte att det är svårare att 

umgås med folk i Asien än i Sverige.  

Däremot är det som lokal representant för företaget jobbigt att sitta i Asien med lokala 

relationsbekymmer eftersom de ofta är svåra att förklara för företagsledningen i Sverige på ett 

begripligt sätt. Han förklarar detta med att avståndet är dubbelt så långt från Kina till Sverige än 

tvärtom. Det är viktigt att uttrycka information för företagsledningen försiktigt. 

Företagsledningen i Sverige har svårt att förstå hur allvarliga problem som uppstår på en marknad 

som den kinesiska. Kineserna kan den lokala marknaden vilket är deras styrka.  

 

Aktiviteter i syfte att främja relationsbyggande fungerar inte alltid. Ett exempel är hans senaste 

besök i Kina. Då gick han på en rundtur i företaget och åkte även och shoppade med en 

representant för det kinesiska företaget. Dessa interaktioner beskriver respondenten som 

harmoniska, tills senare under dagen då ett möte hölls. Helt plötsligt motsatte sig hans 

shoppingpartner som han umgåtts med under helgen, affärssamarbetet. Genom en annan guanxi, 

fick han senare reda på att denne person handlat på eget bevåg, troligen för att utmärka sin 
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position inom företaget. Det gäller att vara öppen i initialskedet samtidigt som det är svårt att 

avgöra om man träffat rätt partner sätt till målet med Kinaetableringen. Det krävs en försiktig 

förhållningssätt varför en viss försiktighet i vilka typ av avtal företaget sluter. Företaget måste se 

till att det är möjligt att komma ur avtalet om något går snett. Det är viktigt att försöka skaffa 

juridisk hjälp, trots att företaget egentligen har föga nytta av den i sitt eget eventuella 

processande. Detta beror på att juridiska processer tar oerhört lång tid i Kina och därmed inte är 

en lämplig väg ut ur en relation. Dessutom är det sannolikt att den kinesiska motparten har en 

guanxi i det juridiska systemet, vilken bromsar upp processen. Men om företaget har skaffat sig 

juridisk hjälp, kan det åtminstone undvika att kinesen använder det legala systemet för att 

blockera det svenska företaget. 

 

Kinesen är inte alltid beredd att släppa in folk i sitt nätverk trots en både affärsmässig relation till 

företaget och en personlig till företagets representanter. För att få tillgång till guanxi, även om det 

sker via en ”vän”, kan det kosta pengar. Respondenten menar att bara för att företaget anställer 

en person, behöver det inte per automatik få tillgång till den personens guanxi.  

 

Det gäller att vara rädd om sina relationer och vårda dem. Utbyten av gåvor är vanligt 

förekommande. Det är ofta inga större ekonomiska värden i gåvorna. För att undvika att tappa 

ansiktet i denna situation (genom att visa ”för mycket” glädje eller besvikelse), förekommer det 

att individen öppnar sin gåva senare, i enskildhet.  Det är viktigt att känna till vilka beteenden 

som praktiseras vid relationer. Exempelvis bör individen inte klappa en annan på håret eller 

dunka dem i ryggen. I Kina måste man vara speciellt känslig.  

 

Svenskarnas ”konsensusförfarande” går rätt bra hem, svenskar kan dock ses som dåliga chefer 

eftersom de ofta tillfrågar sina medarbetare om deras uppfattning under förhandlingar med den 

kinesiska partnern. Hos kineserna är det mindre diskussioner och inte lika viktigt att alla skall få 

göra sin röst hörd. I ett kinesiskt företag beslutar chefen mera enväldigt. Samtidigt är chefen 

också mera utsatta och ansvarig då saker går snett. Samtidigt är detta förhållande med en enväldig 

chef, något som respondenten i viss mån uppfattar som en fasad utåt vid förhandlingar. I 

sammanhang då endast medlemmar från det kinesiska företaget är närvarande, förs det en mer 

livlig diskussion mellan chef och medarbetare. 

 

Guanxi finns inte initialt i en relation, utan det är något som parterna bygger upp. I processen 

måste parterna på olika sätt pröva sig fram. Det kan handla om att tillsammans hitta ett 
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gemensamt fritidsintresse och därefter utföra denna aktivitet tillsammans. Han gläds åt sitt 

medlemskap i en förenig. Genom det har han knutit bra kontakter och fått den hjälp som 

behövdes i Kina. Vi relationsbyggande är det bra att kunna referera till någon annan person som 

parterna gemensamt känner. Processen blir mjukare. Parterna har då något att falla tillbaka till 

och prata om redan i inledningsskedet. 

 

Det gäller att vara försiktig med vad företaget önskar av sin guanxi. Först bör företaget tänka 

igenom noga om problemet går att lösa utan att få hjälp. Det är också viktigt att framföra önskan 

på ett informellt sätt vid mera sociala sammanhang, t ex. under en runda golf.  

 

Att umgås och vara social är helt naturligt. Affärsmiddagar förekommer sällan eller aldrig. Att äta 

middag är aldrig business utan här gäller det att parterna lär kanna varandra privat. 

Företaget måste åka till Kina och vara närvarande, träffa kineser även om man som representant 

har på känn att inget som för det rent affärsmässiga samarbetet (i form av t ex. ett offertlämnade), 

kommer att bli uträttat den gången. Vid affärer med t ex. en tysk part, hade ett sådant frekvent 

besökande mellan respektive part inte behövts, utan det hade räckt med ett telefonsamtal för att 

göra affärer. 

4.3.3 Guanxis betydelse för relationsutveckling 

Respondenten berättar om en gång när han försökte hitta en affärspartner. Vid ett möte ville han 

presentera företaget och dess strategier. Direktören för den sydkoreanska partnern påtalade då 

för honom: “Let’s forget about your global strategies, and let’s talk about the fucking engine”. “Im not interested 

in hearing bullshit about your goals”. Då fick respondenten gå förbi personen och istället samarbeta 

med en annan som han kom bra överens med. Den personen blev sedan central för samarbetet 

och de byggde upp en mycket god personlig sinsemellan. På kort tid hamnade de i 

förhandlingssituation och inledde ett samarbete. Denne personen var centralt belägen och hade 

en personlig relation till huvudaktieägaren.  

 

Guanxi minskar i framtiden på grund av de snabba förändringar som sker i Kinas 

marknadsstruktur, men guanxi  har fortfarande av stor betydelse ju längre västerut på den 

kinesiska kartan som företaget opererar. Relationsnätverk är en naturlig del av vardagen för en 

kines. Men det är viktigt att veta på vilket sätt som guanxi förändras. Exempelvis minskar 

blodsbanden som gemensam bas för guanxi, eftersom det numera bara är tillåtet att föda ett barn. 
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Respondentens kinesiska vänner menar att guanxi är för mystifierat och något som konsulter 

gärna är engagerade i. Det gäller att ha en ”vettig” relation till sin motpart, att vara artig och bete 

sig hyfsat, liksom här hemma.  

 

4.4 Katarina Eriksson, Mats Jonassson Målerås, 

telefonintervju 
Företaget har en 100 årig tradition av att tillverka handgjord kristall. Eriksson är ansvarig för företagets 

affärsområde i Kina. Kristallhantverken har funnits på butikshyllor i Kina sedan hösten 2003, dessförinnan har 

Mats Jonasson Målerås flera års erfarenhet av förhandlingar med kineser.  

 

4.4.1 Erfarenheter av relationsutveckling 

Eriksson säger att de har liten erfarenhet av relationer och problem med kineserna eftersom de 

har så kort erfarenhet marknaden, men hon menar att det är allvarligare att göra fel i Kina än på 

en västlig marknad.  

Att missa t ex. en leverans skulle få vidare negativa konsekvenser på relationen i Kina än om det 

hade hänt med en tysk partner. Samtidigt menar Eriksson att svenskar är kända för att hålla 

leveransöverenskommelser 

 

Svenskt glas i Kina ses som exotiskt, exklusivt och av god kvalitet. Hon menar att svenskar är 

kända för att hålla leveransöverenskommelser. 

 

Mats Jonasson Målerås planerar att utöka sin kristallkollektion med en serie speciellt ämnad för 

den kinesiska markanden. Serien kommer att bestå av glasfigurer föreställandes de olika 

varelserna i det kinesiska horoskopet.  

4.4.2 Erfarenheter av guanxi 

Eriksson har mestadels haft mailkontakt med partners nere i Kina. I dess sammanhang krävs 

tolkar. Upplever engelskan hos kineserna som väldigt svag. Rädda ansiktet konceptet är inte Kina 

specifik, menar att begreppet är lika viktigt att beakta i hela Asien. Kontakterna med kineser 

känns, även om de sker via mail, känns dem som väldigt förtrogna och lyhörda, och de får 

Målerås att känna sig som en viktig partner.  
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Agenten i Kina sköter allt från inredning i butiken och marknadsföring till fysisk distribution.  

Målerås skickar försäljningsmaterial till agenten varefter denne, trycker ut detta på marknaden. 

Målerås utnyttjar agentens kontaktnät. Anser att agentens noggrannhet vara en generellt kritisk 

resurs. Agenten kontroller också den absolut mest kritiska resursen i sina kontakter med butiker 

där Målerås produkter säljer. Eriksson mottar tre-fyra förfrågningar varje vecka från andra butiker 

i Shang-Hai som vill sälja Målerås glas. Dessa butiker har uppmärksammat Målerås glas i 

butikerna. Detta ser hon som en garanti att agenten sköter sitt jobb. Hon menar att dessa 

förfrågningar inte bottnar i någon relation mellan de intresserade butikerna och agenten.  

 

Eriksson anser inte att personliga relationer för närvarande är speciellt mycket viktigare i Kina än 

i andra länder. Det är viktigt tänka efter innan man pratar, mycket som kan misstolkas, humorn är 

inte global. Man skall inte ifrågasätta varför kineser utför en aktivitet på ett visst sätt. Måste bädda 

in all kritik så att det inte blir för kinesen, stötande. Gåvor utväxlas med tiden, te från Kina och 

glas från Målerås.  

4.4.3 Guanxis betydelse för relationsutveckling 

Eriksson menar att eftersom Målerås fortfarande är i etableringsfasen och har därför svårt att 

svara på hur guanxi utvecklas med tiden.  I framtiden planerar Målerås att träffa sin kinesiska 

agent på en mässa i Frankfurt. Företaget har även bjudit in kineser till Målerås. Hon anser sig 

vara ”tänkemässigt” närmre sina västerländska partners och ser därför dessa tillfällen som 

essentiella för att lära känna kinesens tänkande.  

 

4.5 Fredrik Hähnel, Exportrådet, mailintervju 
Hänhel arbetar som chef för exportrådet i Shanghai. Exportrådets verksamhet syftar till att etablera och utveckla 

ett svenskt företag och dess produkt på utländska marknader.  

4.5.1 Erfarenheter av relationsutveckling 

Svenska företag kommer i kontakt med sina kinesiska partners antingen passivt eller aktivt. I 

det passiva fallet söker kinesiska företag upp det svenska via Internet eller på en mässa i 

Europa etc. Skälet är att intresse för produkten finns från kinesisk sida.  

 

I det aktiva fallet ställer det svenska företaget upp kriterier för vilken typ av partner som 

sökes, t ex att partnern ska ha viss geografisk täckning, vissa kompletterande produkter eller 

kundnätverk. Det svenska företaget har ofta en bra produkt men saknar nätverk i Kina. När 
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företaget ska välja huruvida man ska gå in på marknaden själv eller genom partner så är det 

ofta just det kinesiska företagets nätverk man vill åt. Detta oavsett om kinesens tänkta roll i 

relationen är som en distributör eller joint venture partner. Att själv bygga upp ett nätverk i 

Kina kan ta tid, och många gånger är en partner en genväg. 

 

En tredje aktör som t ex Exportrådet, menar Hähnel kan bistå för att presentera aktörerna för 

varandra och förklara eventuella kulturella skillnader och förbereda det svenska företaget på 

hur det bör bemöta sin kinesiska motpart etc. 

 

Kritiska resurser som finns hos den kinesiske partnern som det svenska företaget bör ha tillgång 

till är enligt Hähnel försäljningsnätverket, kunskap om marknaden, kompletterande produkter 

och ett säljlag med laganda.  

 

Betydelsen av politiska kontakter är mycket större i Kina i dag än i Europa. Generellt sett är 

nog kineserna även lite mer fokuserade på att behålla och underhålla kontakter genom att 

ständigt höra av sig, träffas och bjuda på middag etc. I Europa går jobb och fritid ganska 

tydligt isär, medan så inte är fallet i Kina. Här bjuder företagen gärna ut en före detta chef 

eller kollega på en privat middag under helgen för att diskutera något man behöver hjälp med. 

Detta  är nog mer ovanligt i Europa. 

 

4.5.2 Erfarenheter av guanxi 

En risk gällande betydelsen av guanxi är att den överdrivs ofta enormt nar man talar om Kina. 

Det är produkten som är det avgörande för om ett företag lyckas i Kina eller inte. När det finns 

ett affärsmassigt intresse från båda hållen är det dock viktigt att bygga upp ett personligt 

förhållande med den kinesiska affärsmannen. Detta görs ofta över en god middag, kanske följt av 

lite karaoke. 

 

Lokal närvaro i Kina är otroligt viktigt för att underhålla guanxi. Dessutom är det viktigt att även 

ledningen från Sverige ofta besöker landet. Just i Kina är hierarkin betydande och det är därför en 

nödvändighet att besöka VD eller styrelse. På så vis visas från det svenska företagets håll att det 

lägger vikt vid både relationen och affären. 
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Olika aktiviteter som kan samordnas med den kinesiske partnern är av olika slag beroende på 

vem partnern är. Är det joint venture partner, distributör eller en agent? Generellt bör det 

samordnas mycket säljträning med den kinesiska distributören. Det brukar uppskattas att 

företagen bjuder över den tänkta partnern till Sverige för att skapa kunskap och engagemang för 

produkten, samarbetet och försäljningen.  

 

Hähnel betonar att då det svenska företaget bygger relation med en kinesisk partner, gäller att inte 

mystifiera ordet ”guanxi” som om det vore något magiskt. Det betyder relationer och är inte sa 

annorlunda från Sverige. Det finns exempel på när svenska företag har litat for mycket på en 

person och just överdrivit betydelsen av guanxi och missat många år av möjliga affärer för att de 

inte gick sin egen väg in i Kina. Det finns även exempel då personer med guanxi  har slutat på 

företaget och då har affärsutvecklingen tappat fart. Företag bör absolut inte bygga upp sin 

kinasatsning på speciella personer, utan bör ha en klar strategi där kanske vissa nyckelpersoner 

ingår.  

 

Men mycket kan företaget göra själv, b la. ta egna kontakter med kunder och rekrytera personal 

själv. En övertro på guanxi kan utvecklas till något dåligt om ett företag litar för mycket på 

rekommendationer från en partner som man har guanxi med. När det sedan gått dåligt har 

företaget vänt sig till Exportrådet för hjälp. Många gånger har exportrådet rekommenderat 

företaget att helt göra sig av med partnern och i stället gå in i Kina på egen hand med hjälp från 

Exportrådet. Exportrådet gör en kartläggning av marknaden där de ibland kan påvisa att 

potentialen är 5-10gånger större än vad partnern har låtit göra gällande inom det specifika 

marknadssegmentet (d v s marknaden växer mycket snabbare än partnerns försäljning och 

företaget tappar marknadsandelar). Då har Exportrådet hjälpt företaget att rekrytera egen 

personal, utifrån personens dokumenterade (inte påstådda) nätverk. Nästan varje gång har 

företaget varit glatt överraskade när försäljningen redan efter något år tagit rejäl fart. 

 

4.5.3 Guanxis betydelse för relationsutveckling 

Om guanxis framtida betydelse skriver Hähnel, att kontakter alltid kommer att ha betydelse, precis 

som i alla andra ekonomier i världen. Troligen kommer dock politiska kontakter att minska i 

betydelse i takt med att Kinas ekonomi blir alltmer marknadsinriktad. Det privata näringslivet 

växer medan företag som kontrolleras av staten minskar i antal. 
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Gränserna vad gäller vad som kan anses som gåva eller muta är otydligare i Kina. Men väldigt 

många unga kineser är otroligt försiktiga med att ta emot gåvor. Personligen har Hähnel många 

gånger blivit förvånad över hur många kineser idag som är ärliga och renhåriga affärsmän. Men 

naturligtvis finns det många avarter i en snabbt växande ekonomi som denna. 

 

 

 

 

 

4.6 Thomas Welander, Anox, personlig intervju 
Welander är VD i företaget Anox som utvecklar vattenreningsteknik. Typ av projekt är industriell- och 

kommunal vattenrening. Det har ca 45 anställda och har varit i kontakt med Kina sedan 6-7 år, men har först 

det senaste året satsat mera kraftfull på projekt och samarbeten med kineser.  

 

4.6.1 Erfarenheter av relationsutveckling 

Kina är en stor marknad och det finns ett stort behov av Anox vattenrening. 

Samarbetet mellan den svenska och den kinesiska aktören ser ut på så sätt att ett samarbete med 

ett antal olika partners finns som täcker olika delar av Kina. 

 

Anox ser att olika aktörer är olika starka på olika provinser och olika städer. Framförallt har Anox 

arbetat med att göra sig känt i Kina genom att göra presentationer, seminarier, träffas på 

designinstitut för att kineserna skall kunna lära känna företaget och dess teknologier. Ett antal 

lokala samarbeten har etablerats med kinesiska partners och Hong Kong partners som har lokal 

kännedom och jobbar på projekt. De har jobbat ett tag med dessa nu och byggt upp en relation. I 

dagsläget känner Welander att han kan lita på sina kinesiska partners. Det är nämligen inte alltid 

man kan lita på någon i Kina, säger Welander. Det kan vara pengar som styr ganska mycket och 

problemet kan vara att då man anställer personal kan de vara flyktiga och snabbt försvinna till 

andra företag. 

 

Welanders företag tillskjuter spjutspetsteknologi, som är något nytt att komma med och som kan 

vara bättre. Detta är skälet till att de kinesiska aktörerna samarbetar med Anox. Welander tror att 
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de uppskattar sättet svenskarna är på, ärliga och genuint intresserade på att hitta bra lösningar och 

att det är mycket forskare i grunden. De litar på varandra. 

 

Marknadsföring är en central aktivitet att samordna med den kinesiske partnern, eftersom 

teknologin skall säljas och det är viktigt att hitta projekt och sälja in det här. Lokal kännedom och 

kontakter krävs.  

 

De kritiska resurser som spelar roll mellan aktörerna är kontakterna kineserna har och kännedom 

om marknaden. Viktigt att veta på vilket sätt företaget kan få tillgång till de större projekten. Det 

är en svår marknad, många aktörer samt tuffa och duktiga förhandlare. Det finns tillfällen då vissa 

projekt gått överstyr. Det är viktigt att tidigt veta vad om företaget skall gå vidare med en partner 

eller släppa samarbetet. På så vis förlorar inte företaget tid på något som inte ger något. 

 

4.6.2 Erfarenheter av guanxi 

Företagets resurs för att bygga guanxi är en kines (doktor inom produktområdet) och är anställd i 

det norska dotterbolaget. Dessutom är Welanders fru kinesiska. Hon kommer från 

Guangdongprovinsen, och är även hon doktor. Dessa relationer är viktiga på så sätt att de 

underlättar kommunikationen på kinesiska.  

 

De partners Anox har finns på plats och bearbetar dagligen de projekt och kunder och bygger 

kontakter. Anox kommer dit ibland för att stärka relationen genom presentationer.  

Anox har visat sitt intresse för långsiktigt samarbete och relationsbyggande genom att de träffat 

varandra och lagt upp det hela och började med att bearbeta några specifika projekt i ett speciellt 

område föra att utveckla och se hur samarbetet fungerar. Ambition att fortsätta samarbete om det 

funkar väl. Det gäller att hitta projekt där man kan bygga en reningsanläggning och hitta partners 

som har vad som krävs. Anox bidrar med teknologin vilket gör att de samarbetar. 

För att undvika misstag och försämra relationerna gäller att ha en förståelse för 

förhandlingskulturen. Kineser kommer alltid att pruta på priset och sällan att på ett svenskt sätt, 

föreslå ett pris som är tämligen slutgiltigt. Det kan bli svårt om man gått in med ett redan för lågt 

pris. Även om priset är attraktivt så förväntas företaget pruta en 20% (vara medveten om att 

marginaler och priser lägre). 

Egentligen är kineser ganska lätta att ha att göra med tycker Welander personligen och de förstår 

även att vi har en annan kultur.  
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Welanders giftermål med en kinesiska har förändrat situationen lite grand kanske, säger han. På 

möten är det trevligt att hon är med och de åker ofta tillsammans eftersom hon jobbar i företaget. 

Hon talar vid möten men det är av vikt att han också säger något lite. Det anses vara status att 

komma från Sverige eller väst, högt anseende p g a teknologi och kunskap. Därför är det viktigt 

att han, som svensk, är med och presenterar detta till kunderna även om hans fru hade kunnat 

göra det själv. Han säger något kort och hon äger fem gånger så mycket. 

 

Guanxi kan vara jobbigt för den som inte lever i den kulturen, ibland skönt med neutral relation i 

affärer. Ibland händer det att de partners man har, inte är rätt partner i ett visst läge. De är starka 

på olika områden. Här kan det vara svårt att sätta stopp då man har vänskapsrelation menar 

Welander.  

 

För att kunna underhålla och bygga guanxi kräver en fingertoppskänsla, att kunna läsa människor, 

känna var gränserna går, vara ärlig och respektera det annorlunda. 

Guanxi är en viktig faktor att beakta. Företaget måste inse att det är viktigt att bygga dessa band. 

Delvis är det en tillfällighet med vem man arbetar med, säger Welander. Ett exempel var i 

Guangdong då han träffade en nära vän till sin fru som hjälpte honom vidare. 

Det behöver inte betyda att det alltid går att få hjälp av någon annans guanxi. Det beror på hur 

väl de två känner varandra.  

 

4.6.3 Guanxis betydelse för relationsutveckling 

Hela affärsklimatet har förändrats om Welander tittar på när de första kontakterna togs i Kina 

och nu. Kineser är mera ”västliga” i mycket, det har svängt mera mot väst. Förankring är viktigt i 

Kina på högre nivå, politiskt, kontakter spelar fortfarande en stor roll. T ex skrevs 

systerprovinsavtal mellan Guangdong och Region Skåne. Guvernör medverkade med fina 

ambitioner och långa tal. Detta är fortfarande viktigt, men främst handlar det om de som 

verkligen skall ha tjänsten/teknologin och detta avgörs inte av guvernören eller politikerna som 

för 10 år sedan. Nu kommer de riktiga kontakterna med kunden. Nu är det mera 

marknadskrafterna som är bestämmande. De som skall ha teknologin, där finns de viktiga 

kontakterna. 

 

Vidare påtalar Welander att vissa projekt gott över styr, i den bemärkelse att prutningsprocessen 

blivit för ”orealistisk”. Vid förhandlingen kring ett projekt, ville kinesen pruta ned priset från 250 

miljoner kronor till 100 miljoner kronor. Guanxi fanns mellan kinesen från fastlandet (köparen) 
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och Welanders taiwanesiska partner (företrädare för Anox). Det visade sig först senare att 

fastlandskinesen hade otillräckligt ekonomiskt kapital. Welander avslutar med en 

rekommendation. Han uppmanar företag att alltid gå in med ett t högre pris i förhandlingar med 

kineser, än med västerlänningar. Prutningar på 20 % är inte ovanliga i hans bransch.  

Welander tror att guanxi kommer att tonas ner med generationerna men inte försvinna 

eftersom det sitter djupt i kulturen. Förändring sker mot väst men även väst mot öst. De har 

ekonomisk kraft och stor tillväxt. Många kineser får utbildning i utlandet. När de sedan 

kommer hem igen och upplevt andra kulturer, sätter detta sin prägel på affärsrelationerna.  
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5. Diskussion 
Empirin skall nu bearbetas av de analysredskap som den teoretiska referensramen består av. Iakttagelserna har 

olika starka kopplingar till den teoretiska referensramen. Presentationen kommer inte att väja för mindre starka 

kopplingar till den teoretiska referensramen, eftersom dessa ändå kan vara av värde för undersökningens syfte.  

 

De likheter som identifierats mellan nätverkssynsättet och guanxi, finns genomgående i framställningen. Likheter 

och skillnader har upptäckts på ett flertal olika ställen, varefter detta påpekas i direkt anslutning till dessa 

ställen.   

 

5.1 Att skapa xing och qing 
Flera respondenter nämner kunskap om produkten som den huvudsakliga relationsdrivkraften. 

Genom att ha kunskap om produkten höjs kvaliteten på relationen, vilket också är det 

överordnade målet med guanxi under byggnadsfasen. Kunskap om produkten kan skapa 

förtroende (xing) såsom ordet definieras i guanxi, mellan företaget och den kinesiska partnern. 

Direktören som påtalade för respondenten: “Let’s forget about your global strategies, and let’s talk about 

the fucking engine”. “Im not interested in hearing bullshit about your goals”. Följande uttalande får väl sägas,  

uttryckligen visa, att kunna förmedla produktens egenskaper på ett förståeligt sätt (qing), som 

centralt för utvecklandet av den personliga relationen.  

 

De expressiva aktiviteterna garanterar inte att relationen utvecklas. Istället måste företaget kunna 

förmedla produktens egenskaper (instrumental aktivitet) på ett sätt som gör att kinesen tillskriver 

produkten kvalitet. En kvalitativ produkt bör därmed också kunna förmedla individens karaktär 

(xing).   

 

5.2 Kvalitet i nätverkssynsättet 
Det finns en tydlig likhet mellan nätverkssynsättet och guanxi vad gäller betydelsen av produktens 

kvalitet. Att fokusera på produktens kvalitet, torde därför vara ett universalt gångbart sätt att 

utveckla relationer. Flera respondenter är eniga om att företagets produkt driver relationen framåt 

och att produkten är skälet till samarbetet. En respondent förlänger dessutom resonemanget, 

med att produkten ger tillgång till kinesens nätverk.  

Detta torde vara riktigt sett till analysmatrisen och den påverkan resursbindningar får genom 

angränsningarna mellan resurskopplingen i dyaden, vidare genom aktörsbindningar till 

aktörsgrupperingar. 
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Samtidigt är det sätt som den nämnda direktör talade på, något som enligt guanxi bör undvikas. 

Harmoni skall eftersträvas och konflikter i möjligaste mån undvikas. Direktöen visar med 

uttalandet att han inte heller har ansikte som princip i interaktionen.     

 

En respondent vill speciellt betona vikten av reciprocitet. Detta kan bero på att företaget inte har 

någon egen representation i Kina, utan enbart har en relation till en agent. Företaget är därför i 

speciellt behov av att utveckla xing och qing, i det att företaget enbart har en personlig relation 

(guanxi). Iakttagelsen visar på hur viktigt reciprocitetsprincipen kan vara för ett svenskt företag, 

utan tillgång till det nätverk som de inhemska företagen har. Nätverkssynsättet bidrar med en 

annan förklaring till iakttagelsen. Eftersom företaget saknar egen representation i Kina är det 

även avskärmat möjligheterna att sammanlänka aktiviteter och/eller sammanbinda resurser för att 

på så vis få kontakt med nätverket i Kina. Deras ända möjlighet att få ut produkten på 

marknaden är genom den aktörsbindning som finns till agenten.  

 

5.3 Kvalitetens betydelse 
En respondent påtalar att kvaliteten i aktiviteter har olika betydelse om företaget är  

b2c- eller b2b –inriktat.  Eftersom parterna i ett b2b-företag oftare har ett mer långsiktigt 

förhållande och riskerar mer kapital ömsesidigt, är det speciellt centralt att inte avvika från 

kvaliteten som är målet med under relationsbyggandet. 

 

En respondent (Eriksson) nämner att avvika från kvalitet, som extra allvarligt vid 

relationsbyggande i Kina. Detta påstående stöds inte av resterande respondenter. Uttalandet 

skulle kunna förklaras genom företaget (Mats Jonasson Målerås) korta tid på marknaden, vilket 

gör att de inte heller har speciellt mycket guanxi (relationen till den kinesiska agenten). Att vårda 

den guanxi som finns genom ett reciprokt utbyte, förefaller därmed vara extra viktigt. När Mats 

Jonasson Målerås sedermera har etablerat en större mängd guanxi, kanske det finns ett större 

spelrum för avvikelser i kvalitet.  

 

 

5.4 Kinesernas bild av svenska företag 
Av respondenterna har framkommit att kinesernas syn på svenska företag på många vis är 

positiva sätt till att utveckla en relation enligt guanxis principer. Flera attribut som tillskrivs 
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svenska företag går väl i hand med xingaspekten av guanxi, som framhävs vid relationsbyggande.  

Attribut som ”fin människosyn”, ”teambyggande” och ”möjlighet för medarbetare att göra 

karriär”, skapar en positiv karaktärsbild (xing) av svenska företag. Att kineser har möjlighet att 

stanna och göra karriär i ett svenskt företag går väl i hand med den reciproka princip som 

genomsyrar relationsbyggande. Individen utför ett arbete som är av värde för arbetsgivaren och 

arbetsgivaren låter individen klättra inom företagets hierarki. Moralen är en grundläggande princip 

inom konfucianism. Om kineserna anser att svenska företag har en fin människosyn, torde den 

synen gå väl i hand med de värderingar kring hur relationerna i en organisation bör se ut.  

  

Dessutom är gamla företag något som går väl i hand med konfucianismens värdering om respekt 

för ålder. En av respondenterna påtalar att komma till Kina med enbart en affärsidé, som 

omöjligt för att bygga en relation utefter. Två respondenter påtalar att åldern även har betydelse 

för individen på ett liknande vis. Den ene för resonemanget vidare och nämner att kvinnor ofta 

har det svårare. Dessa principer om ålder och kön förklaras efter den konfucianska principen om 

skiljelinjerna mellan yngre och äldre respektive man och kvinna.  

 

Företaget kan gagnas i sitt relationsbyggande genom att kommunicera dessa fördelaktigt 

tillskrivna attribut i olika aktiviteter.  

 

5.5 Kvalitetsförbättrande aktiviteter 
Respondenterna har angivit att både expressiva och instrumentala aktiviteter förekommer 

tillsammans i relationsbyggandet. Det är inte alltid lätt att särskilja om en aktivitet enbart är social 

eller affärsmässig. Företaget kan nå det instrumentala målet genom en expressiv interaktion. 

Detta påtalas av flera respondenter. Det förekommer sällan eller aldrig rena affärsmiddagar, vilket 

skiljer sig från det västerländska nätverkssynsättet. En lokal närvaro i Kina krävs för utförandet 

av expressiva aktiviteter. Inte minst är detta viktigt med tanke på den reciprocitetsprincip som 

genomsyrar relationsbyggandet. Skall parterna ha möjlighet att utbyta expressiva aktiviteter 

kontinuerligt, måste de också befinna sig på samma geografiska plats. Det är viktigt att företaget 

även utför expressiva aktiviteter, även om dessa i västerländska ögon kan te sig irrelevanta för att 

nå verksamhetsmålen.  
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5.6 Hierarkier & aktiviteter 
När företaget utför de expressiva och instrumentala aktiviteterna måste det ta hänsyn till hierarkin 

hos den kinesiska partnern. Detta beror på att respekten för hierarkier är en princip från 

konfucianismen som fortfarande lever kvar även i affärsrelationer. Den svenska 

företagsledningen måste närvara på plats för att utföra expressiva aktiviteter med sin kinesiska 

motsvarighet. Företagsledningen måste lära känna den kinesiska ledningen på ett djupare 

personligt plan, än vad som krävs, sett från det västerländska nätverkssynsättet. Två respondenter 

betonar å andra sidan att företaget bör bygga guanxi med individer på olika nivåer hos den 

kinesiska partnern.  

 

Konsekvensen av att ha personliga relationer (guanxi) med flera individer kan tydligare förklaras 

med det västerländska nätverkssynsättet. Individerna i hos den kinesiska partnern utgör enligt 

nätverkssynsättet en humanresurs. Genom att skapa en förståelse för dyadens mål, kan 

kompetens och innovationsförmåga utvecklas. 

  

Ur ett guanxi perspektiv visas istället det centrala i att ha guanxi med olika personer hos den 

kinesiska partnern, på så sätt att guanxi i grunden är personlig och att det på grund av den höga 

omsättningen av kinesisk personal därmed kräver guanxi med flera olika individer.  

 

Rekrytering av kinesisk personal till företaget innebär inte att företaget får tillgång till individernas 

guanxi. Det är därför viktigt att företaget utför aktiviteter i syfte att bygga guanxi på flera olika 

nivåer i företaget. Om guanxi i grunden är personlig, innebär detta att relationen till ledningen inte 

ger guanxi till andra medarbetare. Det borde vara essentiellt för företaget att ha goda relationer 

med individer på olika nivåer hos sin kinesiska partner, för att på effektivaste sätt uppnå 

verksamhetsmålen. 

 

Ledningen bör inte delegera arbetsuppgifter (instrumental aktivitet) inför ögonen på kineser, 

eftersom det i deras ögon, visar på en svaghet i att leda. Här urskiljs en olikhet mellan det 

västerländska nätverkssynsättet och guanxi  i förhållningssättet till hierarkier. För att inte förhindra 

relationsutvecklingen måste företaget följa hierarkin. Eftersom guanxi i grunden är personlig får 

individen enbart guanxi med den individ hos kinesen som han eller hon integrerar med. Detta 

påtalas som ett problem av flera respondenter, eftersom andra individer än chefen i företaget, kan 

ha unik kunskap som måste förmedlas till kineserna. En av respondenterna visar på ett sätt att 
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kringgå detta i att låta chefen tala (expressiv aktivitet) och sedan släppa in medarbetaren som skall 

leverera den information (instrumental aktivitet) som har större betydelse för själva affären.  

  

5.7 Övriga iakttagelser av kvalitetsförbättrande aktiviteter 
Flera respondenter menar att det är svårare att förhandla i Kina än i Sverige. Sättet att förbättra 

kvaliteten i relationen kan många gånger te sig otydlig och högst problematisk för en chef hemma 

i Sverige. De expressiva och instrumentala aktiviteterna är ofta flera och mer utdragna i tiden än 

de affärstransaktioner som omtalas i nätverkssynsättet. Det blir viktigt för individen att försöka 

förklara för ledningen skiljaktigheterna i relationsskapande, så att inte ledningen hämmar 

individen i relationsskapandet i Kina. Ledningen kanske kallar hem individen för fort, när de inte 

ser några konkreta affärsmässiga resultat av vistelsen. Omvänt är det viktigt för individer som är 

kvar i Sverige att känna till dessa skiljaktigheter.  

 

Åtminstone expressiva aktiviteter behöver inte alltid utveckla relationen framåt. Detta visar den 

shoppingaktivitet som en av respondenterna deltog i. Däremot kan det vara en indikation på hur 

kineser, med västerlänningars bild av guanxi på näthinnan, missbrukar principerna om hur 

affärsrelationer byggs upp. Detta är en viktig åtanke för individen, som inte bör invaggas i någon 

falsk säkerhetskänsla av att expressiva aktiviteter alltid leder guanxi framåt. Incidenten visar även 

på guanxis betydelse som en konkurrensfördel, i den mån att individen har guanxi med flera 

personer. Relationen till den kinesiska partnern räddades tack vare en annan guanxi.  

 

5.8 Att rädda ansiktet 
Från de olika respondenterna har framkommit ett antal saker som bör undvikas för att individen, 

i kinesens ögon inte skall förlora ansiktet. Företaget måste ha reciprocitetsprincipen i åtanke vid 

utbyte av gåvor, då vissa gåvor är direkt olämpliga med tanke på den symbolik de för med sig. 

Genom att följa reciprocitetsprincipen undgår individen att i kinesens ögon förlora ansiktet, samt 

att kinesen förlorar sitt ansikte. Individen undviker att ge fel gåvor genom att vara lyhörd inför 

mottagarens behov och vad denne anser vara av värde. En tolk är att föredra, eftersom de 

språkliga svårigheterna är stora. På så vis undviker individen att skada den andre parten, på ett 

sätt som kanske inte ens individen är medveten om. Är inte individen medveten om sin handling, 

bör det vara än svårare att få möjlighet till upprättelse.  
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5.9 Långsiktighet 
Flera respondenter framhäver även att förhandlingar tar betydligt längre tid med en kinesisk 

partner än med en västerländsk. Igen är det skillnaderna mellan nätverksynsättet och guanxi som 

gör sig gällande. Att under en längre tid utbyta information om ett affärssamarbete är något som 

företaget måste vara berett att göra för att bygga personliga relationer.  

 

Flera respondenter har upplevt hur svenska företagare hämmats i sina affärer på grund av 

företaget inte haft förståelse för långsiktigheten i reciprocitetsprincipen. Företag har gått snabbt 

fram, utan att bygga upp relationer och därmed misslyckats med sina verksamhetsmål.  

 

5.10 Resursbindningar 
Respondenterna nämner olika egenkontrollerade resurser som kritiska för relationsutveckling i 

Kina. Detta beror självklart på vad för kompetens företaget har. Gemensamt har de resurser som 

den kinesiska partnern vill tillgå. Genom att samordna resurser från båda parter skapas 

resursbindningar som driver relationen framåt. Företagen har som gemensamt att de vill tillgå den 

kinesiska partners aktörsgruppering. Den mest kritiska resursen som företagen saknar, men som 

den kinesiska partner kontrollerar är olika sorters marknadsföringsresurser. Lokalkännedom med 

hjälp av personliga relationer via aktörsgrupperingen till distributörer och lagercentraler är viktigt 

vid marknadsföring, vilket är något som respondenternas företag saknar.  

 

Genom att företaget kan identifiera svagheter hos kinesen, i vad för resurser de saknar för att 

uppnå sina verksamhetsmål, kan relationer utvecklas genom aktiviteter låta den kinesiska partner 

tillgå dessa kritiska resurser. 

 

Kinesernas kollektiva tankegångar får även en negativ implikation på möjligheten till 

resursbindningar. En respondent exemplifierar med att flera kinesiska företag använder ett 

kinesiskt utvecklat operativsystem (aktivitet), istället för Windows. Detta går stick i stäv med 

nätverksynsättets förklaring av resursbindningar som relationsutvecklande förklaring. Genom att 

aktörerna i olika aktiviteter (te x. ett gemensamt operativsystem) sammanbinder sina resurser, kan 

de knytas närmre varandra varefter relationen utvecklas.  

 

Nätverkssynsättet betonar i större utsträckning än guanxiteorin att även andra aktörer påverkar 

dyadrelation. Företaget måste därför ha förståelse för hur tredje parter i form av t ex. 

myndigheter och Exportråd kan påverka dyadrelationen.  
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Exportrådet kan genom sin aktörsgruppering sammanlänka företaget med kinesiska aktörer för 

att på så vis utveckla relationen. Goda myndighetskontakter benämns som en viktig resurs. Med 

tanke på den kinesiska marknadsstrukturen verkar detta sannolikt, eftersom att få tillstånd för 

produktion i landet för miljöprodukter kan vara en utdragen process. Genom en resurs i form av 

kontakter med relevanta myndigheter, kan det bidra till en gynnsam utveckling för 

dyadrelationen. En respondent påtalar även att den kinesiska partnerns guanxi med myndigheter, 

inte minst är något som bör tas i beaktning när en konflikt uppstår i en relation.  

 

Enligt guanxiteorin beskrivs relationen bäst på dyadnivå, eftersom relationen i grunden berör två 

individer. Samtidigt påpekar Sjölin att en tredje part kan hjälpa relationen framåt då problem 

uppstår, speciellt om denne tredje part introducerade personerna i dyaden, t ex. under inledandet 

av affärssamarbetet. En likhet finns här gentemot det västerländska nätverkssynsättet, i det att en 

tredje part kan förändra dyadrelationen. Det kan därför tänkas att guanxi mellan två individer inte 

nödvändigtvis är oberoende av dess relationer till andra aktörer, åtminstone inte om de har någon 

gemensam relation till en tredje part. Dessutom verkar nätverkssynsättet därmed vara mer 

applicerbart för att förklara relationsutvecklingen i sådana fall. En tredje part skulle kunna vara 

exportrådet eller företag, t ex. det som Grevendahl företräder: Sustainable business hub. En annan 

respondent nämner istället en gemensam förening som en part, vilken för relationen framåt. Han 

beskriver att relationsbyggandet blir mjukare, då individerna har detta medlemskap gemensamt. 

Det finns således tre sätt varpå företaget kan dra nytta av en tredje part för att utveckla 

dyadrelationen. Antingen kan dyaden anpassa sina aktiviteter efter en tredje parts aktiviteter. 

Genom systerprovinsavtal mellan olika städer i Sverige och Kina, skapade av en tredje aktör, 

underlättas relationsutvecklingen i dyaden. En tredje part underlättar finansieringen för parternas 

gemensamma affärsrelation.  

 

En annan iakttagelse visar istället på hur en tredje part kan hämma relationsutvecklingen genom 

regelverk som begränsar på vilket sätt aktivitetslänkarna ser ut.  Genom att företaget tvingas spela 

efter andra regler än sin partner, får partnern ett övertag i relationen, vilket i det här faller talar 

emot en positiv relationsutveckling, då parterna sedermera skildes åt. Relationen resulterade i att 

partnern anammade företaget resurser i form av teknik, medan företaget fick tillgång till 

partnerns aktörsgruppering. När regelverket senare blev mindre stramt, kunde företaget 

producera själv, till följ av de relationer som hämtats från aktörsgrupperingen till att ingå i 

företagets resursuppbyggnad.  
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5.11 Guanxis betydelse för relationsutvecklingen  
Företag kan bli bundet av guanxi på ett negativt sätt om det utnyttjar guanxi som en genväg för att 

nå sina mål. Genom att be om en tjänst av vikt, byggs förväntningarna upp på kommande 

gentjänster (enligt reciprok princip) och företaget kan hamna i en ond spiral som kan vara svår att 

ta sig ur. Om företaget är bundet att leverera tjänster till en part som egentligen inte gynnar dess 

verksamhetsmål, blir guanxi snarare negativt för företaget. Vid ett scenario som detta kan guanxi 

knappast ses som en konkurrensfördel, utan snarare tvärtom, som en konkurrensnackdel. 

Företaget kan använda guanxi, men måste ha förståelse för dess konsekvenser genom att tänka 

igenom hur pass stor tjänst som begärs. 

 

En annan iakttagelse där guanxi hämmat företaget i dess syfte att uppnå verksamhetsmålen är när 

någon part löper risk att förlora ansiktet och därmed undanhåller väsentlig information. Genom 

undanhållandet, spills tid och resurser på en relation som borde avslutats i ett tidigare skede. Men 

med förlora ansiktet i åtanke, omöjliggjordes denna insikt. Relationen hade kunnat överleva om 

parterna kunnat förklara att de inte kunde leva upp till förväntningarna på relationen. I 

reciprocitetsprincipen ligger även att parterna skall ge efter bästa förmåga. 

 

Flera respondenter menar att reciprocitetsprincipen har förändrats under den senaste 20 års 

perioden på så vis att den innefattar mer affärsmässiga principer. Det verkar därför sannolikt att 

reciprocitetsprincipen, så som det definieras i det västerländska nätverkssynsättet, får ett allt 

större inflytande även i Kina. Guanxi som konkurrensfördel minskar därmed i betydelse. 

Skillnaden i reciprocitetsprincipen ligger i att guanxi intar ett längre tidsperspektiv i tjänsteutbytet. 

I nätverkssynsättet finns oftare ett mål med affärsrelationen, som när det nås också avslutar 

affärstransaktionen. Tjänsteutbytet eskalerar inte heller vad gäller värdet på tjänsterna enligt det 

västerländska tjänsteutbytet.  
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6. Slutsatser 
I det avslutande kapitlet summeras de resultat som framkommit i föregående kapitel, vilket ger en indikation över 

hur väl studiens syfte uppfylls. Även studiens bidrag till den samlade kunskapen om hur svenska företag bygger 

relationer i Kina kommer att diskuteras. Under studiens formande har flera områden nuddats vid, som kan vara 

något för framtida forskning att ta vid.  

 

Metoden i att visa hur personliga relationer byggs, genom att identifiera skillnader och likheter i 

det västerländska nätverkssynsättet och det kinesiska (guanxi), visade sig vara ett bra verktyg. 

Trots intervjupersonernas varierande bakgrund och erfarenheter, har metoden ändå kunnat 

förklara deras uttalanden utifrån samma teoretiska referensram.  

 

6.1 Guanxi i svenska företags relationsutveckling 
Den huvudsakliga kulturella företeelsen inom guanxi som kan förklara hur personliga relationer 

byggs är reciprocitetsprincipen. På två punkter (långsiktighet samt förståelse för mottagarens 

behov) stöder studiens iakttagelser denna princip som betydelsefull vid relationsbyggande. 

Däremot finner principen om ojämnt utbyte inget stöd i det empiriska materialet. Detta kan bero 

på att fenomenet är svårfångat i en intervjusituation. En annan betydelse skulle kunna vara att 

principen om ojämnt utbyte inte är lika framträdande vid affärsmässiga relationer, som den är vid 

sociala interaktioner.  

 

Studien har också visat på reciprocitetsprincipen som den tydligaste skillnaden i synsättet på 

byggande av personliga relationer mellan guanxi och nätverkssynsättet. I guanxi finns en större 

långsiktighet, medan nätverkssynsättet har ett kortare perspektiv, där relationen avslutas med en 

slutgiltig affärstransaktion. Tjänsteutbytet har heller inte samma karaktär av ojämnt utbyte och 

eskalerar inte i värde på samma vis som i guanxi.  

 

Både expressiva och instrumentala aktiviteter måste genomföras tillsammans för att bygga 

personliga relationer. Enbart de expressiva aktiviteterna garanterar inte att relationen utvecklas. 

Istället måste företaget kunna förmedla produktens egenskaper (instrumental aktivitet) på ett sätt 

som gör att kinesen tillskriver produkten kvalitet. En kvalitativ produkt kan därför också anses 

förmedla individens karaktär (xing).   
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6.2 Nätverk i svenska företags relationsutveckling 
Den kinesiska partners lokalkännedom är centralt för att utföra marknadsföringsmässiga 

aktiviteter. Det är därför viktigt att företaget med hjälp av personliga relationer via 

aktörsgrupperingen får tillgång till denna resurs genom nätverket.  

 
Till slut vill studien förmedla att den stora skillnaden i att bygga relationer för en svensk 

företagare i Kina, är att guanxi ger relationsbyggandet en extra dimension, inte bara som ett 

kulturellt fenomen att ta hänsyn till. Det triviala ligger snarare i att veta till vilken utsträckning 

som guanxi efterlevs och praktiseras. I Sverige finns ingen sådan motsvarighet som är lika utbredd 

och mystifierad.  

 

6.3 Praktiska tips till svenska företag 
I Chen & Chen (2004) modell över hur guanxi utvecklas är det framförallt de interaktiva 

aktiviteterna som kan beskriva hur svenska företag bygger personliga relationer, sett till vilken 

praktiskt nytta för svenska företag, som studien kan förmedla. 

 

- Kommunicera produkten på ett tydligt sätt och argumentera gärna för dess kvalitet ! 
Även om affärerna försiggås i Kina är det fortfarande produkten som är drivkraften i 

relationsbyggandet.  

 

- Bygg relationer med flera personer på olika hierarkiska nivåer hos den kinesiska 
partnern ! 
En lokal närvaro i Kina, i form av utbyte av expressiva aktiviteter av den svenska 

företagsledningen, är centralt för att bygga personliga relationer. Det är också viktigt att andra 

individer utför expressiva aktiviteter mot individer hos kinesen på olika nivåer i dess hierarkiska 

struktur. 

 
- Utveckla relationen genom kvalitetsförbättrande aktiviteter ! 
Företaget bör ha som övergripande mål att förbättra kvaliteten i relationen genom olika 

aktiviteter.  

 

- Ha tålamod vid förhandlingar! 
Oftast tar förhandlingar betydligt längre tid med kineser än vid relationer mellan västerländska 

företag.  
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- Använd endast guanxi i brist på andra lösningar 
Företaget bör ha förståelse för de konsekvenser som mottagandet av en tjänst har för 

relationsutvecklingen. 

 

- Expressiva aktiviteter är fortfarande ett måste för relationsbyggande i Kina ! Däremot är 
det inte säkert att de alltid utvecklar relationen ! 
Företaget bör i första hand se de expressiva aktiviteterna som ett tänkbart men inte alltid 

nödvändigt verktyg för att nå verksamhetsmålen. 

 

- Ha insikt om att kinesen kan använda guanxiprinciperna på ett för det svenska 
företaget ogynnsamt vis ! 
Guanxi är mystifierat i många västerlänningars ögon. De historiskkulturella anorna finns 

fortfarande kvar i Kina, men detta utgör ingen garanti att alla följer guanxiprinciperna. Det är 

pengar som styr i många fall.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Med utgångspunkt i studiens slutsatser går det att urskilja områden för vidare forskning kring 

guanxi. Här anges tre förslag på frågeställningar.  

 

- Pröva huruvida guanxi som köpts för pengar innehar samma karaktärsdrag som traditionell 

guanxi. 

- Studier kring hur ett kinesiskt företag bygger personliga relationer för att bidra till ett mindre 

väldebatterat kritiskt perspektiv samt att avmystifiera guanxi.  

- Definiera skillnader i guanxis karaktärsdrag mellan b2b och b2c – relaterade företag.  
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Intervjukällor 

Eriksson, Katarina: Mats Jonasson; Målerås; telefonintervju 

Grevendahl, Karl-Erik: Sustainable Business Hub; personlig intervju 

Hähnel, Fredrik: Exportrådet; mailintervju 

Anonym respondent; personlig intervju 

Sjölin, Magnus: Conosco; personlig intervju 

Welander, Thomas: Anox; personlig intervju 

 

Intervjufrågor 

 
1. Hur kom ni i kontakt med er kinesiska partner?  

Med tredje part?  

2. Hur ser den kinesiska partnern på ert företag? 

Vad tror ni ligger till grund att de köper era varor och säljer i sina butiker? 

3. Hur kan företaget göra för att visa att det är för en långsiktig relation? 

4. Vilka misstag kan göras vid möten bland representanter för svenska företag som gör att 

de i kinesernas ögon kan förlora ansiktet?  

Vad skall undvikas, tänkas på? 

5. Hur underhåller företaget guanxi?  

Krävs det att en individ har en viss bakgrund/erfarenhet/nationalitet?  

Måste individen ha lokal närvaro? 

6. Hur brukar representanter för svenska företag handskas med situationer där det inte kan 

leva upp till den kinesiska partnerns förväntningar?  Om A) de svenska varorna inte säljer 

så bra som kinesen förväntat sig B) om svenska företaget inte kan gengälda en informell/ 

ej transaktionstjänst. 

7. Vilka samordnade aktiviteter finns i relationen till den kinesiska partnern?  

Vilka aktiviteter är mest centrala att samordna? 

Vilka aktiviteter samordnades inledningsvis i relationen och vilka samordnas nu? 

På vilket sätt skiljer de sig åt vad gäller sortens aktivitet? 

På vilket sätt betänker ni effekten som investeringar kan få på relationen i nätverket? 

8. Hur kan svenska företag få guanxi med sin tänkta kinesiska partner, med hjälp av en  

tredje aktör? 
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Vilka risker finns det med detta? 

9. Vilka resurser anser ni vara kritiska hos er kinesiska partner för att er produkt skall  

kunna omsättas? 

Vad föranledde att ni fick tillgång till denna resurs? 

Vem kontrollerar dessa kritiska resurser och på vilket sätt?  

10. På vilket sätt är företagen i ert nätverk sammankopplade?  

Vilka är era viktigaste samarbetspartners i Kina, vad karakteriserar dessa vad gäller 

kompetens, styrkor och svagheter? 

11. Vad kan gå fel när svenska företagare bygger personliga relationer med en kinesisk 

partner?  

Har det hänt att guanxi brutits? 

12. Har svenska företag någon speciell tillgång som skiljer sig från andra västerländska företag 

och som kan gagna ett långsiktigt förhållande? 

13. Hur kan guanxi vara dåligt? 

Exempel på när förväntningar på gentjänster som byggts upp inte kunnat tillgodoses och 

vad har då hänt? 

Om reciprocitet inte fungerar, hur visar det sig? 

Hur kapas banden? 

14. Kan även kineser uppfatta gåvor som mutor? 

15. Kommer betydelsen av guanxi att förändras/försvinna med tanke på en ökad tillväxt i 

Kina? 

Hur pass värdefull resurs bedömer ni att guanxi är när företaget väl börjat göra affärer?  
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