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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens titel:  Informationsosäkerhet i en komplex 

miljö – hur erhålls information från 
kinesiska myndigheter? 

 
Seminariedatum: 7 juni, 2004 
 
Ämne/kurs:  FEK 581 Kandidatseminarium,  

10 poäng 
 
Författare: Eric Badeur, Emma Hallberg,  

Sophie Hemne, Anna Malm  
 
Handledare:  Karin Bryntse, Stina Stensson 
 
Nyckelord:  Kina, WTO, guanxi, nätverk, 

institutionell nätverksteori, myndigheter, 
information, garbage can, emerging 
market.  

 
Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur 

svenska medelstora företag i en 
föränderlig omgivning hanterar 
situationer där det krävs information, 
direktiv och beslut från kinesiska 
myndigheter.  

 
Metod:  Studien grundar sig på en kvalitativ 

metod. Vi har genomfört intervjuer med 
valt fallföretag och utvalda experter. 
Vidare har litteraturstudier givit oss en 
teoretisk referensram.     

 
Teoretiska perspektiv:  Institutionell nätverksteori, garbage can, 

begränsat rationell teori. 
 
Empiri:  Fyra intervjuer har genomförts med 

fallföretaget. Vi har dessutom intervjuat 
fyra experter.  

 
Slutsatser:  Studien har resulterat i ett praktiskt och 

ett teoretiskt bidrag. Det praktiska 
bidraget består av en manual rörande 
tillvägagångssätt för att erhålla 
information och direktiv från kinesiska 
myndigheter. Det teoretiska bidraget 
gestaltar en ”metodbrygga” mellan två 
teorier.  
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ABSTRACT 
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Purpose: The purpose of this essay is to create a 

comprehension of how a Swedish 
medium-sized company, in a turbulent 
environment, handles situations where 
information, instructions or decisions 
from the Chinese government are vital.   

 
Methodology: This essay is based upon a qualitative 

method. We have interviewed the chosen 
company and chosen experts. 
Furthermore has the literature studies 
given us a theoretical frame of reference. 

 
Theoretical perspectives:  Institutional network theory, garbage 

can, bounded rational theory. 
 
Empirical foundation: Four interviews with the company have 

been carried out. Apart from these we 
have also interviewed four experts.   

 
Conclusions:  The essay results in two contributions, 

one practical and one theoretical. The 
practical contribution consists of a 
manual regarding relationship with the 
Chinese government. The theoretical 
contribution creates a linkage between 
two theories. 
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BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 
 
EMERGING MARKET:  Marknad under utveckling mot en 

västerländsk marknadsekonomi.   
 
FDI:  Foreign Direct Investments 
 
FIE:  Foreign Invested Enterprises 
 
GATT:  General Agreement on Tariffs and Trade 
 
IMPORTKVOT:  Största mängd som får importeras av en viss 

vara. 
 
IMPORTLICENS:  Tillstånd att importera varor trots att vissa 

handelsrestriktioner föreligger i form av 
importförbud eller importbegränsningar.

 
JOINT VENTURE:  ”Samriskföretag", benämning på ett projekt i 

vilket företag samverkar.  
 
MNC:  Multinational Corporation  
 
TULL/IMPORTTARIFF: Generell tull. Den skattesats, enligt en viss 

kategorisering, företaget betalar för att föra in 
varor i ett land.  

 
WTO:  World Trade Organisation.  
 
  
(Nationalencyklopedin, www.ne.se, 040601, Jansson, 2004, Landrapport 
Utrikesdepartementet, 2002). 
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1. Inledning 
I följande kapitel ges en introduktion till studiens valda problemområde. Därefter 
presenteras problemformulering, syfte och avgränsningar.  
 

1.1 Verksamhet i turbulens 
 
Den ekonomiska utvecklingen i Kina har varit framgångsrik under de senaste två 
årtiondena. Från att av omvärlden tidigare ha uppfattats som ett slutet system, är 
Kina idag ett land där marknadsekonomin utvecklas bredvid det socialistiska 
styret (Utrikesdepartementet landrapport, 2002).  
 
Flertalet ekonomiska omorganiseringar genomfördes under 1980- och 90-talet, 
vilka medförde en liberalare marknad. Med tillväxtsiffror på åtta till tio procent 
under början av 2000-talet och med en fortsatt stark tillväxt, kan Kina i framtiden 
komma att mäta sig med många länder i väst vad gäller ekonomisk utveckling. 
Under de senaste åren har det gjorts över 130 investeringar till ett värde av en 
miljard USD. Kina är världens femte största ekonomi i absoluta termer med en 
BNP på 1206 miljarder USD (Utrikesdepartementet landrapport 2002).  
 
Efter inträdet i WTO år 2001 har Kina genomgått fortsatta stora förändringar vad 
gäller lagstiftning gällande fri konkurrens och internationell handel. WTO liksom 
Kinas största handelspartners kräver dock fortsatta förändringar. Målet är att flera 
av dessa ska ske innan år 2005, vilket medför stora förändringar på kort tid. Kinas 
måste bland annat öka marknadstillträdet för varor och tjänster, säkra transparens 
liksom rättsäkerhet samt skydda immateriella rättigheter. Detta innebär åtaganden 
som är betydligt mer långtgående än för de flesta utvecklingsländer 
(Kommerskollegiet rapport, 2003).  
 
Förändringen från socialism till marknadsekonomi är en komplex process som, 
enligt Jansson (2004), saknar motstycke i historien. I Kinas fall existerar 
marknadsekonomin bredvid ett kommunistiskt system. Detta innebär en 
problematisk situation då en marknadsekonomi, enligt västerländska mått, 
etableras i ett samhälle som inte är grundat på liberala värderingar. Kina styrs 
fortfarande av kommunistpartiet som också är landets enda tillåtna parti. Media 
kontrolleras hårt och yttrandefriheten är begränsad (Jansson, 2004, Fromlet, 
2004). 
 
I takt med den kinesiska ekonomins utveckling, har landet influerats av 
västerländsk kultur och västerländska vanor. Trots influenser från väst förblir 
dock många traditionella kulturella drag väl rotade i det kinesiska samhället. Till 
dessa kan nämnas guanxi och relationers betydelse, som har en stark influens i det 
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kinesiska samhället. Detta bör företag som är intresserade av den kinesiska 
marknaden vara medvetna om (Bjerke, 1998).  
 
Emerging markets, som Kina, är ofta präglade av stark tillväxt, turbulens och 
osäkerhet, vilket gör det svårare för företag att bedriva verksamhet i dessa 
ekonomier än på västerländska marknader (Jansson, 2004). Ofta präglas länder på 
emerging markets av svaga rättsystem och osäker maktfördelning. I denna miljö 
är kontakten mellan företag och myndigheter ofta relationsbaserad. Ett företags 
verksamhet påverkas av de institutioner som är aktiva i dess omgivning, kulturella 
såväl som statliga. I Kina är dessa institutioner särskilt viktiga att ta hänsyn till, 
eftersom de i jämförelse med andra länder är djupt rotade och dominerar 
samhället. Arbetsrutiner och handelspraxis är också påtagligt annorlunda på 
emerging markets. Dessa skiljer sig från västerländska marknader då de i högre 
grad är personligt och socialt orienterade (ibid, Bjerke, 1998).   
 
Maktfördelningen mellan centralregeringen och de lokala myndigheterna är även 
en betydelsefull faktor. De regionala och lokala myndigheterna har relativt stor 
självständighet, vilket ökar handlingsutrymmet för företag att förhandla sig till 
lösningar (Utrikesdepartementet landrapport, 2002).  Ofta är regler och lagar från 
centralregeringen oklart formulerade vilket gör det svårt att förutsäga hur dessa 
kommer att tolkas och implementeras. Tolkningsutrymmet leder till osäkerhet och 
regionala skillnader (Kommerskollegiet rapport, 2003). 
 
Bristen på transparens är fortfarande ett problem. Enligt en rapport från 
kommerskollegiet möter företag svårigheter vad gäller att ta del av information 
från nationella, regionala och lokala myndigheter. Detta trots att Kina, i och med 
WTO-medlemskapet, har åtagit sig att offentliggöra alla handelsrelaterade 
föreskrifter. Ett exempel på problemområde är osäkerheten och 
tolkningsutrymmet kring klassificering av importvaror (Beijing Business Review, 
2002, Kommerskollegiet rapport, 2003). 
 
Trots föreskrifter som har tillkommit efter WTO-inträdet för att förenkla 
tullprocedurer mellan medlemsländerna, såsom GATT-artiklarna och 
Kyotodeklarationen, förekommer brister i tillämpningen. Somliga av WTO:s 
medlemsländer misstänker även att Kina diskriminerar importerade varor genom 
att ta ut interna skatter som exempelvis moms, enligt procedurer som inte är 
transparenta. Kina har försäkrat att detta ska åtgärdas och att import och 
exportregler ska följa WTO:s regel om icke-diskriminering (Kommerskollegiet 
rapport, 2003). 
 
 I denna komplexa miljö verkar många svenska företag idag, speciellt i 
Shanghaiområdet. De arbetar dagligen med att tolka information från kinesiska 
myndigheter, information som ska ligga till grund för dess dagliga verksamhet 
(Jansson, 2004). Ett av dessa svenska företag är vårt fallföretag, Tradex. Ett av 
Tradex problemområden är hanteringen av information från de kinesiska 
tullmyndigheterna (Intervju, Björn Berggren, 040428).   
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1.2 Problemformulering 
 
Det råder idag en avsaknad av litteratur och affärsmodeller om företag etablerade 
på emerging markets. Relevansen är stor av att skapa sådana modeller som kan 
användas av företag som upplever problem i dess dagliga verksamheter på dessa 
marknader (Jansson, 2004).  
 
I sin senaste bok ”International business management in emerging markets” 
presenterar Hans Jansson teorier avseende ”strategic management” på 
utvecklingsmarknader, med fokus på MNC (Multinational Corporation) (ibid). 
Trots att Jansson med sitt arbete fyller ett stort teoretiskt tomrum, anser vi att det 
saknas modeller som är specifikt anpassade för Kina. Med hänvisning till 
diskussionen ovan, avseende hur utländska företag i Kina hanterar problem med 
att få tag i och tolka information, har vi tyckt oss finna en ”kunskapslucka” för 
hur företag hanterar denna typ av problematik. En studie av detta borde därför 
vara relevant för att ge ytterligare bidrag till teorier avseende företagsverksamhet i 
Kina med fokus på hantering av denna informationsosäkerhet gällande lagar och 
direktiv.  
 
Vi anser att ökade kunskaper om denna problematik är viktigt för företags 
möjlighet att bedriva en satisfierande verksamhet. Studien borde även vara 
väsentlig för att praktiskt hjälpa företagare som är etablerade eller planerar att 
etablera sig i Kina. 
 
Vi har för avsikt att i studien behandla detta med hjälp av följande fråga: 
 
Hur hanterar svenska företag i Kina situationer där det krävs information, beslut 
och direktiv från de kinesiska myndigheterna?  
 

1.3 Syfte 
 
Denna uppsats syfte är att ge ökad kunskap om problematiken med att erhålla 
information från myndigheter på en emerging market som Kina. Vi ämnar även 
belysa hur ett medelstort svenskt företag bör hantera information, direktiv och 
beslut från kinesiska myndigheter. Syftet är att studien ska resultera i två bidrag. 
 
 En praktisk manual över hur svenska företag som verkar i Kina kan hantera 

informationsosäkerhet som uppstår till följd av snabba förändringar i 
omgivningen. 

 
 Att tydligare illustrera problematiken med hjälp av en modell bestående av två 

teorier, garbage can modellen och institutionell nätverksteori. Detta kommer 
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att resultera i ett teoretiskt bidrag till klassisk beslutsteori, garbage can 
modellen, specifikt anpassad för Kina. 

   

1.4 Avgränsningar 
 
I studien kommer vi att avgränsa oss till att studera endast medelstora företag. 
Detta har betydelse då större företag i högre utsträckning kan påverka sin relation 
med de kinesiska myndigheterna med hjälp av exempelvis lobbying (Jansson, 
2004). Därmed är vi av uppfattningen att medelstora företag har begränsat 
inflytande.   
 
Vi kommer främst att studera hur svenska företag, utifrån ett företagsperspektiv, 
går tillväga för att erhålla information, beslut och direktiv från kinesiska 
myndigheter. Därmed utelämnas företagets interna aspekter angående 
kategorisering, produktion och beslutsprocesser.  
 
Syftet är inte heller att fördjupa oss i kinesisk lagstiftning som berör direktiv, 
information och beslut. Vi kommer därmed inte att göra någon analys av specifik 
lagstiftning eller specifika direktiv.  
 
Då studiens fallföretag verkar i Langfang provinsen utgör denna en geografisk 
avgränsning. I studien genomförs dock expertintervjuer med personer vars 
bakgrundskunskaper innefattar flera provinser. Detta medför att den empiri som 
inte specifikt gäller fallföretaget inte innefattar denna avgränsning. 
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2. Metod  
I detta avsnitt presenteras val av metod samt tillvägagångssätt vid insamlingen av 
data. En löpande diskussion angående studiens reliabilitet och validitet kommer 
även att föras. 
 
2.1 Grundläggande vetenskapligt förhållningssätt 
 
Finns det någon absolut objektiv kunskap eller bör allt vetenskapligt material 
betraktas som resultatet av den enskilde forskarens subjektiva tolkningar? Denna 
frågeställning - motsättningen mellan den positivistiska och hermeneutiska 
ontologin – hör till den mest grundläggande inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen (Bjereld, mfl. 2002).  
 
Vi utgår ifrån att resultatet av denna studie beror på de tolkningar vi som 
författare gör. Tolkningar som grundas på vår samlade förförståelse och 
personliga referensramar. Ett hermeneutiskt synsätt är därför utgångspunkten för 
denna uppsats. Vi, författare till denna studie, studerar på Ekonomihögskolan vid 
Lunds Universitet. Vi har alla fyra fördjupat oss i studier inom organisation och 
ledarskap. Frånsett detta har två av oss en akademisk bakgrund inom den 
statsvetenskapliga disciplinen medan resterande gruppmedlemmar tidigare har 
läst sociologi och arbetsvetenskap. Dessa tidigare studier, tillsammans med andra 
erfarenheter och livssituationer har haft inverkan på samtliga bedömningar och 
ställningstaganden vi har gjort under studiens gång. Genom att vara medvetna om 
detta är vår bedömning att vi under arbetets gång kunnat hålla den distans som 
behövs för såväl en god vetenskaplig trovärdighet som giltighet (Bjereld m.fl, 
2002). 
 

2.2 Val av metod  
 
Valet av metodansats, det vill säga tillvägagångssättet för insamlingen av relevant 
information, bör styras utifrån vad som passar bäst för studiens problemställning 
(Jacobsen, 2002). Vi vill i vår uppsats utröna hur ett svenskt företag i Kina 
hanterar situationer där det krävs direktiv, information och beslut från kinesiska 
myndigheter. Denna typ av utredande problemställning kan enligt Jacobsen 
(2002) beskrivas som explorativ och kräver därför ett intensivt upplägg. För att 
närma oss problemet krävs det att vi fördjupar oss i undersökningen för att 
därmed få fram nyanserad data. Med tanke på det begränsade tidsutrymme vi har 
bör vi koncentrera oss på att studera endast ett fåtal enheter. En kvalitativ metod 
ter sig därför lämpligast vid insamlingen av data. Metoden möjliggör för oss att 
undersöka de bakomliggande faktorerna till problemet och hjälper oss att få fram 
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så många detaljer som möjligt för att kunna beskriva och förklara en nyanserad 
bild. Ytterligare en fördel med den kvalitativa metoden är att den har gett oss stor 
möjlighet till flexibilitet. Eftersom ämnet har varit relativt okänt och outforskat 
har vi under arbetets gång justerat problemformuleringen efterhand (Jacobsen, 
2002). 
 
Ett problem med kvalitativ forskning är att den utgår från studieobjektens 
perspektiv, vilket innebär att det inte går att dra några generella slutsatser. Den 
information som ligger till grund för våra slutsatser är att betrakta som enskilda 
personers erfarenheter och upplevelser som inte behöver överensstämma med 
andra personers. För att nå en hög reliabilitet av studien ställs det därför höga krav 
på oss som författare vid valet av intervjupersoner och fallföretag. Vi är väl 
medvetna om denna problematik och vill därmed poängtera vår uppmärksamhet 
och noggrannhet vad gäller att välja ”rätt intervjuobjekt” för 
problemformuleringen (Alvesson, Sköldberg, 1994). 
 

2.2.1 Angreppssätt 
 
Valet av vetenskapligt angreppssätt innebär att som forskare ta ställning till 
förhållandet som råder mellan teori och empiri (Jacobsen, 2002). Vi är av 
uppfattningen att ett induktivt angreppssätt, det vill säga att gå ”från empiri till 
teori” är att föredra vid denna typ av forskning. Verkligheten angrips då utan 
förväntningar av forskaren och därmed undviks en begränsning till endast en viss 
typ av data. Vi anser som hermeneutiska forskare emellertid att det är svårt att 
helt bortse från förekommande teorier. Vi tror även att vi som ”nybörjare” 
behöver vissa teoretiska förkunskaper i vårt möte med verkligheten. Därför 
kommer studien att innebära ett abduktivt angreppssätt. Abduktionen utgår liksom 
induktionen från empiriska fakta, men bortser inte från teoretiska föreställningar. 
Det sker således en alternering mellan teori och empiri (Alvesson och Sköldberg, 
1994). Alvesson och Sköldberg framhäver detta arbetssättet och menar att såväl 
induktivt som deduktivt angreppssätt i jämförelse med det abduktiva kan betraktas 
som mer ensidiga och orealistiska, om man jämför med hur forskning faktiskt 
bedrivs. ”[A]nnorlunda uttryckt riskerar den som följer dem alltför strikt att sätta 
tvångströja på sin forskning” (Alvesson, Sköldberg, 1994:42). Ett abduktivt 
angreppssätt tycker vi kan beskrivas som en form av ”gyllene medelväg”.  
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att använda oss av intervjuer och litteraturstudier. Det sistnämnda har 
gett oss en teoretisk referensram. Litteraturstudierna som vi presenterar i 
uppsatsen har fungerat som redskap vid analysen av det empiriska materialet. I 
studiens inledande skede har vi genomfört ett par inledande samtal med experter 
och företagare verksamma i Kina. Dessa samtal har sedan hjälpt oss att finna en 
intressant inriktning på studien.  
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Den kvalitativa studien har genomförts med hjälp av en fallstudie av ett svenskt 
företag etablerat i Kina samt ett antal kvalitativa intervjuer med svenska och 
kinesiska experter. Experterna är kunniga inom de olika områden juridik, kultur 
samt kinesiska myndigheter. Vi bedömer att dessa områden är relevanta för att få 
en mångfasetterad bild av studiens problematik. Denna ”expertpanel” har hjälpt 
oss att få en djupare inblick i vanliga problemområden och det är denna 
information som utgör kärnan i empirin. Detta därför att de i större utsträckning 
än fallföretaget kan uttala sig generellt om de problemområden som svenska 
företag möter i kontakten med myndigheter i Kina.  
 
Vi har vidare valt att göra en fallstudie utifrån ett medelstort svenskt företag. 
Syftet är att exemplifiera problematiken genom att belysa ett problem som 
uppstått till följd av den snabba utvecklingen och Kinas turbulenta miljö. Vi vill 
med hjälp av fallföretagets problem åskådliggöra hur ett svenskt företag hanterar 
dessa problem som kräver beslut och direktiv från kinesiska myndigheter.  
 

2.4 Informationssökning 
 
”I en bra uppsats måste författarna visa medvetande om vilket kunskapsbidrag de 
vill förmedla” (Knutsson, 1998:3). För att göra detta krävs att författaren är insatt 
i ämnets rådande kunskapsläge, vilket har varit vår målsättning att vara. För att 
uppnå detta har vi gjort en varierad och djupgående informationsökning. Till en 
början har vi sökt bland Ekonomihögskolan vid Lunds Universitets interna 
publikationer. Därefter har vi sökt bland andra svenska universitets databaser. Vi 
har funnit att Handelshögskolan i Göteborg har publicerat flertalet arbeten om 
svenska företags affärsetablering på emerging markets. Informationssökningar har 
även gjorts på andra databaser; Libris, Lovisa, Elin och Artikelsök. Vi har vid 
sökningarna använt oss av ett flertal sökord vilka de vanligaste är: China, WTO, 
ambiguity, complexity, decisionmaking, decisionmaking process, relationship, 
government samt en rad olika kombinationer dem emellan.      
 

2.5 Val av studieobjekt  
 
För att uppnå syftet med uppsatsen, det vill säga att ge ökad kunskap om 
problematiken med att erhålla myndighetsinformation, har vi valt att studera en 
situation där detta kan illustreras. Situationen avser ett svenskt företag som har 
som mål att få sina varor tull och momsbefriade. Det problematiska i situationen 
är att det finns otydliga kinesiska lagar och regler angående kategorisering av 
varor. Om företaget lyckas få sina varor kategoriserade på ett för dem 
fördelaktigare sätt, kan målet om moms och tullfrihet uppnås.  
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Företagets problem med att få sina varor tull och momsfria är i denna uppsats ett 
konkret fall som vi använder för att undersöka hur företag hanterar information, 
direktiv och beslut från myndigheterna. Därmed är företagets problem inte i 
fokus. Syftet är endast att konkretisera och tydligare illustrera problemområdet.  
 
Vi tycker att detta studieobjekt illustrerar, på ett väl sätt, hur ett företag kan gå 
tillväga i en situation där det krävs information och direktiv från kinesiska 
myndigheter.  
 

2.6 Val av fallföretag 
 
De kriterier vi har haft vid valet av fallföretag var att det skulle vara ett litet eller 
medelstort MNC vars moderbolag skulle finnas i Sverige. Anledningen till att vi 
valde bort större koncerner är att vi under några inledande samtal med experter 
och kunniga personer på området fick uppslag om att mindre företag ofta har 
större problem när det gäller deras myndighetsrelationer.  
 
När vi kontaktade Tradex dotterbolag i Kina och fick höra om deras problem 
angående moms och tullbestämmelser föll sig valet av fallföretag naturligt. En 
aspekt som vi senare upptäckte var att Tradex, till skillnad från flera andra företag 
(Intervju Peter Rosta, 040427), inte anlitar konsulter för att hantera dessa frågor. 
Istället har företaget valt att anställa egen personal till detta (Intervju Björn 
Berggren 040507). Vår uppfattning är att detta gör Tradex intressantare som 
fallföretag, då övriga respondenter betonar vikten av konsulter.  
 
En aspekt vi är medvetna om, är att studieobjektet idag för fallföretaget är en 
pågående process, i vilken företaget ännu inte vet utfallet. Vi vet således inte idag 
huruvida företagets handlande resulterar i ett för dem fördelaktigt resultat. Då 
syftet med fallföretaget främst är att illustrera studieobjektet anser vi dock inte att 
detta på ett negativt sätt påverkar resultatet. 
 

2.7 Intervjuer 
 
Vi har valt att samla in primärdata med hjälp av kvalitativa intervjuer med 
experter och representanter för fallföretaget. Jacobsen argumenterar för att 
kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre öppna, vilket beror på hur 
intervjuaren väljer att i förväg strukturera intervjun. Han påpekar dock att en 
alltför hög grad av förstrukturering innebär en slutning av datainsamlingen och 
därmed ett avtramp från den kvalitativa metodens ideal (Jacobsen, 2002). Vi har 
gjort bedömningen att en viss mån av förstrukturering är nödvändig i vårt fall. 
Detta eftersom de personer vi har valt att intervjua har begränsad tid. Genom att i 
förväg sätta ramar och förbereda resonemang har vi på ett effektivare och 
smidigare sätt kunnat genomföra intervjuerna. Även för egen del har vi ansett det 
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nödvändigt att med hjälp av en i förväg bestämd intervjuguide sätta fokus på 
problematiken. Vår bedömning är att vi annars riskerar att få en alltför komplex 
och resurskrävande mängd data att analysera. 
 
Då vi är anhängare av det hermaneutiska forskningsidealet menar vi dessutom att 
en helt öppen, ostrukturerad intervju inte går att realisera eftersom vi alltid bär 
med oss vissa fördomar, i detta fall i form av en omedveten förstrukturering. 
Genom att istället göra denna förstrukturering explicit för läsaren bedömer vi att 
studiens intersubjektivitet ökar. Vi kommer därför att bifoga samtliga 
intervjuguider vi använt i uppsatsen.  
 

2.7.1 Intervjufrågornas utformning 
 
När vi har utformat intervjufrågorna har målsättningen varit att dessa ska spegla 
problemet från olika vinklar. Genom litteraturstudier har vi fått uppslag om 
intressanta aspekter som påverkat utformningen av intervjufrågorna. Frågorna till 
expertintervjuerna har till viss del anpassats efter det område som experten 
besitter goda kunskaper om. Efterhand som intervjuerna har genomförts har nya 
uppslag och vinklingar gjort det motiverat att anpassa frågorna.  
 
Den första och inledande intervjun med fallföretaget har vi valt att utföra som 
öppen och ostrukturerad. Den empiri som vi fått från expertintervjuerna har sedan 
utgjort grunden vid utformandet av frågor till övriga intervjuer med fallföretaget. 
 
Målsättningen har varit att samtliga frågor, till intervjuerna med såväl experter 
som företag, ska vara av vid och öppen karaktär. Syftet med frågorna har varit att 
sätta fokus på de aspekter vi bedömer vara relevanta. Diskussioner och följdfrågor 
har ofta uppkommit.      
 

2.7.2 Genomförande av intervjuer 
 
Vi har intervjuat fyra experter och två representanter för fallföretaget. Fyra av 
dessa respondenter har befunnit sig i Kina, en i Malmö samt en i Bromölla. 
Eftersom vi i de flesta fall inte har haft möjlighet att genomföra dessa intervjuer 
på plats, ”ansikte mot ansikte”, har vi vid samtliga intervjuer utom en genomfört 
intervjuerna via telefon. Vi är medvetna om att dessa omständigheter kan ha 
påverkat våra möjligheter att få fram korrekt information. Jacobsen diskuterar 
dessa begränsningar och påpekar att undersökningar har visat att intervjuobjekt i 
högre utsträckning talar osanning vid telefonintervjuer. Han menar att detta kan 
ha att göra med att det vid telefonintervjuer kan vara betydligt svårare att skapa en 
förtrolig stämning. Det är också svårare för intervjuaren att iaktta och ”läsa av” 
beteenden hos intervjuobjektet som kan tyda på att ämnet är känsligt och därav 
uppkomsten av osanningar. Fördelen med telefonintervjuer, förutom 
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kostnadsaspekten, är att de tar mindre tid i anspråk, något som varit fördelaktigt 
för såväl oss som respondenterna (Jacobsen, 2002).  
 
I några fall då respondenterna har varit kineser har vi delvis upplevt att det varit 
svårt att föra ett naturligt och öppet samtal på grund av en viss språkbarriär. På 
grund av att vi och intervjuobjektet har talat olika modersmål är vi medvetna om 
att riskerna för egna tolkningar ökat. Språkbegrepp och språkliga nyansskillnader 
kan tolkas olika. Detta problem tror vi hade varit mindre om vi istället hade haft 
möjligheten att genomföra besöksintervjuer. Vi har hanterat detta problem genom 
att vara ”överdrivet” frågvisa och tydliga. Genom att ofta exemplifiera begrepp, 
frågor och situationer har kommunikationen underlättats. Dessutom har vi för att 
underlätta kommunikationen, vid dessa tillfällen i förväg skickat intervjufrågorna 
till respondenten. 
  
Ingen av de intervjuer som vi har genomfört har spelats in. Vi har valt att istället 
föra anteckningar och sedan skriva ner informationen direkt, när informationen 
varit i ”färskt” minne. Metoden kräver hög koncentration och uppmärksamhet 
liksom hög objektivitet. Risken är annars att författaren tolkar data så att denna 
inte överensstämmer med vad respondenten har sagt. 
 
Trots nackdelar med telefonintervjuer anser vi dessa vara mer ändamålsenliga än 
skriftliga intervjuer via e-post i form av enkäter. Denna form av ”intervjuer” anser 
vi vara alltför strukturerad. Dessutom är möjligheterna att ställa viktiga 
följdfrågor begränsad samt risken för feltolkningar stor.  
 
För att förstå det enskilda fallet har vi i några fall funnit det nödvändigt att 
genomföra uppföljningsintervjuer med samma respondent. Detta har skett med 
fallföretaget. När det gäller expertintervjuerna har avsikten med dessa dock varit 
att tydliggöra olika individers uppfattningar och åsikter.  
 
Vi är medvetna om möjligheten att den information vi har fått från respondenterna 
kan uppfattas som kontroversiell. Risken finns även att detta faktum har hindrat 
de personer vi intervjuat från att ge fullständig och sanningsenlig information. Vi 
har därför tyckt att det är viktigt att respondenterna fått möjligheten att vara 
anonyma. Endast en person har dock valt att inte få sitt namn publicerat i studien.   
 
Vid samtliga intervjuer har vi blivit trevligt bemötta och villigheten att delta i 
studien har varit stor trots respondenternas pressade tidsscheman. Vår valda 
metod har fungerat bra för oss och vi bedömer validiteten av data som hög. 
  

2.7.3 Val av intervjupersoner 
 
Målsättningen har varit att i studien inkludera personer som har god kunskap 
inom områdena för; kultur, juridik och kinesiska myndigheter. Dessutom har vi 
funnit det relevant att intervjua en person med en bred kunskapsbas inom flera 

 18



INFORMATIONSOSÄKERHET I EN KOMPLEX MILJÖ 
- Hur erhålls information från kinesiska myndigheter? 

 
områden. Vi har även valt att intervjua experter med såväl svensk som kinesisk 
bakgrund. Dessa aspekter tycker vi bidrar till att ge en bred och god kunskapsbas 
för att belysa problematiken.  
 
Följande fyra personer utgör vår ”expertpanel”: 
 
 Shirley Li, konsult på Asia Link i Bromölla 

 
 Sabrina Jun, konsult på Lars Weibull AB i Malmö 

 
 Peter Rosta, Kinachef Exportrådet i Beijing 

 
 Christina Wu, jurist, Vinge advokatbyrå i Shanghai 

 
Beträffande fallstudien har vi valt att intervjua två representanter för fallföretaget. 
Vi fann det nödvändigt att intervjua fallföretagets VD, vilket har gjorts vid tre 
tillfällen. Detta för att tillföra en bred och allomfattande bild av problemet. Vi har 
även gjort bedömningen att det är denna person som är mest insatt i företagets 
strategiska beslutsfattande. Dessutom fann vi det relevant att intervjua en person 
på företaget som är anställd för att sköta myndighetskontakter. 
 
Följande personer på Tradex har intervjuats: 
 
 Björn Berggren, General manager för dotterbolag  

 
 Anonym, anställd  

 
Den empiri vi har fått fram av intervjuerna utgörs av dessa sex respondenters svar. 
Givetvis hade det varit önskvärt för studien att intervjua fler personer. Resultatet 
hade då i högre grad kunnat generaliseras, vilket skulle innebära en för studien 
högre extern reliabilitet. Jacobsen menar dock att kvalitativa studier inte har som 
mål att säga något om det typiska och generella. Han argumenterar för att målet 
istället är att finna det unika och speciella (Jacobsen, 2002).  
 

2.8 Teoretisk utgångspunkt  
 
Den teoretiska bas studien utgår från, har vi skaffat oss genom litteraturstudier 
och studier av tidigare vetenskapliga publikationer. Teorierna vi har funnit 
relevanta har använts för att tolka och förstå svaren i den empiriska 
undersökningen.  
 
Vi har valt att utgå från garbage can modellen, en modell som behandlar 
beslutsfattande i komplexa miljöer, vilken har utvecklats av Cohen, March och 
Olsen. Denna beskriver beslutsfattande som osäkert, tillfälligt och komplicerat 
(Bengtsson, Nygaard, 2002). Vi betraktar modellen användbar för att, utifrån ett 
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mikroperspektiv, belysa företagets mål att få sina varor tull och momsbefriade. 
Även Simons begränsade rationella teori har använts som stödteori. Såväl garbage 
can som begränsad rationell teori utgår från komplexa miljöer. Dessa är dock inte 
specifikt anpassade för emerging markets och Kina.     
 
Hans Jansson, professor vid Kalmar Högskola, utgår från ett mer makrorelaterat 
resonemang. Utgångspunkten är att den dynamiska miljön på olika sätt påverkar 
företagets beslutsfattande. Genom att öka förståelsen av omgivningen kan 
företaget bättre förstå och agera i denna. Jansson använder sig av såväl 
institutionell teori som nätverksteori för att beskriva företagets strategier på 
emerging markets. Valet att tillämpa nätverksstrategi som komplement till 
institutionell teori anser vi som naturligt. Detta med tanke på att företagets 
strategier på emerging markets i hög grad handlar om att skapa och bibehålla 
nätverk av goda relationer till viktiga aktörer. Dessa nätverk påverkas i hög grad 
av institutionella aspekter såväl inom som utanför företaget. (Jansson, 2004) 
Dessa modeller menar vi därför är lämpliga för att tillföra studien även ett 
makroperspektiv.    
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3. Kina  
I följande kapitel diskuteras ekonomiska reformer i Kina samt WTO. Vidare 
redogör vi för Kinas centrala och lokala myndigheter för att slutligen beskriva 
importlicenser, tullar och moms.    
 

3.1 Ekonomiska reformer och WTO  
 
Då GATT uppkom år 1947 var Kina en av de ursprungliga medlemmarna. Redan 
två år senare, när Folkrepubliken Kina bildades, valde landet att utträda. En lång 
period av utanförskap pågick ända fram till år 1986, då nya förhandlingar om ett 
nytt medlemskap påbörjades (China Business Review, 2000).   
 
De nya förhandlingarna inleddes i samband med de ekonomiska reformerna som 
påbörjades 1979. Under tiden som förhandlingsprocessen pågick, var Kina 
informationsskyldig avseende de förändringar landet genomförde 
(Kommerskollegiet rapport, 2003).  
 
Behovet av stabila handelsvillkor uppkom i och med möjligheterna för utländska 
företag att genom joint venture etablera sig i Kina. Dessutom var Kina 
intresserade av ett ökat tillträde till andra marknader. Från mitten av åttiotalet 
påbörjades stora ekonomiska reformer. Bland dessa kan nämnas privatisering och 
reformering av stora statsägda företag. Under denna period framförde Kina sina 
intentioner att förena den då existerande planekonomin med en liberalare 
marknadsekonomi (Tang, Ward, 2003, Komerskollegiet rapport, 2003). 
  
När WTO bildades 1995, infördes förutom tullsänkningar på industrivaror, även 
reformer gällande telekommunikationer, försäkringar och handelsrättigheter. 
Vidare efter Kinas inträde år 2001 har WTO krävt en del reformer för att öka 
tillgängligheten på information om handelsrelaterade föreskrifter. Kina måste 
bland annat publicera översättningar av handelsdokument senast 90 dagar efter 
dess implementering (Kommerskollegiet rapport, 2003). 
 
Det bristfälliga rättsystemet är ytterligare ett orosmoment för ett svenskt företag 
som ska bedriva verksamhet i Kina. I WTO-avtalen fastställs miniminivåer för 
medlemmarnas rättssystem. Dessa miniminivåer innebär dels oberoende 
domstolar, dels rätten till överklagning. Kina har dock fått kritik för partiets 
inblandning i rättsprocesser samt för Kinas utbredda korruption (ibid). 
 
Ickediskrimineringsprincipen är en av WTO:s styrande principer. Den omfattas av 
både ”principen om mest gynnad nationsbehandling” och ”principen om nationell 
behandling”. Denna förstnämnde princip innebär att samtliga medlemsländer 
måste behandlas på lika villkor, utan några favoriseringar. ”Principen om 
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nationell behandling” innebär att importerade varor måste behandlas likvärdigt 
med inhemska varor vad gäller exempelvis moms och andra interna skatter (ibid).  
 

3.2 Lokala och centrala myndigheter 
 
Nationella Folkkongressen är landets högsta lagstiftande organ och 
centralregeringen, det högsta verkställande organet. Centralregeringen såväl som 
lokala och regionala myndigheter har rätt att besluta om förordningar och 
föreskrifter, däribland handelsrelaterade (Kommerskollegiet rapport, 2003). De 
kinesiska myndigheterna är fördelade på tre nivåer; Lokalt, provinsiellt och 
centralt. Sedan våren 2003, sköts administrationen för såväl inrikes och 
utrikeshandeln på central nivå av Kinas Ministry of Commerce. Denna myndighet 
ersatte då tidigare Departementet Ministry of Foregin Trade and Economic 
Cooperation (Jernudd, 2003).  
 
På lokalnivå administreras de flesta frågor avseende export och import samt 
daglig affärsverksamhet av olika ”local commisson on foreign trade and 
cooperation”. Dessa lokala myndigheters utformande och ansvarsområden skiljer 
sig åt mellan olika regioner (www.mofcom.gov.cn, www.bjmbj.gov.cn, 
www.china-liaoning.org, 040523).  
 
Tillgången på information via Internet, från centrala myndigheter, är 
förhållandevis god. Denna information finns även på engelska. På central nivå, 
Ministry of Commerce, finns flertalet nya lagar och direktiv publicerade på dess 
hemsida. I tidningen Gazette, publiceras ny lagstiftning och nya direktiv. 
Tidningen utkommer i såväl elektroniskt format som pappersformat 
(mofcom.gov.cn, 040523). De lokala myndigheternas hemsidor tillhandahåller 
information om lokala lagar och direktiv. Lokala myndigheter upprättar även 
detaljerade beskrivningar angående tillvägagångssättet för import och 
exportadministration (www.trade.gov.cn, 040523). I de fall det existerar 
hemsidor, vilket inte är fallet för alla lokala myndigheter, är dock den information 
som tillhandahålls av skiftande kvalitet (mofcom.gov.cn, 040523). 
 
Lokala och provinsiella myndigheter har relativt långtgående självständighet. 
Detta kan försvåra implementeringen av centrala direktiv, där ibland WTO:s 
lagstiftning. Historiskt sett har Kina haft starka provinsiella myndigheter som har 
trotsat ett centralt maktutövande. Periodvis har centralregeringen saknat faktisk 
kontroll över myndighetsutövandet på lokala nivåer. För att motverka detta har 
centralregeringen försökt anställa ”ärliga” och ”uppriktiga” tjänstemän. Dessutom 
har ständiga kontroller av verksamheterna genomförts. Ett av dessa områden är 
skatteuttaget på lokal nivå, där en maxgräns för skatteuttag har tillsatts 
(Wedeman, 2001). 
 
Den faktiska implementeringen av originaldirektiven kan skilja sig åt mellan olika 
provinser. Självständigheten på lokal nivå kan leda till ”selektiv implementering” 
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(Jernudd, 2003). Dessa problem med att implementera ny lagstiftning från 
centrala myndigheter orsakar osäkerhet och oro i systemet (Wederman, 2001).  
 
Vidare har centralregeringen vidtagit åtgärder för att säkerställa en enhetlig 
implementering av handelslagstiftningen och WTO-direktiven. Från 
centralregeringen har det framförts intentioner för en enhetlig tillämpning av 
handelsdirektiv. På lokalnivå har dessa intentioner mött ett visst motstånd och 
protektionism. Flera lokala myndigheter är negativt inställda till WTO-
medlemskapet. Detta eftersom det för dem har inneburit ett större ansvar för de 
negativa konsekvenser som förknippas med medlemskapet, som till exempel 
stigande arbetslöshet (Landrapport Utrikesdepartementet, 2002). 
 
Dessa reformer borde förbättra förutsättningarna för en i framtiden jämn och 
rättvis nationell behandling av exempelvis skatter och moms avseende 
importerade produkter. 
 

3.3 Importlicenser, tullar och moms  
 
De kinesiska tulltarifferna har under de senaste åren successivt sänkts. För tolv år 
sedan uppgick tulltariffen till cirka 40 procent, idag (2004) är denna omkring 17 
procent. Målet är att tariffen ska sänkas till en genomsnittlig nivå på 10 procent. 
Ungefär 75 procent av de importerade varorna är idag tullfria. Denna process har 
påskyndats av WTO-medlemskapet (Landrapport Utrikesdepartementet, 2002). 
 
Importlicenser innebär tillstånd för företag att importera produkter. Det protokoll 
som reglerar WTO:s importlicenser ”Agreement on Import Licensing Procedures” 
ålägger medlemsländerna att publicera rikligt med information. Detta för att 
underlätta importlicenskategoriseringen för företagen. Det åligger även 
medlemsländerna att publicera eventuella förändringar gällande 
importlicensprocedurer. Protokollet innehåller riktlinjer för hur medlemsländerna 
ska behandla ansökningar där det ingår en tidsgräns på sextio dagar som maximal 
handläggningstid. Reglerna gällande importlicenser ska vara tydliga och alla 
ansökningar ska administreras neutralt och rättvist (www.wto.org, 040512).     
 
Kina har förbundit sig att eliminera samtliga importlicencer innan år 2005. Vidare 
ska tulltariffer för industriprodukter sänkas till ett medeltal på 8,9 procent under 
2004. Även tulltarifferna för telekomprodukter är på väg att sänkas (Beijing 
Business Review, 2004).  
 
Enligt det protokoll som reglerar momsen i Kina, ”Regulation of the People’s 
Republic of China”, ska den moms som betalas av företagare som importerar eller 
säljer varor uppgå till 1,17 procent. Vad gäller exportvaror uppgår momsen till tre 
procent. Dessa tariffer gäller endast om myndigheter inte ger andra indikationer 
(www.mofcom.gov.cn, 040514). 
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År 1997 introducerades bestämmelser som för exporterande företag medförde 
lägre tulltariffer för de komponenter som importeras till Kina för att sedan ingå 
som del i en produkt avsedd för export utanför Kinas gränser. Dessa 
bestämmelser ledde till en viss osäkerhet angående vilka produkter som skulle 
kategoriseras enligt de lägre tullavgifterna (Rees, Tyers 2004). 
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4. Kultur  
I följande kapitel kommer delar av Kinas kultur, vilka vi bedömer är relevanta för 
studien, att presenteras. Det som först kommer att tas upp är konfucianismen som 
kan ses som en synonym för den traditionella kinesiska kulturen. Därefter kommer 
vi att redogöra för ”saving face” och fenomenet guanxi. 
 

4.1 Konfucianism 
 
Stockman beskriver konfucianismen som synonym till traditionell kinesisk kultur 
(Stockman 2000). Enligt Hill är grundpelaren i konfucianismen att uppnå 
personlig frälsning genom att agera på rätt sätt. Ideologin är uppbyggd av 
riktlinjer angående relationer, moral, uppförande och lojalitet (Hill 2003).    
 
Enligt konfucianismens lära riktas fokus på ”detta liv i denna värld”, dessutom 
anses att himmelriket är att leva ett rikligt liv här på jorden. Övernaturliga 
fenomen och livet efter döden är således av mindre betydelse (Quanyu, Leornard 
& Tong 1997).  
 
Ytterligare en grundpelare i konfucianismen och i den kinesiska kulturen är 
respekten för människor i maktposition och äldre. Enligt konfucianistisk lära 
medför ålder vishet vilket innebär en naturlig rätt att tilldela order (Bjerke, 1998). 
”Obedience from juniors is unconditional, and therefore, offers a respected face-
enjoying due respect is what seniors experience either at home or in society” 
(Quanyu, Leornard, Tong 1997:223).  
 
Enligt Bjerke innebär den kinesiska ledarrollen en maktposition där hög 
flexibilitet och anpassningsförmåga uppfattas som goda egenskaper. I det 
kinesiska samhället är det acceptabelt att medvetet undanhålla information för att 
antingen värna om sin makt eller att öka denna. Bjerke påstår även att det finns en 
allmän brist på kommunikation mellan olika maktpositioner, speciellt i vertikal 
riktning nedåt i hierarkin. Vidare resonerar han att öppenhet uppfattas som ett 
tecken på svaghet (Bjerke, 1998). 
 

4.2 ”Saving face” 
 
Att visa sitt ansikte på ett bra sätt, det vill säga att behålla hedern, är mycket 
viktigt i den kinesiska kulturen. Det handlar dels om att inte genera personen i 
fråga, dels att inte få personen att framstå som okunnig.  
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Enligt Grove och Wenzhong finns det främst två aspekter till varför det är viktigt 
för kineserna att visa rätt ansikte utåt. Dels då kineser ofta socialiserar i samma 
krets livet ut, dels eftersom det är viktigt att leva i en harmoni utan konflikter 
(Grove, Wenzhong i Quanyu, Leonard, Tong, 1997).   
 
Inom konfucianismen framhävs mänskliga naturens skönhet, vilket medför att 
personer som delar konfucianismens filosofi undviker att erkänna sina brister. 
Detta tar sig uttryck i en ständig oro att förlora hedern. Konsekvenserna av detta 
när det gäller beslutsfattande är oron över hur handlingen kommer att uppfattas av 
andra (Quanyu, Leonard, Tong 1997).  Att visa sitt rätta ansikte utåt är viktigt då 
det gäller alla slags sociala relationer, inklusive affärsrelationer (Bjerke, 1998). 
 

4.3 Guanxi 
 
Guanxi är ett komplext system som bygger på personliga och professionella 
relationer av ömsesidig karaktär, vilket medför att det kinesiska samhället är 
relationsbaserat. ”Guanxi means ”relationships” or ”connections”, and can be 
used to refer to relationships between people and groups (social relationships, 
international relationships) as well as between processes and ideas” (Stockman, 
2000:85).  
 
Guanxi grundar sig i den kinesiska kulturen och konfucianismens filosofi om att 
högt värdesätta social hierarki och ömsesidiga skyldigheter. Inom konfucianismen 
betonas relationer såväl inom familjen, som utåt (Hill, 2003). Vidare kan guanxi 
förklaras som ömsesidiga förpliktelser som sträcker sig längre än till familjen. 
Den kan även betraktas som ett sammanhängande nätverk i den asiatiska 
affärsvärlden. Bjerke menar vidare att sociala kontakter skaffas före själva 
affärerna kommer i fråga, vilket är motsatsen till vad som normalt sker i 
västvärlden (Bjerke, 1998). Västvärlden betraktas som mer individbaserat medan 
det kinesiska samhället är desto mer relationsbaserat. Västerlänningar kan ibland 
uppfatta dessa relationer som mutor och korruption, vilket grundas på svårigheter 
att förstå den kinesiska kulturen och guanxi (ibid).  
 
Detta missförstånd som Bjerke belyser, diskuterar även Kipnis (Kipnis, 2001). 
Han resonerar vidare att guanxi inte handlar om att ”förbilliga” mänskliga 
relationer, utan att bygga upp ett vettigt uppförande och ett system av bekräftelse. 
Kipnis menar även att komplexiteten av det mänskliga umgänget ignoreras om 
uppfattningen är att guanxi bara handlar om gåvor, tjänster och förpliktelser.  
 
I Kina skapas affärsrelationer enligt guanxis regler, både när det gäller kinesiska 
företag och regeringsorgan. Såväl guanxi som affärsrelationer är informella. 
Endast en minoritet av affärsrelationerna i Kina är formella. I de flesta fall 
existerar det inte några muntliga löften eller skrivna kontrakt. Däremot baseras 
affärsrelationerna på ömsesidig förståelse som uppstår exempelvis då sociala band 
knyts. Guanxi och affärsrelationer karaktäriseras av dess dynamiska karaktär. 
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Dessa utvecklas med tiden, ansträngningar och konstant förbindelse lönar sig 
(Yang, 2004).  
 
Denna dynamiska relation diskuterar även Vanhonacker; ”Like any asset, guanxi 
must be carefully managed or it can become a liability. But by remaining alert to 
guanxi’s potential to cause mischief, you can head off relationships that could 
work against you” (Vanhonacker, 2004).   
 
Enligt Hill fungerar guanxi som det smidigaste sättet att få saker och ting gjorda i 
stället för att agera efter regler och lagar som ständigt verkar förändras. För att 
myndigheter ska handla i företagens intresse krävs det främst makt, relationer och 
kontakter (Hill 2003).  
 
Risker, frustrationer och besvikelser minskar till följd av guanxi. Det är viktigt att 
vårda guanxin vilket kan vara såväl tids- som resurskrävande. Guanxi baseras på 
fyra punkter. Den första innebär att pengar inte alltid är avgörande. Andra 
punkten betonar att guanxi byggs upp utifrån trovärdigheten hos företag och 
individer. Tredje punkten poängterar betydelsen av ett pålitligt agerande då detta 
styrker relationer. Slutligen handlar guanxi om att vårda sociala band genom att 
kontinuerligt underhålla sina relationer, vilket medför att kineser känner sig 
manade att göra affärer med sina sociala kontakter först 
(www.agribusiness.org/guanxi.htm, 040410). 
 
I många fall då västerländska företag bedriver verksamhet i Kina tar de hjälp av 
konsulter eller experter. Deras främsta uppgift är att vägleda de västerländska 
företagen genom den kinesiska byråkratin, kulturen och överbrygga 
språkbarriären. Ofta är det barn till högt uppsatta tjänstemän inom olika 
myndigheter som bedriver konsultverksamheter (Hill, 2003, Yang, 2004). 
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5. Teori  
I detta stycke presenteras valda teorier som vi finner lämpliga för studiens analys. 
Dessa kommer att sammanfattas i en figur. 
 
Den teoretiska plattform, som kommer att användas för att i analysen ge stöd åt 
empirin, utgår från dels ett mikroperspektiv, dels ett makroperspektiv. Båda dessa 
perspektiv behövs för att illustrera problematiken.  
 

5.1 Emerging market 
 
Enligt Jansson (2004) är det ofta oklart vad som egentligen menas med en 
emerging market och därav även vilka länder som ska klassificeras i denna grupp. 
Ofta används begreppen ”emerging economies”, ”developing countries” och 
”transition economies” som synonymer till begreppet. Jansson gör dock en 
distinktion mellan en emerging market och en ”transition economy”. Dessa ses 
som ”different but overlapping concepts" där skillnaden “lies in the starting point 
for the transition to the market economic system” (Jansson, 2004,1:3). För att 
klassificeras som en emerging market krävs att landet har kommit längre i sin 
ekonomiska utveckling än till “pre-market” stadie. Landet har då genomfört 
lyckade och strukturerade reformer av samhälle, företag och marknad och är 
under utveckling mot en mogen, kapitalistisk marknad (Jansson, 2004).   
 

5.1.1 Att verka på en emerging market  
 
Företag som befinner sig på en emerging market tvingas handskas med 
annorlunda förutsättningar än vad som gäller på en mogen marknad. En växande 
ekonomi innebär skiftande lokal efterfrågan men även en omgivning som för 
företaget ofta upplevs som osäker, turbulent och problemfylld. Denna omgivning, 
menar Jansson, behöver inte enbart vara negativ för företaget utan kan likväl vara 
en källa till konkurrensförelar; ”[S]tructual changes in emerging markets entail a 
threat as well as an opportunity” (Jansson, 2004, 1:5). Därför behöver företaget på 
ett fördelaktigt sätt hantera de hot och problem som marknadens strukturella 
turbulens innebär.  
 
Strukturella problem uppstår till följd av förändringsprocessen. Svårigheter kan 
exempelvis vara osäkerheten kring hur företaget ska förhålla sig till landets 
myndigheter.  Andra svårigheter kan vara hanteringen av snabba förändringar i 
landets juridiska system som på olika sätt kan ha en direkt eller indirekt påverkan 
på företaget. Det kan även vara problematiskt att finna jämvikt mellan landets 
traditionella kultur och moderna, västerländska värderingar (Jansson, 2004).    
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5.2 Begränsad information 
 
Den begränsat rationella modellen behandlar beslutsfattande i organisationer. 
Upphovsmannen till modellen, även kallad satisfieringsteorin, är Herbert A 
Simon. Modellen är intressant för studien då den diskuterar begränsad 
information till följd av begränsad och selektiv kunskap (Simon i Bakka, 
Fivelsdal, Lindkvist 1993:208).  
 
Modellen diskuterar omständigheten att organisationen och beslutsfattaren ofta 
har oklara och instabila mål. Med detta menar Simon att beslutsfattaren inte i 
förväg har bestämda mål utan snarare önskningar som ändras under 
beslutsprocessens gång. Dessa aspirationer är ”förväntningsnivåer för 
måluppfyllelse. Beslutsfattaren styrs inte av slutgiltiga mål utan av förväntningar 
om möjliga grader av måluppfyllelse” (Simon i Bengtsson, Nygaard 2002:32).  
 
Den begränsat rationella modellen kan betraktas som en beslutsprocess där 
beslutsfattaren har ett val mellan olika alternativ. Då situationer och beslut är 
komplexa, eftersträvar beslutsfattaren satisfierande beslut. Endast i undantagsfall 
är beslutsfattande en ren optimering. Enligt denna modell strävar beslutsfattaren 
inte efter att nyttomaximera sina mål utan efter satisfierande mål (Andersson, 
1994). 
 
Denna begränsade rationalitet, innebär ett hämmande av beslutsprocessen på 
grund av individuella och organisatoriska begränsningar. Detta framförallt på 
grund av att individen och organisationen har begränsad information. Ett exempel 
på detta är att individen och organisationen inte känner till vilka 
handlingsmöjligheter som finns och dess eventuella konsekvenser. Beroende på 
var i organisationen personen befinner sig avgörs dennes möjligheter till 
information. Likaså beror detta på erfarenhet och utbildning (Bengtsson, Nygaard 
2002). 
 
Situationsdefinition är en annan företeelse som modellen behandlar. Detta innebär 
att beslutsfattaren är begränsat rationell då denne tolkar situationen utifrån sin 
selektiva kunskap. Denna bestämda bild av verkligheten begränsar 
beslutsfattarens förmåga att upptäcka andra alternativ (ibid).   
 
 
Simon menar vidare att beslutsfattaren tar beslut ”av bestämda inlärda 
handlingsmodeller, rutiner, som han utnyttjar varje gång han möter ett problem 
som han känner igen utifrån sin situationsdefinition” (ibid:32).  
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5.3 Beslutsfattande i en komplex miljö 
 
Garbage can modellen utgår liksom den begränsat rationella modellen från 
beslutsfattande i komplexa miljöer och tar upp osäkerhet, tillfällighet och 
komplexitet. Modellen har utvecklats av Cohen, March och Olsen. Medan 
garbage can modellen tydligare fångar upp faktorer som påverkar beslut, 
diskuterar däremot den begränsat rationella modellen mer ingående vilken 
påverkan begränsad information har på beslut. Därför finner vi den begränsat 
rationella modellen lämpligare i diskussionen angående uppkomsten av 
problemet.  
 
Grundtanken med denna modell är att beslutsfattande inte är en rationell process. 
Modellen utgår från att målsättningen inte alltid är tydlig. Målsättningarna 
varierar under beslutsprocessen och är inkonsekventa samt konfliktfyllda. Cohen, 
March och Olsen argumenterar för att ”förhållandet mellan mål/aspirationer och 
medel är oklart, komplicerat, dåligt definierat eller präglas av bristande kunskap” 
(Cohen, March, Olsen i Bengtsson, Nygaard 2002:40).  
 
Beslutsfattande är en komplicerad och komplex process som kan brytas ner i 
delprocesser. Vidare betraktas beslutsfattande inte som en välorganiserad och 
stabil process utan som en sammansättning av delprocesser, så kallade strömmar 
(Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1993). Modellens fyra strömmar är följande: 
 
 En ström av beslutsmöjligheter, vilket innebär anledningar och situationer där 

det förväntas att organisationen fattar beslut. 
 En ström av problem, vilket kan vara en förfrågan, kundkrav eller någon 

annan situation som kräver ett ställningstagande och beslut från 
organisationen. 

 En ström av lösningar, vilket innebär lösningar i form av kunnighet som söker 
problem. 

 En ström av deltagare som har en betydelse för beslutsprocessen. Deltagarna 
påverkar beslutsfattandet genom bland annat sina kunskaper, kontakter och 
intressen.  
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LösningarDeltagare Beslut

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(figur, Bruzelius & Skärvad, 2000, modifierad) 
 
Sammansättningen och förhållandet mellan dessa strömmar varierar. Detta 
påverkar i sin tur utfallet av beslutsfattandet. De faktorer som påverkar 
sammankopplingen är:  
 
 Organisationens struktur, såväl den informella som formella strukturen. 
 Tid, det vill säga när och i vilken situation ett problem dyker upp. 
 Energi, det vill säga den energi deltagarna förfogar över och deras intresse i 

det aktuella problemet (Jacobsen, Thorsvik, 1997). 
 
Sammankopplingen av ovannämnda faktorer tyder på att ett beslutsfattande är 
präglat av tillfälligheter. Detta, enligt modellen, leder till att beslutsfattandet har 
en hög grad av komplexitet, tvetydlighet och oklarhet. Däremot är processen inte 
av helt slumpmässig art. De tre huvudtyperna av sammankopplingar för 
beslutsfattande är: 
 
 Anarkistisk, det vill säga en sammankoppling som är temporär och inte styrd.   
 Feed-back, vilket innebär att beslutsfattandet är präglat av tidigare 

erfarenheter. 
 Rutiner, som är baserade på strukturella och administrativa system och 

förhållanden (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1993). 
 
5.4 Institutionell nätverksteori  
 
För att belysa det sätt relationsbaserade nätverk påverkar företag på en emerging 
tar vi hjälp av Janssons institutionella nätverksteori. Nätverksteorin kan användas 
som ett teoretiskt ramverk för att analysera MNC, på emerging markets i 
förhållande till institutionell påverkan (Jansson, 2004). 
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5.4.1 Nätverksteori  
 
Jansson argumenterar för att MNC omges av ett flertal marknadsrelaterade 
förhållanden mellan olika aktörer, såsom mellan köpare och säljare. Dessutom 
finns det aktörer utanför marknaden som MNC interagerar gentemot, exempelvis 
stat, regering och lokala myndigheter. Jansson betraktar dessa förhållanden och 
samband som ett nätverk i vilket MNC strategiskt agerar gentemot den externa 
omgivningen (Jansson, 2004). 
 
Nätverket består av enheter “nodes” som hålls samman av olika relationer 
“linkages”. Aktörernas syfte kan dels vara baserat på effektivitet och vinst, dels 
att uppnå legitimitet. Effektivitet och legitimitet är dock två begrepp som är nära 
sammankopplade, då effektivitet baseras under legitima förhållanden och kan 
därför vara svåra att särskilja (ibid). 
 
Nätverkets olika relationer, så kallade bindningar, diskuteras av Jansson (2004) 
utifrån olika aspekter såsom syfte, innehåll och struktur. Resonemanget nedan 
kommer att utgå från Janssons beskrivning av dessa aspekter.  
 
 Syfte - Enheter kan vara sammanlänkade av två olika anledningar såsom 

instrumentella och sociala. Instrumentella avsikter innebär att organisatoriska 
enheter har gjort ett medvetet och avsiktligt beslut om att etablera en relation. 
Sociala relationer uppstår däremot till följd av mer individuella attribut såsom 
personkemi, kulturell och social grupptillhörighet (ibid). 

  
 Innehåll - Relationerna kan innebära två olika typer av utbyten, dels utbyten 

av resurser, dels sociala utbyten. Resurserna kan vara såväl materiella 
(exempelvis pengar, produkter och presenter), som kognitiva (exempelvis 
information, direktiv och kunskap). Vid utbyten av social art innebär detta ett 
mer diffust utbyte. Framtida gengäldar är då inte specificerade på samma vis 
som vid exempelvis monetära utbyten. Vänskap och tillit är istället viktiga 
attribut (ibid).   

 
 Struktur - Relationerna kan även ha olika utseende och struktur. De kan vara 

vertikala och horisontella samt kan te sig olika vad gäller frekvens, uthållighet 
och djup (ibid). 

 

5.4.2 Institutionell teori 
 
Den osäkerhet som beslutsfattare på emerging markets befinner sig i, kan 
reduceras eller penetreras genom ökad förståelse och kunskap om den dynamiska 
omgivningen. Kinas dynamiska miljö påverkar på olika sätt företagens 
beslutsfattande. Institutionell teori kan lämpligen användas för att öka förståelsen 
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av företagets omgivning. Därmed kan även förståelsen öka för de bakomliggande 
strukturer som förklarar vikten av personliga relationer mer myndigheter.  
 
Institutionell teori utgår från att organisationers institutionella omgivningar 
påverkar dess strategiska handlingsmöjligheter. Enligt Kjaer kan 
institutionsbegreppet användas för att förklara de olika krav som ställs på 
verksamheten ”verksamheten är underställd bredare institutionella strukturer som 
på ett avgörande sätt påverkar dess strategizing” (Kjaer i Nygaard, Bengtsson, 
2002:197). Detta sker genom att företag ständigt måste ta hänsyn till vilka mål 
och medel som av omgivningen uppfattas som legitima. Legitimitet är enligt 
institutionell teori ett grundvillkor för all verksamhet (Kjaer i Nygaard och 
Bengtsson, 2002). 
 
Jansson diskuterar kopplingen mellan institutioner och förutsägbarhet. 
”Institutions standardise behaviour and transfer rules, norms, and ways of 
thinking between individuals” (Jansson, 2004, 2:15). Institutioner karaktäriseras 
av dess organiserande natur, dess förmåga att påverka olika relationer samt dess 
stabilitet och förutsägbarhet. Genom att identifiera och förstå olika strukturer som 
utgör en del av den kontext som vårt studieobjekt befinner sig i, kan det medföra 
en ökad förståelse för hur och varför studieobjektet bör anpassa sitt handlande. 
Detta för att reducera såväl risk som osäkerhet (Jansson 2004). 
 
Scott menar att institutionella strukturer består av såväl kognitiva som regulativa 
strukturer. Han definierar institutionsbegreppet såsom; ”Institutions consist of 
cognitive, and regulative structures and activities that provide stability and 
meaning to social behaviour. Institutions are transported by various carriers – 
cultures, structures and routines – and they operate at multiple levels of 
jurisdiction” (Scott i Ahmadi, 2003:9). 
 
Även Kjaer belyser en distinktion mellan kognitiva och regulativa strukturer. Han 
betraktar normativa strukturer som ett viktigt perspektiv för att beskriva hur 
institutionella strukturer påverkar det sociala beteendet (Kjaer i Nygaard, 
Bengtsson, 2002). 
 
 Kognitiva strukturer utgår ifrån att institutioner formar individer och gruppers 

kunskap. Institutionerna förser individer med en gemensam världsbild som i 
sin tur styr val och beslut (Kjaer i Nygaard, Bengtsson, 2002).  

 
 Normativa strukturer formas genom att institutioner förser individer och 

grupper med gemensamma normer för vad som anses vara legitimt beteende. 
Genom att socialiseras in i en gemenskap blir följden en gemensam moral. 
Detta i sin tur påverkar beslutsfattande (Kjaer i Nygaard, Bengtsson, 2002). 
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 Regulativa strukturer omfattar regler som direkt tvingar individer och grupper 

att bete sig på ett visst sätt och därmed formar beteende. Konsekvenserna av 
att bryta mot de regulativa strukturerna medför straff eller sanktioner. 
Lagstiftning, avtal, stadgar och kontrakt utgör exempel på regulativa 
strukturer. (Kjaer i Nygaard, Bengtsson, 2002). 

 

5.5 Strategier för en komplex miljö 
 
Child (1999) argumenterar för att det finns i huvudsak två typer av strategier för 
att hantera den komplexa omgivningen. Genom ”complexity reduction” försöker 
MNC kontrollera omgivningen. Ett tillvägagångssätt för att uppnå detta är 
lobbying. Den alternativa strategin är ”complexity absorption”, vilket innebär att 
företaget istället för att kringgå osäkerheten genom att reducera denna, snarare 
försöker penetrera osäkerheten. Exempelvis kan detta göras genom att skapa 
nätverk med personer och organisationer som har rätt kunskaper och kontakter. 
Child poängterar att båda dessa strategier kräver goda kunskaper om den externa 
miljön (Child, 1999). 
 

5.6 Sammanfattning av teoretiska perspektiv 
 
Samtliga av de teoretiska perspektiv vi har presenterat lyfter fram viktiga aspekter 
som vi använder i studiens analys. Genom att delvis modifiera samt 
sammankoppla dessa perspektiv, kan dock resonemangen förtydligas ytterligare. 
Vi har valt att sammankoppla dessa med hjälp av en modell som visar 
perspektiven utifrån olika lager. Detta för att underlätta och förtydliga 
struktureringen av uppsatsen. 
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De innersta fälten illustrerar företaget utifrån ett mikroperspektiv. De två yttersta 
fälten ger upphov till en situation av begränsad information. Denna situation 
skapar problem för företaget, vilket illustreras i modellens mitt. Här har vi tagit 
hjälp av garbage can modellen, vilken delvis omarbetats. För att lösa problemet 
krävs ett beslut av myndigheterna. Detta beslut betraktas, enligt modellen, som 
företagets mål. Utfallet av beslutet/målet påverkas av fyra olika strömmar; 
deltagare, problem, lösningar, beslutsmöjligheter. Sammansättningen och 
förhållandet mellan dessa strömmar påverkar i sin tur utfallet. De faktorer som 
påverkar sammankopplingen är; struktur, tid, energi, nätverk. Denna fjärde faktor, 
nätverk, har vi valt att lägga till för att på ett korrektare sätt illustrera 
problemområdet.   
 
De två yttre fälten visar de makroperspektiv som kommer att användas för att i 
analysen belysa och förklara problemområdet. Dessa utgörs dels av emerging 
market och dels av regulativa, kognitiva och normativa institutionella strukturer. 
Vi har valt att betrakta emerging market som det yttersta skiktet då den rådande 
situationen påverkar landets strukturer, exempelvis regulativa såsom lagar och 
direktiv. Det kan dock ske ett växelspel mellan de yttersta skikten, då förändrade 
strukturer ibland utgör en förutsättning för att marknaden ska ”mogna”.  
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6. Fallföretag 
I följande kapitel presenteras fallföretaget. Delar som vi kommer att beröra är 
företagets etablering i Kina, framtidsplaner samt dess problemsituation som 
utgör uppsatsens studieobjekt. 
 

6.1 Företagspresentation 
 
Koncernens moderbolag, AB Tradex Converting, har sitt säte i Sverige. 
Verksamheten består av utveckling och tillverkning av system innehållande 
självhäftande komponenter för sammanfogning, avskärmning, 
vibrationsdämpning och elektronisk isolering till mobiltelefonindustrin samt 
appliceringsutrustning för dessa komponenter.  
 
Företaget är sedan tio år tillbaka verksamt inom mobiltelefonibranschen. De är 
såväl underleverantör som leverantörer till några av världens största 
mobiltelefontillverkare. Verksamheten bedrivs i Sverige, USA och Kina (Tradex 
Årsredovisning, 2003). 
 

6.1.1 Etablering i Kina 
 
Tradex har varit verksamma i Kina sedan 1999. Företaget i Kina är ett dotterbolag 
som till hundra procent ägs av svenska AB Tradex Converting. Verksamheten är 
förlagt i närheten av Beijing, i provinsen Langfang. Antalet anställda uppgår till 
250, varav sex personer är svenskar. Det är denna anläggning som i dagens läge är 
koncernens största.  
 
Produktionen är uppdelad efter vilket geografiskt område kunderna befinner sig i. 
Merparten av försäljningen sker inom landet. Exporten uppgår till cirka tjugo 
procent, huvudsakligen till Hong Kong. 
 
De tre främsta orsakerna till att företaget valde att etablera sig i zonen är följande:  
 
 att platsen låg strategiskt rätt i förhållande till kunderna.  
 att de hittade en bra lokal. 
 att det i närheten fanns ett annat svenskt företag som de hade god kontakt 

med.  
 
Ett svenskt stort företag som Tradex har haft goda relationer med var vid 
etableringen verksamma i Kina. Detta företag befinner sig i samma industrizon. 
Tradex förhörde sig med detta svenska företag och fick en god uppfattning om 
zonen, framförallt gällande praktiska saker. Fortfarande pågår ett samarbete 
(Intervju, Björn Berggren, 040428, 040507, 040520). 
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6.1.2 Framtidsplaner 
 
Det har under år 2003 planerats och slutligen beslutats att etablera ett nytt 
försäljningskontor i Singapore. I företagets årsredovisning för året 2003 uttrycks 
en stark tro på fortsatt marknadstillväxt för år 2004, främst då i Asien. 
Anläggningen i Kina har under år 2003 fördubblat sin lokalyta och sin 
produktionskapacitet 
(Tradex Årsredovisning, 2003). 
 

6.1.3 Företagets problemsituation 
 
Företaget befinner sig nu (2004) i en problemsituation där de försöker arbeta fram 
ett sätt att få sina varor tull och momsfria. De tre främsta orsakerna till detta är: 
 
 Minskade kostnader 
 Befintligt kundkrav  
 Konkurrensfördelar 

 
Då företaget idag måste importera varor som till exempel tejp, folie och film i 
olika sorters plast för sin produktion, medföljer importkostnader i form av tull och 
moms. Idag (2004) finns det flera tariffklasser. Denna kostnad påverkar företagets 
resultat.   
 
Denna kostnad, för tull och moms, påverkar även prissättningen. Kunder 
efterfrågar allt mer att Tradex lyckas få sina varor tull och momsfria, då detta 
leder till lägre priser. Detta är fördelaktigt för kunderna som även de är i behov av 
att minska alla eventuella kostnader.  
 
I Kina råder hård konkurrens inom mobiltelefonibranschen. Dessutom har vissa 
konkurrerande företag till Tradex lyckats få sina varor tull och momsfria. Då 
Tradex inte har lyckats med detta ännu, är det till nackdel för företaget. Därför är 
det angeläget att angripa detta problem.   
 
Tradex försäljning sker främst till inhemska kunder, det vill säga kunder i Kina. 
För att kunna få sina varor tull och momsfria krävs idag (2004) att företaget 
återexporterar varor utomlands. En del av Tradex kunder exporterar sina varor. 
Dessa företag vill bli moms och tullbefriade. Andra stora företag vill köpa varor 
från Tradex, det vill säga vill bli deras kunder. Dessa företag har som krav att bli 
moms och tullbefriade. 
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Det finns två aspekter av detta problem: 
 
 Den juridiska processen 
 Den interna processen 

 
För att få sina varor moms och tullfria krävs beslut från myndigheterna. Tradex 
har försökt skaffa sig kunskap om hur man går tillväga för att uppnå detta. Detta 
tycks vara problematiskt då information och regler överlappar varandra och 
dessutom förändras i snabb takt. Ett problem som Tradex står inför är således 
hanteringen av information, direktiv och beslut från myndigheter.  
 
Tradex har en anställd som arbetar med att få varorna tull och momsfria. Samma 
person sköter även liknande frågor och problem som till exempel kategorisering.  
 
Den interna processen är hur företaget internt kategoriserar importvaror i 
förhållande till sin produktion. 
  
Tradex har idag (2004) tillsatt en grupp för att utreda hur företaget bör agera för 
att uppnå moms och tullfritt (Intervju, Björn Berggren, 040428, 040507, 040520). 
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7. Empiri 
Vi kommer i följande kapitel att redogöra för den empiri vi har samlat in med 
hjälp av intervjuer. Först kommer vi att presentera de fyra intervjuerna som har 
genomförts med fallföretaget och därefter de fyra expertintervjuerna. 
 

7.1 Intervjuer med fallföretag 
 

7.1.1 Intervju 1 
 
Telefonintervju med Björn Berggren, General Manager, Tradex, Langfang, Kina, 
040428. 
 
Björn Berggren tycker att samarbetet och relationen med de kinesiska 
myndigheterna generellt sätt fungerar bra. Visserligen är den byråkratiska 
processen längre än motsvarande i Sverige, men kan företaget systemet väl och 
vet vilka ”stämplar” som krävs fungerar det bra. 
 
För att erhålla den information som krävs från de kinesiska myndigheterna har 
Tradex anställt kunnig personal som sköter detta. Björn Berggren arbetar inte 
själv med administration och den byråkratiska processen. Dock poängterar han att 
det är viktigt med en god relation till myndigheterna. 
 
Goda relationer påverkar myndigheternas beslutsfattande vilket kan vara 
fördelaktigt. Exempel på detta är att företaget kan få igenom en ansökan snabbare 
om de personligen har goda relationer till den aktuella myndigheten. Generellt 
arbetar företag med långsiktiga relationer. 
 
De svårigheter Tradex har haft med information och beslut från myndigheter har 
gällt kategorisering. Då Tradex importerar material, främst från Sverige, USA och 
Europa, måste materialet kategoriseras för att hamna i olika tariffklasser för 
import. Det har varit en del svårigheter med detta då Tradex inte alltid har varit 
överens med myndigheternas kategorisering. Dessutom överlappar 
myndigheternas direktiv varandra. Tyvärr har Björn Berggren inget konkret 
exempel på detta. 
 
Det Tradex finner svårt nu är att få varorna moms och tullfria. Angående import 
och tull finns det mycket regler, kontrakt och licenser. Dock har företaget nu 
påbörjat arbetet med att undersöka möjligheterna att uppnå ett fördelaktigare 
beslut.  
 

 39



INFORMATIONSOSÄKERHET I EN KOMPLEX MILJÖ 
- Hur erhålls information från kinesiska myndigheter? 

 
7.1.2 Intervju 2  
 
Telefonintervju med Björn Berggren, General Manager, Tradex, Langfang, Kina, 
040507. 
 
Anledningarna till att Tradex vill få sina varor tull och momsfria är dels för att 
minska en kostnad, dels för att företaget ska bli mer konkurrenskraftigt. Tradex 
importerar material från moderbolaget i Sverige och från Japan, Tyskland och 
USA. Därefter tillverkar de produkterna för att sedan sälja dessa vidare till lokala 
kunder i Kina. Det är tull på allt som de importerar och deras varor är fördelade 
under tre importtariffer, 10 %, 12 % och 15 %. I genomsnitt betalar Tradex 12 
procent (uppskattad siffra av Björn Berggren) tull på det företaget importerar. 
Årligen importerar Tradex varor till ett värde av cirka 40 miljoner kronor, vilket 
medför cirka 5 miljoner kronor i tullkostnad. Detta är stor kostnad som Tradex 
vill minska.  
 
För att få sina varor tullfria måste Tradex återexportera varorna. Den andra stora 
fördelen med att få varorna tull och momsfria är större konkurrenskraft. Då vissa 
kunder exporterar sina produkter kan detta medföra att varorna blir tull och 
momsbefriade. Då Tradex inte är moms och tullbefriade idag, finns en viss risk att 
kunderna väljer ett annat företag.  
 
Frågan att få varorna tull och momsfria uppkom helt och hållet, enligt Björn 
Berggren, som ett kundkrav. Det uppstod redan när Tradex etablerade sig i Kina 
1999. Detta kundkrav har successivt växt och idag är det ett problem som Tradex 
försöker lösa. Dessutom finns det idag (2004) flera konkurrenter som kan 
tillhandahålla moms och tullfria produkter. Detta är till nackdel för Tradex som 
ytterligare har påskyndat processen att angripa detta problem. Björn Berggren har 
ingen uppfattning om hur detta problem, att få varor tull och momsfria, kommer 
att arta sig. 
 
Tradex har försökt skaffa sig kunskap om hur de går tillväga för att få varorna tull 
och momsfria. Det finns två sidor av detta problem. Den första är den juridiska, 
vilken Björn Berggren inte arbetar med utan har anställda till att sköta. Den andra 
sidan är de interna processerna. Då Tradex kunder både säljer till den kinesiska 
marknaden och exporterar, försöker Tradex dela in sina importvaror i två 
kategorier, nämligen varor för import och för export. Denna indelning försöker 
företaget realisera genom att kommunicera med sina kunder och försöka separera 
materialflödet i de två kategorierna.  
 
För att få sina produkter moms och tullfria har Tradex anställda som arbetar med 
frågan och är i kontakt med myndigheterna. Det är även dessa anställda som 
regelbundet arbetar med administrativa och byråkratiska frågor. Även om det är 
vanligt att utländska företag använder sig av konsulter använder sig Tradex endast 
av egen personal.  
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Dubbelhäftande tejp är en av de viktigaste importvarorna, då detta är en 
grundkomponent i produkterna. Idag (2004) importerar Tradex den 
dubbelhäftande tejpen från moderbolaget i Sverige och från Japan, Tyskland och 
USA.  
 
Tradex har tidigare haft liknande problem med information från myndigheterna 
gällande kategorisering av importvaror. De två parterna, Tradex och 
tullmyndigheten, har inte varit överens om vilken kategori och därmed vilken 
tariffklass de importerade varorna skulle tillhöra. Den situationen löstes genom att 
Tradex förhandlade med tullmyndigheterna.  
 
I Langfang finns en provinstull. Under provinstullen finns stadstullar och under 
dessa finns industrizonernas tullar. De sistnämnda är på lokal nivå och är den 
myndighet Tradex framförallt har kontakt med. Någon erfarenhet från 
myndigheter på central nivå har inte Björn Berggren. Industrizonerna har stor 
påverkan på företagen i sin provins. Oftast finns det ett statsägt företag som driver 
provinsen genom att hyra ut mark och lokaler till investerare. Industrizonerna är 
måna om sina investerare och det är viktigt att ha ett gott rykte för att locka nya 
investerare. De hjälper till med ett flertal tjänster som till exempel tull och skatt, 
immigrationstillstånd samt att installera bättre telenät. Genom att ha en bra 
relation med den lokala myndigheten, det vill säga industrizonen, lyckades Tradex 
framgångsrikt förhandla sig till den lägre tariffen.  
 
Det är viktigt med bra personliga relationer med de lokala myndigheterna. Detta 
uppnås genom att visa respekt och uppskattning, genom att till exempel skicka 
presenter på de kinesiska högtiderna såsom det kinesiska nyåret och 
nationaldagen. Detta är enligt Björn Berggren ett naturligt inslag i den kinesiska 
kulturen och är inte olagligt. Han vill likna det med att skicka julkort i Sverige. 
Givetvis är också en god kommunikation viktig. Däremot tror Björn Berggren att 
detta förhållningssätt gentemot de lokala myndigheterna kommer att vara mindre 
viktigt i framtiden. Det sker nu en förändring genom att staten styr upp med regler 
och lagar. Detta tror Björn Berggren kommer att medföra en minskning av 
guanxis betydelse.  
 

7.1.3 Intervju 3 
 
Telefonintervju med Björn Berggren, General Manager, Tradex, Langfang, Kina, 
040520. 
 
Innan Tradex etablerade sig i Kina tog de kontakt med ett annat svenskt företag, 
Sandvik, som befinner sig i samma industrizon. De förhörde sig om hur allmänna 
praktiska saker fungerade samt om ”supporten” var bra. Björn Berggren kan inte 
besvara denna fråga mer i detalj då han inte var med i etableringsprocessen. 
Tradex har inte tagit del av Sandviks kontaktnät eller relationer. Däremot, minns 
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Björn Berggren, att de har frågat Sandvik ett par gånger om hur företaget bör gå 
tillväga med praktiska procedurer.  
 
Tradex har rekryterat sin personal med hjälp av annonsering. Företaget har inte 
tagit hänsyn till de rekryterade personernas kontaktnät eller relationer. Han känner 
inte till deras kontaktnät. ”Ingen headhunting”, svarade Björn Berggren.  
 
De har inte tagit hjälp av konsulter då de inte har tyckt att det har varit nödvändigt 
och inte heller har sett någon fördel i det. Tradex har själva anställt personer som 
har tilldelats ansvar för en del i etableringen. Dessa personer har fortsatt att arbeta 
inom samma område i företaget som till exempel produktionsansvarig. Däremot 
har Tradex tagit hjälp av advokater för ”taktiskt legala saker”, som Björn 
Berggren uttryckte det. Idag har företaget ingen egen advokat. Vid behov av hjälp 
med juridiska frågor kontrakterar de en advokat ”per timme”.  
 
Tradex lägger taktiskt inte ner någon tid vare sig på att skapa eller underhålla 
relationer med myndigheter. Björn Berggren återger ett exempel på hur kontakten 
med myndigheter sker, i en situation då det är brist på elektricitet. Då ett sådant 
problem uppstår tar de kontakt med den aktuella myndigheten och bemöter dem 
”genom att vara snälla mot dem”. Han anser inte att det är kutym att först odla 
vänskap sedan göra affärer. 
 
För att lösa situationen med att få sina varor tull och momsfria, har företaget 
tillsatt en anställd för att arbeta med detta. Denna person har även som uppgift att 
arbeta med liknande frågor där myndigheter är inblandade. Personen har ”en viss” 
personlig bakgrund inom myndigheterna. 
 
De finns två huvudanledningar till att Tradex inte börjat undersöka möjligheterna 
till tull och momsbefrielse förrän nu (2004), trots att detta var ett kundkrav redan 
vid etableringen 1999. Den främsta anledningen är att de inte hade fokus riktat på 
detta problem. Istället var Tradex mer intresserade av tillväxt. Den andra orsaken 
var att detta tidigare inte var ett tillräckligt stort kundkrav.  ”Idag har det blivit ett 
grundkrav”. 
  
De lösningar som finns på problemet är, enligt Björn Berggren, att antingen 
”arbeta vidare med problemet” eller att flytta verksamheten till en free trade zone. 
Det sistnämnda hade varit aktuellt om mer än 80 procent av försäljningen skett 
genom export. Då Tradex försäljning sker mestadels inom Kina är detta dock inte 
aktuellt. Befinner sig ett företag i en free trade zone klassificeras varorna för den 
inhemska kunden som importvaror och därmed betalar kunden moms och tull 
 
De parter som avgör om varorna ska vara tull och momsbefriade är företaget och 
de två berörda industrizonerna. I detta fall Tradex, deras industrizon, samt 
kundens industrizon. Enligt Björn Berggren, är det lättare att få sina varor tull och 
momsfria om det är i samma provins.  
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För att få sina varor tull och momsbefriade krävs mycket energi och tid. Externt, 
det vill säga gentemot myndigheterna, måste företaget först reda ut hur de ska gå 
tillväga. Det sker även snabba lagförändringar och dessutom överlappar regler 
och lagar varandra. I den interna processen måste Tradex tillsätta en loggbok över 
importerade varor, en så kallad tullbok. I de befintliga produktionsprocesserna är 
detta svårt att införa. Däremot i kommande produktionsprocesser kommer det att 
vara lättare att införa tullboken på ett bra sätt. Även tullen har en loggbok som 
”matchas” mot Tradex. På så sätt kontrolleras varuflödet.  
 

7.1.4 Intervju 4 
 
Telefonintervju med anonym anställd, Tradex, Langfang, Kina, 040521. 
 
Respondenten menar att denne hämtar information om regeringsbeslut genom att 
gå till biblioteket och läsa nyare böcker om ämnet. Eftersom förändringar sker 
fort söker personen också på Internet efter information där den fortare uppdateras.  
 
För att lyckas med att få Tradex produkter tull- och momsfria ska en grupp sättas 
samman. Denna grupp ska utgöras av anställda inom import, export, inköp, 
kundservice etc.  I slutet av månaden ska de ha ett möte där de ska diskutera vilka 
problem de har och vilka resultat de önskar. Intervjupersonen menar att ett av 
mötets viktigaste syfte även är att få alla anställda medvetna om kundernas 
önskemål och krav. Varje avdelning ska sedan undersöka eventuella alternativ till 
lösningar, även kallat ”the duty free solution”. En rapportering kommer sedan att 
ske så att alla inom gruppen uppdateras. Efter detta kommer förhoppningsvis ett 
beslut att tas.  
 
För Tradex nuvarande problem är den mest väsentliga instansen tullen och det är 
de som måste godkänna företagets tillvägagångssätt. Kinesiska utrikeshandeln 
och Ekonomiska samfundsbyrån är några organ som i vissa fall tar beslut rörande 
regler och direktiv. 
 
Respondenten menar att det är normalt att få sina produkter tull- och momsfria. 
Det är flertal företag i Kina som lyckats med detta redan. Anledningen till att 
Tradex inte gjort det beror på att företaget verkar inom en snabbt utvecklande 
bransch, vilket försvårar processen. Livslängden för Tradex produkter är oftast 
inte lång, vilket medför att nya produkter ständigt framställs, som ska godkännas 
av olika myndigheter. Respondenten tror att det, trots detta, går att hitta en 
genomförbar ”duty free solution”.  
 
Intervjupersonen upplever relationen med myndigheter som bra. ”I have a good 
advantage, since I come from the government”. Respondenten har nämligen 
arbetat på den kinesiska handelsbyrån i åtta års tid innan denne började arbeta på 
Tradex. Vidare menar respondenten att eftersom den kinesiska regeringen ständigt 
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genomgår förändringar är det mycket viktigt att hela tiden hålla god kontakt med 
dem.  
 
Tradex importerar varor och därför kontrollerar regeringen ibland fabriken. Hur 
ofta besöken sker beror på leveranserna, men det rör sig oftast om en gång i 
månaden. På detta sätt hålls kontakt med myndigheter, men respondenten menar 
att företaget håller kontakt med myndigheterna även vid andra tillfällen. Ibland 
äter de lunch ihop och ibland skickas presenter, speciellt vid kinesiska högtider 
exempelvis ”Chinese festival”. Denna kontakt tror intervjupersonen är unik för 
Kina. ”I believe that we are universal in the world to keep in contact with the 
government.” Om ett företag behandlar den kinesiska regeringen som en vän tror 
respondenten att det blir lättare att göra affärer. Relationer ses som viktigt av 
intervjupersonen. Förra ”Chinese festival” gavs gåvor från företaget till en 
betydelsefull tjänsteman som har hjälpt företaget. Detta händer inte speciellt ofta, 
men ”if it’s necessary, we do that”. Respondenten menar att det i Kina anses 
normalt att ge gåvor till högt uppsatta tjänstemän. Desto större relation med 
tjänstemannen, desto fler möjligheter finns det att ge presenter.  
 
Ett utländskt företag som ska etablera sig i Kina bör enligt respondenten främst 
tänka på att visa respekt inför myndigheter. Ett sätt att visa respekt kan vara att 
snarast möjligt introducera dem för företaget och då även visa upp fabriken. 
Respondenten menar att det i Kina är kutym att först lära känna varandra, sedan 
göra affärer. Det främsta misstaget som utländska företag gör då de etablerar sig 
är att inte sätta sig in i det lokala området. Det viktigaste är att lära känna den 
lokala kulturen, de lokala reglerna och de lokala sederna. Respondenten menar att 
desto bättre ett företag känner till samhället, desto bättre går det att arbeta där.  
 

7.2 Intervjuer med experter 
 

7.2.1 Intervju 1 
 
Telefonintervju med Peter Rosta, Kinachef Exportrådet, Beijing, Kina, 040427. 
 
Ett företag som försöker driva sin verksamhet utan kinesiska kontakter (det vill 
säga utan någon som kan språket, känner till systemet och så vidare) kan uppleva 
stora problem. Det kan innebära svårigheter för utländska företag att få uppgifter 
om vilken myndighet som handlägger frågan, rättigheten eller direktivet. Det 
finns fall där svenska företag har kontaktat tio olika myndigheter för att förhöra 
sig om exempelvis en tillverkningslicens och fått svaret att de inte behöver någon 
licens av samtliga tio. Företaget har då börjat producera. Senare har det dock visat 
sig att detta varit felaktigt och att det i alla fall behövdes en licens.  
 
Det är viktigt att få tag på ”rätt information” och ”rätt människor”. Likaså är det 
viktigt att ställa de ”rätta frågorna” vilket ett svenskt företag ofta behöver hjälp 
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med av en lokal anställd. Det är ofta lättare att få tag i information och hantera 
myndighetskontakter i de lite större städerna eftersom de där är vid att bemöta 
utländska företag i högre utsträckning än på landsbygden.  
 
Ofta har svenska företag som vill etablera sig i Kina ”olyckligt” höga 
förväntningar dels på den kinesiska marknaden, dels på hur den egna 
verksamheten ska lyckas. Företagen tror att de kan erhålla snabba 
produktionsvinster och att Kina är ett underutvecklat land. Kina har idag en 
marknad där det råder en överetablering inom vissa branscher. Detta bör svenska 
företag vara uppmärksamma på innan de etablerar sig i Kina. Det råder även en 
skillnad mellan olika provinser. Dessutom underskattar många företag kulturella 
skillnader som försvårar det dagliga arbetet.  
 
Det finns vissa ”tumregler” som kan hjälpa svenska företag att bedriva 
verksamhet i Kina. Till exempel bör de alltid ta hjälp av någon som ”kan Kina”, 
det vill säga någon som har erfarenhet av landet, talar språket och även har ett 
väletablerat kontaktnät. Det gäller också att vara uthållig och att vara beredd på att 
det kommer att ta tid. Det tar tid att skapa bra relationer och bygga upp 
verksamheten, längre tid än företag vanligtvis är vana vid. Det viktiga är att skaffa 
sig en uppfattning om hur företaget kommer att ”platsa” i den nya miljön och 
regionen innan ett etableringsbeslut tas. Vidare bör de anställda väljas med stor 
omsorg. Detta gäller såväl den kinesiska som den svenska personalen. Rätt 
personer är avgörande för huruvida företaget kommer att lyckas eller inte.  
 
Ett annat tips är att investera måttligt. Den kinesiska marknaden är fortfarande 
turbulent. Det är många företag som investerar vilket innebär växande 
konkurrens. Dessutom skiftar målgrupper och kundbeteende relativt snabbt. Det 
är bättre att börja ”smått” och sedan utöka investeringen. Det finns tillräckligt 
med stressmoment på den kinesiska marknaden och att även utsätta sin personal 
för att försöka driva verksamheten med ”rött i resultaten” är inte att 
rekommendera.  
 
Ett annat problem som företag måste vara uppmärksamma på är försenade 
betalningar och bankgarantier. Peter Rostas råd är att kontakta kunden direkt när 
inbetalningen uteblir och att ställa krav på kunden. Det finns en allmän slapphet 
när det gäller inbetalningar från kunder, vilket många kan sätta i system. 
 

7.2.2 Intervju 2 
 
Telefonintervju med Shirley Li, konsult, AsiaLink Consulting, Bromölla, 040510. 
 
Enligt Shirley Li söker företag allmän information från myndigheter på Internet. 
Då företag söker tillstånd eller liknande är de tvungna att kontakta myndigheterna. 
Respondenten rekommenderar då ett personligt besök hos den aktuella 
myndigheten.  
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Myndigheter i Kina finns på tre nivåer; lokalt, provinsiellt och centralt. De 
centrala myndigheterna behandlar de större frågorna och är aktuella för företagen 
då det gäller större projekt. Om det gäller lokala frågor, kontaktas de lokala 
myndigheterna.  
 
Shirley Li anser att ”nyckelordet” då det gäller att göra affärer i Kina är tålamod. 
Alla svenska företagare som vill etablera sig i Kina bör tänka på att det är en 
annorlunda kultur. Det är mer byråkratiskt i Kina och det är sällan frågor besvaras 
direkt. Shirley Li anser att det råder en stor skillnad mellan Kina och västvärlden, 
där allt är mer strukturerat.  
 
Ett annat nyckelord är att inte tappa temperamentet. Även då en person känner sig 
frustrerad är det viktigt att aldrig visa detta utan i stället försöka vara ödmjuk. Att 
prata med ”rätt person” kan även spela en viktig roll när det gäller att få 
information. Vidare bedömer Shirley Li att desto högre upp i hierarkin, desto 
större ödmjukhet krävs. Det gäller att visa rätt ansikte utåt.  
 
Om ett företag behöver snabb information ska de försöka erhålla information 
genom kontakter, ”kanske någon känner någon i någon myndighet”. Det 
smidigaste tillvägagångssättet för att få snabb information är, enligt Shirley Li, att 
anställa en agent eller konsult. Detta då de dels kan det kinesiska språket, dels har 
kunskapen om den kinesiska kulturen. Shirley Li påpekar betydelsen av språket 
eftersom det inte är alla i Kina som kan engelska.  
 
Shirley Li har märkt att svenska företagare har fördomar gentemot Kina. Många 
tror att Kina är ett underutvecklat land med oklara lagar som är svåra att anpassa 
sig till. Hon betonar att det är viktigt att vara flexibel.  
  
Det är viktigt att ha goda kontakter med kinesiska myndigheter. Shirley Li anser 
att detta kan räknas som den viktigaste faktorn då det gäller att få tag i 
information. Det är viktigt att vara på plats och att vara social, vilket alla inte är. 
En del anser att relationsbyggande är onödigt. I Kina krävs det dock ”en bra 
kontakt med alla kontakter”. 
 
Genom olika tidningar och associationsföreningar kan personer hålla sig à jour 
med förändringar i lagstiftningen. Det anordnas officiella banketter där det finns 
möjlighet att få ”inside information” från informella källor. Shirley Li nämner att 
svenska handelskammaren har årsmöte, vilket kan vara ett av många bra tillfällen 
att få inside information.  
 
Shirley Li tror att många konsulter och experter har arbetat på olika myndigheter i 
10-15 år och därmed skapat god kontakt med andra myndigheter. På detta sätt är 
det mycket lättare att få information då de arbetar som privata konsulter. Detta 
eftersom det kinesiska samhället handlar om att hjälpa varandra.  
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7.2.3 Intervju 3 
 
Besöksintervju med Sabrina Jun, konsult, Lars Weibull AB, Malmö  040510. 
 
I Kina råder det stora skillnader mellan provinser. Det som gäller i en provins 
gäller inte i en annan. En liknelse kan göras till hur lagar och regler skiljer sig åt 
mellan USA: s olika stater. Dessutom existerar mycket ”provinstänkande” vilket 
innebär att befolkningen värnar om ”sin” provins.  
 
Hur ett företag går tillväga för att få information, beslut och direktiv från 
myndigheter beror på det aktuella företagets storlek. Sabrinas Jun 
rekommendation till större företag är att börja så högt upp som möjligt i 
myndigheternas hierarki. 
 
I industrizonerna, på lokal nivå, finns statliga företag som hjälper investerare med 
exempelvis information, kontakter och tillvägagångssätt. Investerarna är viktiga 
för zonen då dessa bidrar med kapital, skatter och arbetstillfällen och därför 
värnar dessa myndigheter om sina investerare. Sabrina Jun påpekar att denna 
hjälp är professionell och riktar sig mot såväl kinesiska som utländska investerare.  
 
Det vanligaste och bästa sättet att hantera information, direktiv och beslut från 
myndigheter är genom personliga kontakter. Företag är ofta beroende av snabba 
beslut gällande tillstånd från myndigheterna. Personliga kontakter kan i många 
fall underlätta och försnabba dessa betydligt. Den lagstiftningen som finns är ofta 
besvärlig . 
 
”Lagen har aldrig haft en central roll i Kina i jämförelse med relationer”. 
Anledningen är kulturell och hänger samman med den turbulens som landet, 
historiskt sätt, varit utsatt för. Som exempel nämns Maos styre och skiftande 
dynastier. Avsaknaden av en stabil lag och ordning, har medfört att det kinesiska 
folket istället har förlitat sig på relationer. Därmed inte sagt att lagen är oviktig. 
Lagen följs, men relationer är viktigare. Exempel på detta är att personliga 
relationer med myndigheterna är ett vanligare och bättre tillvägagångssätt än att 
själv studera vilka regler som gäller.   
 
Kinas historiska arv har resulterat i att det ingår i den kinesiska mentaliteten att 
skapa nätverk och relationer. Det handlar om utbyten av tjänster och gentjänster 
som bygger på ett långsiktigt tänkande. Även om det exempelvis inte idag sker ett 
direkt utbyte med en person, kan denna relation löna sig i framtiden. Den närmsta 
nivån i nätverket är familjen, därefter vänner, bekanta och så vidare. Relationer 
finns dels på personlig nivå, dels på företagsnivå, men oftast är dessa nära 
sammanlänkade.    
 
Kinesiska affärsmän försöker hela tiden utveckla sina relationer. Desto viktigare 
kontakt, desto viktigare är det att skapa en bra relation. Sabrina Jun nämner att det 
är viktigt att finna ”key people”, det vill säga betydelsefulla personer som har 

 47



INFORMATIONSOSÄKERHET I EN KOMPLEX MILJÖ 
- Hur erhålls information från kinesiska myndigheter? 

 
goda möjligheter att påverka exempelvis beslut och direktiv till företagets fördel. 
Relationen med dessa, ”key people”, är viktiga att vårda och underhålla. Detta för 
att behålla och fördjupa relationen. Vanliga sätt att underhålla sina kontakter är att 
äta middagar, spela golf, sjunga karaoke och liknande aktiviteter. Det är inte 
ovanligt att högt uppsatta chefer i företag träffar ”key people” flera dagar i 
veckan. I större företag är det vanligt att högt uppsatta personer, till exempel 
marknadschefen, företagets jurist och verkställande direktören, fördelar ”key 
people” inbördes efter betydelse och respektive verksamhetsområden. Dessa 
relationer kan då smidigare underhållas.  
 
Ett vanligt misstag västerländska företag begår då de etablerar sig i Kina är att 
underskatta betydelsen av långsiktiga relationer. Ofta ser västerlänningar 
relationer som ett kortsiktigt fenomen. Enligt Sabrina Jun analyserar 
västerländska företag ”för mycket” och har fokus riktat endast på det egna 
företaget. Analyser är i och för sig bra, men alltför många västerländska företag 
ignorerar andra faktorer som till exempel betydelsen av relationer. När dessa 
företag väl etablerar sig i Kina hamnar de i svårigheter. Det kan gälla att få 
tillstånd eller licenser från myndigheterna. Eftersom lagar ändras i hög hastighet 
och även ofta överlappar varandra, kan detta medföra en besvärlig och 
tidskrävande process för företaget. Dessutom tar det längre tid att få tillstånd och 
direktiv då företagen inte har goda relationer med de aktuella personerna som 
behandlar uppgifterna.  
 
För att hålla sig uppdaterad med den kinesiska lagstiftningen är det vanligt att 
företag har egna jurister som arbetar hel- eller deltid med detta. Även juristerna 
tar stor hjälp av nätverk och personliga relationer. 
 
Om ett västerländskt företag inte känner till den kinesiska kulturen kan även andra 
problem uppstå. Sättet att bemöta myndigheter och dess tjänstemän på kan lätt 
uppfattas som nonchalant. ”Ansiktet”, det vill säga den kinesiska hedern, är 
mycket viktig i Kina. I Sverige har företag inte någon närmare relation med 
statliga tjänstemän. Om svenska företagare inte inser kinesiska tjänstemännens 
betydelse och hur dessa förväntar sig att företag ska bete sig, kan dess 
uppträdande uppfattas som nonchalant och respektlöst.  
 
Enligt Sabrina Jun finns det en tendens till att den yngre generationen är mer 
positivt inställda till lagar och regler. Det djupt rotade relationstänkandet är 
vanligare i den äldre generationen. Staten är idag i färd med att bygga upp ett 
regelsystem vars syfte är att minska relationers betydelse. Denna utveckling 
kommer, enligt Sabrina Jun, dock att ta lång tid, närmare ett halvt sekel. Hon 
anser att Kina måste ta itu med detta problem för att få ett rättvisare samhälle. 
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7.2.4 Intervju 4 
 
Telefonintervju med Christina Wu, jurist, Vinge Advokatfirma, Shanghai, Kina, 
040519.  
 
Hur ett företag kan få tag på information och direktiv beror dels på vilken 
myndighet det gäller, dels på provinsen. I exempelvis Shanghaiområdet finns det 
skickliga anställda och all information finns tillgänglig på deras hemsidor. 
Christina Wu menar däremot att när det gäller information och direktiv från 
central nivå är informationen mer otillgänglig.  
 
Olika provinser har olika regler. Dessutom finns det lokala skillnader inom 
provinsen. Exempel på detta är investeringspolitik. Skattemyndigheten som 
befinner sig på central nivå, handhar moms och inkomstskatt. Lokala myndigheter 
ger ibland bidrag till företag. Hur stora dessa bidrag är beror på företagets storlek. 
Det finns dock inga tydliga riktlinjer för dessa kriterier.   
 
Det sker snabba förändringar i Kinas lagstiftning. Skatt, investeringsregler och 
lagar förändras i snabb takt. Däremot har den allmänna medborgarlagen inte 
förändrats de senaste tio åren. Regler och lagar överlappar varandra. För att vara 
uppdaterad läser Christina Wu tidningar och besöker hemsidor (exempelvis 
regeringens hemsida). Hon försöker även hålla sig informerad om de olika 
myndigheterna.  
 
Christina Wu anser att det är viktigt med kontakter. Hon poängterar dock att det 
är svårt att behålla kontakterna eftersom regeringstjänstemän inte är så vänliga 
mot advokater. Advokater får nämligen inte alls samma respekt i Kina som i 
Europa. För att behålla sina kontakter och nätverk brukar Christina Wu bjuda dem 
på lunch, middag eller köpa presenter. På kinesiska helgdagar, till exempel Spring 
festival, bör presenter skickas.    
 
Christina Wu tror att regeringen arbetar för att minska kontakters betydelse. Kina 
är på väg mot en marknadsekonomi vilket hon tror kommer att medföra att 
regeringen får mindre inflytande. Slutligen vill Christina Wu poängtera vikten av 
Kinas kultur. Hon menar på att det är viktigt att väl känna till kulturen för att 
förstå det kinesiska samhället. 
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8. Analys 
En analys av studiens empiri kommer här att presenteras. Detta kommer vi att 
göra med hjälp av fem frågor. 
 
Efter genomförda intervjuer har vi analyserat empirimaterialet. Detta har vi gjort 
med hjälp av den teoretiska referensram och den litteratur vi har valt för denna 
studie. För att redovisa vår analys har vi valt att presentera denna med hjälp av 
fem frågor. Detta för att på ett pedagogiskt sätt underlätta för läsaren att följa 
analysen. De fem frågorna behandlar olika aspekter av analysen, från ett 
mikroperspektiv till ett makroperspektiv. Frågorna har inte fungerat som 
analysverktyg utan endast som ett pedagogiskt hjälpmedel för att på ett lämpligt 
sätt strukturera presentationen.  
 
I den första frågan, har vi valt att utgå från fallföretagets problem till följd av 
begränsad information. Vi tar hjälp av den begränsat rationella modellen för att 
illustrera problemets uppkomst..  
 
I den andra frågan använder vi garbage can modellen för att, utifrån ett 
mikroperspektiv, belysa de olika faktorer som påverkar fallföretagets problem att 
få sina varor tull och momsbefriade. 
   
I den tredje frågan, fokuserar vi på relationer och nätverk då dessa faktorer, enligt 
vårt empirimaterial, är viktiga för att erhålla information och beslut från kinesiska 
myndigheter.  
 
I den fjärde frågan, redogör vi utifrån ett makroperspektiv genom att använda 
institutionell teori, för hur strukturer i omgivningen påverkar ett företags sätt att 
hantera information, direktiv och beslut från myndigheter.   
 
Slutligen, i den femte frågan, utgår vi från ett makroperspektiv där vi skildrar hur 
den kinesiska kulturen, med betoning på guanxi, påverkar relationer och nätverk.  
 

8.1 Hur uppstod problemet? 
 
När Tradex etablerade sig i Kina 1999 efterfrågade kunderna att varorna skulle 
vara tull och momsbefriade. Först nu, 2004, har en grupp tillsatts för att arbeta 
med detta problem.  
 
Huvudanledningen till att Tradex har börjat ta itu med problemet nu är framför 
allt att det är ett växande kundkrav som företaget inte kan bortse ifrån. Flera 
kunder och även möjliga framtida kunder kräver att Tradex kan tillhandahålla 
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moms och tullfria varor. Detta för att undvika dessa kostnader. För att uppnå tull 
och momsfrihet krävs att varorna exporteras från Kina, antingen av Tradex eller 
av dess kunder. Flera av deras såväl befintliga som möjliga kunder exporterar 
idag. Vidare har ett antal konkurrenter lyckats att få deras varor tull och 
momsbefriade. Andra anledningar är att minska kostnader och vinna 
konkurrensfördelar. 
 
Varför tog det fem år innan Tradex började undersöka detta? Enligt Tradex hade 
företaget tidigare fokus riktat på tillväxten. Andra orsaker är att de inte hade 
kunskap om vilka möjligheter som fanns och inte heller visste hur de skulle gå 
tillväga. Dessutom ansågs det vara problematiskt och tidskrävande att sätta sig in i 
gällande lagar och direktiv. Detta kan liknas vid Simons begränsat rationella 
modell. (Simon i Bengtsson, Nygaard, 2002) Innan kundkravet blev för stort 
valde Tradex att fokusera på tillväxt vilket vi uppfattar som ett satisfierande beslut 
då de befann sig i den situationen.  
 
Med hjälp av Simons modell (Simon i Bengtsson, Nygaard, 2002) utläser vi att 
målet att få sina tull- och momsfritt har förändrats med tiden. Tidigare var 
problemet präglat av aspiration och instabilitet, medan det idag har blivit ett 
stabilt mål som måste uppfyllas. Björn Berggren uttryckte det som ett grundkrav. 
 
Det finns emellertid fortfarande en osäkerhet över hur företaget ska gå tillväga. 
Enligt den begränsat rationella modellen är det begränsad kunskap och 
information som hämmar företagets rationalitet att handla. En annan viktig orsak 
är situationsdefinitionen, det vill säga människans förmåga att analysera, vilket 
påverkas av att denne utgår ifrån sin selektiva kunskap. Vi kan inte besvara frågan 
om hur den sistnämnda orsaken har påverkat problemet. Att det har tagit så lång 
tid att det till och med har blivit ett grundkrav, anser vi bero på någon form av 
begränsning då kravet fördes fram redan 1999. 
 
Tradex uppfattar problemet som svårt och tidskrävande. De är dessutom osäkra på 
utfallet. För att förklara detta måste vi utgå ifrån den miljö vilken företaget 
befinner sig i. Kinas utveckling från socialism till marknadsekonomi kan 
beskrivas som en transitionsekonomi, präglad av turbulens osäkerhet och snabb 
tillväxt. De senaste två årtionden har inneburit snabba förändringar när det gäller 
lagar. Inträdet i WTO (2001) har även påverkat lagstiftningen gällande tull och 
importbestämmelser.  
 
Denna turbulenta miljö, emerging market, innebär även strukturella problem i 
företagets relationer med myndigheter (Jansson, 2004). Våra respondenter är även 
överens om detta. Detta ter sig i uttryck av överlappande regler och svårigheter att 
få tag i rätt information. Myndigheters direktiv överlappar varandra och 
provinsers regler och lagar ser olika ut.  
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8.2 Vilka faktorer påverkar beslutet? 
 
Tradex befinner sig i en föränderlig miljö med otydlig lagstiftning och svårigheter 
att få tag på rätt information. Enligt garbage can modellen (Bakka, Fivelsdal, 
Lindkvist, 1993) är beslutsfattande en komplicerad process som bör brytas ner i 
olika delprocesser, så kallade strömmar. Med hjälp av empirin har vi urskiljt ett 
flertal faktorer och aktörer som påverkar Tradex mål att få sina varor tull- och 
momsbefriade. Vi har valt att gestalta detta mål med hjälp av garbage can 
modellen. Beslutet i detta fall är målet för Tradex att få sina varor tull och 
momsbefriade. Detta kan uppnås genom ett beslut från myndigheterna.  
 
De fyra strömmarna som påverkar beslutet/målet är: 
 
 Problemet Tradex har är att deras varor inte är tull och momsbefriade. Detta är 

idag ett kundkrav, en kostnad samt en nackdel gentemot konkurrenterna. 
 
 Den lösning som Tradex eftersöker är att få sina varor tull och momsbefriade, 

en så kallad ”duty free solution”. Andra alternativa lösningar är få sina varor i 
en lägre tariffklass, alternativt ingen förändring.  

 
 Tradex har idag påbörjat processen med att undersöka hur företaget ska gå 

tillväga för att uppnå målet. De beslutsmöjligheter som företaget har är att se 
över den interna processen, det vill säga kategoriseringen av varorna för 
export och import. Då Tradex befinner sig i början av processen kommer de i 
framtiden att stå inför beslutsmöjligheter för att uppnå tull och momsbefriade 
varor. 

 
 De deltagare som är involverade i beslutet är Tradex och myndigheterna, 

vilka i detta fall är industrizonens tull samt tullmyndigheten i kundens 
industrizon. Respondenterna har poängterat deltagarnas avgörande roll i ett 
beslut från myndigheterna. Även betydelsen av relationer i kontakten med 
myndigheter har samtliga respondenter påpekat som viktig. Detta dels för att 
få rätt information snabbare, dels för att erhålla ett fördelaktigt beslut. 

 
Enligt garbage can modellen påverkar sammansättningen av dessa fyra strömmar 
beslutsfattandet. Modellen lyfter fram tre faktorer som avgör sammansättningen: 
(Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1993) 
 
 Energi; Tidigare arbetade en person med liknande frågor där myndigheter var 

involverade. Idag är problemet så viktigt för Tradex att de har tillsatt en grupp 
som ska arbeta med detta. 

 
 Tid; Kunderna efterfrågade tull och momsbefriade varor redan 1999. 

Efterfrågan har efterhand blivit allt större, vilket medfört att detta idag utgör 
ett problem.  
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 Organisationens struktur; Tradex har en formell struktur. En anställd arbetar 

med denna typ av uppgifter där myndigheter är involverade. Denna person, 
som är en av deltagarna i processen, har tidigare arbetat på den kinesiska 
handelsbyrån i åtta år. 

 
Vi bedömer att det främsta problem Tradex står inför är att få information från 
myndigheterna angående tillvägagångssättet för att erhålla ett beslut om att få sina 
varor tull och momsbefriade. Utifrån intervjumaterialet har vi fått uppgifter på att 
det råder en otydlighet när det gäller information, direktiv och beslut från 
myndigheter. Våra respondenter är överens om att relationer med rätt tjänstemän, 
så kallade ”key persons”, och nätverk kan ha en stor betydelse i Kina. Vi anser 
därmed att deltagarnas sammansättning är en viktig faktor som påverkar Tradex 
relationer med myndigheter. Deltagarnas sammansättning i form av relationer och 
nätverk påverkar beslutets utfall från myndigheterna och därmed möjligheterna 
Tradex har att uppnå målet. Därmed vill vi lägga till relationsnätverk som en 
fjärde faktor, specifik för Kina, vilken påverkar sammansättningen av 
strömmarna. Dessa relationers påverkan kommer vi att diskutera vidare i nästa 
stycke.  
 
Enligt Björn Berggren är företaget på god väg att hantera de interna processerna 
gällande kategorisering av import och exportvaror. Företaget har infört ett system 
för att kategorisera sina produkter och dessutom lägger de ner resurser på att 
förbättra detta system. Företaget ser det som juridiskt möjligt att få sina varor tull- 
och momsbefriade då flertalet konkurrenter har uppnått detta.   
 

8.3 Vilken påverkan på problemet har relationer? 
 
Jansson (2004) beskriver i sin institutionella nätverksteori, företaget som en del i 
ett strategiskt samspel mellan olika aktörer. Enligt samtliga respondenter har 
relationer en stor betydelse i Kina. En av respondenterna påpekade att ”lagen har 
aldrig haft en central roll i Kina i jämförelse med relationer” (Intervju, Sabrina 
Jun, 040510). Detta gäller även företag i kontakt med myndigheter.   
 
Relationerna i nätverket, av Jansson (2004) kallat bindningar, kan beskrivas på 
olika sätt. För det första kan relationen ha olika syften. Bindningen kan ha 
instrumentella anledningar, innebärande strategiska, ansiktliga orsaker, vilket är 
fallet för Tradex. Utifrån de intervjuer vi gjort har vi kommit fram till att företags 
främsta mål, generellt sätt, i relationer med myndigheter är att: 
 
 Erhålla rätt information 
 Erhålla snabbare beslut 

 
Relationer kan ha stor betydelse då det gäller att erhålla rätt information. Kina är 
under stor förändring när det gäller lagar. Dessutom överlappar dessa varandra. 
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Det finns även, enligt våra respondenter, skillnader mellan olika provinser. Vår 
uppfattning av empirimaterialet tyder på att kontaktnät och relationer är ett vanligt 
tillvägagångssätt för att få information. Detta på grund av att det finns begränsade 
möjligheter på egen väg erhålla den information som krävs. Enligt vårt 
empirimaterial lider den kinesiska marknaden av strukturella problem, till följd av 
snabba förändringar i det juridiska systemet. Detta anser vi stämmer väl överens 
med Janssons (2004) diskussion angående emerging markets. Han menar att 
svårigheterna företagen har beträffande snabba strukturella förändringar påverkar 
företaget direkt eller indirekt.     
 
Relationer har ytterligare stor betydelse när det gäller beslut från myndigheter. 
Flera av respondenterna har uttryckt att företag, med hjälp av relationer, kan 
erhålla snabbare beslut. Detta tolkar vi som favorisering då myndighetspersonen, 
på grund av dess relationer, handlägger en ansökan snabbare än vad som annars 
hade gjorts. Även om detta uppfattas som orättvist, har det stor betydelse för 
företagen. Ett snabbt beslut kan innebära stora ekonomiska fördelar för ett 
företag. Vi drar därmed slutsatsen att en relation kan vara en konkurrensfördel. 
Jansson instämmer med ”structual changes in emerging markets entail a threat as 
well as an opportunity” (Jansson, 2004, 1:5). 
 
Jansson (2004) menar att syftet med en relation kan vara sociala aspekter. 
Följderna kan då bli att sociala och kulturella grupper diskrimineras. För att inte 
utländska investerare ska missgynnas har WTO upprättat styrande principer. En 
av dessa är den så kallade ”ickediskrimineringsprincipen”, vilken omfattar 
principer avseende likvärdig behandling vad gäller bland annat moms och interna 
skatter.  
 
En relation kan enligt Jansson (2004) även inneha olika typer av utbyten såsom 
resurser, sociala, materiella och kognitiva. Detta anser vi stämma väl överens med 
våra respondenters svar. Samtliga respondenter har sagt att det är viktigt att hålla 
sig väl med myndigheter och att det är viktigt att underhålla relationer. 
Framförallt är personliga relationer viktiga. Enligt våra respondenter är det vanligt 
att företag skickar presenter på kinesiska högtider och anordnar aktiviteter som 
middagar och karaoke. Detta för att i sin tur erhålla kognitiva resurser såsom 
information, kunskap och snabba beslut. Kinesiska myndigheter kan även ha 
mycket att vinna på att ha goda relationer med utländska företag i dess 
industrizon. Företagen bidrar nämligen med kunskap till den lokala industriella 
utvecklingen. Nya arbeten skapas vilket innebär skatteintäkter. På så vis sker ett 
utbyte av resurser mellan myndighetspersoner och företag.  
 
Även strukturen på relationen kan variera. Flera av respondenterna anser att desto 
viktigare en relation är för verksamheten, desto mer bör relationen underhållas. 
Det är inte ovanligt att en uppsatt företagsledare träffar ”key people” flera dagar i 
veckan. Även myndigheternas beteende utgår ifrån företagens betydelse för 
industrizonen. I en del zoner ger exempelvis lokala myndigheter bidrag till 
företag. Desto viktigare företaget är för zonen, desto starkare position har 
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företaget. Därmed har företaget större möjlighet att påverka myndighetsbeslut i en 
för företaget, gynnsam riktning.   
 

8.4 Varför har personliga relationer med myndigheter 
stor betydelse?  
 
Respondenterna var överens om att personliga relationer med myndighetspersoner 
kan ha en stor betydelse gällande information, direktiv och snabba beslut. 
Dessutom anses det normalt att det finns en relation mellan företag och 
myndighetspersoner som tar sig i uttryck genom presenter och aktiviteter i utbyte 
mot information, direktiv och snabba beslut. Vår tolkning, som är präglad av det 
svenska samhället, är att det sker en favorisering från myndighetspersonernas 
sida. Vi frågar oss därmed hur det kommer sig att personliga relationer har så stor 
betydelse?   
 
En historisk förklaring är att Kina har genomgått stora förändringar ända sedan de 
olika dynastierna fram tills den senaste förändringen från socialism till 
marknadsekonomi. Förändringarna har medfört att system raserats och nya 
skapats. Dessutom har information och lagar varit svårhanterliga då nya regler 
och lagar ständigt har uppkommit. Att det inte har funnits en stabil lag och 
ordning, har lett till att det kinesiska folket har förlitat sig på relationer. Personers 
kunskap har varit mer tillförlitliga och mer lätthanterliga. Den historiska 
utvecklingen har medfört att det ingår i den kinesiska mentaliteten att skapa 
relationer och nätverk. Flera respondenter anser att det smidigaste sättet att få 
saker och ting gjorda är med hjälp av guanxi, då lagar ständigt förändras. 
 
Filosofiskt har konfucianismen präglat den kinesiska mentaliteten. Enligt Hill 
(2003) värdesätter konfucianismen social hierarki och ömsesidig skyldighet, 
vilket medför att stor vikt läggs vid relationer. Bjerke (1998) menar att en av 
grundpelarna i konfucianismen är respekten för personer med makt, vilket vi 
jämställer med myndighetspersoner. Vidare resonerar han att det är acceptabelt att 
medvetet underhålla information för att påverka sin maktposition i det kinesiska 
samhället. Enligt Hill (2001) har makt, relationer och kontakter en betydande 
påverkan för att få myndigheterna att agera i företagens intresse. Dessa faktorer 
styrker, enligt oss, respondenternas svar om betydelsen av goda relationer till 
myndighetspersoner. 
 
Fenomenet kan även betraktas utifrån den institutionella teorin. Enligt teorin finns 
det i samhället stabila spelregler, så kallade institutioner. Dessa är av formell och 
informell karaktär och präglar de förhållningssätt som människorna i ett samhälle 
beter sig enligt. Företaget kan inte bara handla effektivt utan måste även ta hänsyn 
till att förhålla sig legitimt. Institutionerna, det vill säga de stabila spelreglerna, 
påverkas enligt den institutionella teorin av tre faktorer. Dessa är de regulativa 
strukturerna, de normativa strukturerna och de kognitiva strukturerna. 
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De regulativa strukturerna innebär de lagar och regler som tvingar en individ eller 
grupp att bete sig på ett visst sätt. I Tradex fall innebär detta de lagar som gäller 
för att få dess varor tull- och momsbefriade. Tradex har ”tvingats” att kategorisera 
varorna i import och exportvaror samt att införa en så kallad ”tullbok”. De 
regulativa strukturerna upprätthålls med hjälp av sanktioner vid lag- och 
regelbrott. Enligt våra respondenter förändras lagarna i Kina i snabb takt och de 
överlappar dessutom varandra. Detta tillsammans med att olika bestämmelser och 
lagar gäller i olika provinser, medför att det är mycket svårt för ett företag att 
förhålla sig till de regulativa strukturerna. Vi anser även att det inte finns en tydlig 
struktur gällande moms och tull i Kina. 
 
De normativa strukturerna bestäms av kulturella normer och värderingar. Kjaer 
(Kjaer i Bengtsson, Nygaard, 2002) hävdar att beteende formas genom att 
institutioner förser individer och grupper med gemensamma normer för vad som 
anses vara legitimt beteende. På grund av de kulturella och filosofiska anledningar 
som vi har beskrivit ovan uppfattas relationen med myndighetspersoner, där 
presenter och tjänster bytes, som ett legitimt förhållningssätt. Detta kan 
exempelvis innebära middagar, karaokekvällar, golfrundor eller presenter vid de 
traditionella kinesiska högtiderna. En respondent menade att detta beteende är lika 
legitimt som att skicka julkort i Sverige. Goda relationer kan medföra ett snabbare 
beslut, vilket även innebär att favorisering är legitimt i Kina. Detta är någonting 
som svenska företag måste lära sig för att kunna fungera och handla legitimt i det 
kinesiska samhället.  
 
Kjaer (Kjaer i Bengtsson, Nygaard, 2002) beskriver de kognitiva strukturerna som 
formande av individers och gruppers kunskap genom att förse dem med en 
gemensam världsbild som i sin tur påverkar dess beteende, val och beslut. Denna 
världsbild ger ramar för hur personer såväl påverkas som påverkar sin värld. Vår 
tolkning utifrån vårt empirimaterial är att myndigheter har ett kunskaps och 
maktövertag som omgivningen är väl medveten om. På så sätt formas 
omgivningens beteende för att vara myndigheterna till lags. De kognitiva 
strukturerna formar individens syn på hur myndighetspersoner bör behandlas. 
Detta tar sig i uttryck genom att företag skapar och underhåller relationer. 
 

8.5 Hur förhåller sig relationer och nätverk i Kina? 
 
Då det gäller relationer med myndigheter har vi tidigare nämnt att detta kan 
betraktas som en konkurrensfördel. Detta eftersom relationer påverkar huruvida 
företaget har lätt att få rätt information och om företaget erhåller snabbare beslut 
från myndigheter vilket kan ha ekonomiska fördelar. För att förstå hur relationer 
skapas och underhålls har vi utgått från den kinesiska kulturen. Vi har studerat 
synen på relationer och nätverk vilket leder oss till guanxi. 
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Enligt Hill (2003), grundar sig guanxi på den kinesiska kulturen och 
konfucianismens filosofi. Stor betydelse har relationer och ömsesidig skyldighet. 
Yang (2004) anser att guanxi är ett allmänt socialt fenomen som finns i alla 
sociala samspel. I Kina skapas relationer enligt guanxis regler och är i de allra 
flesta fall informella. Han påstår vidare att majoriteten av affärsrelationer i Kina 
inte innehåller några muntliga löften eller skrivna kontrakt. Dessa relationer 
inkluderar även företagens samspel med myndigheter. Yang (2004) menar att 
detta samspel är dynamiskt och utvecklas med tiden, ansträngningar och konstant 
förbindelse. 
 
Nyckelfaktorn gällande guanxi är att bygga livslånga relationer. Dessa relationer 
bildar nätverk. En av våra respondenter har poängterat vikten av att aldrig 
glömma en tjänst och alltid hjälpa när man kan. På detta sätt hedras relationerna.   
 
Långsiktighet anses, av våra respondenter, vara en viktig aspekt då nätverk och 
relationer bygger på ett långsiktigt tänkande. Kontakter kan ha framtida betydelse 
även om de på kort sikt inte verkar medföra något viktigt utbyte. För att minska 
frustration, risker och besvikelser är det viktigt att uppnå rätt guanxi samt att 
vårda denna. Detta är både resurs- och tidskrävande. 
 
Bjerke (1998) påstår att guanxi innefattar såväl familjen som affärsvärlden i form 
av ett sammanhängande nätverk. Han utvecklar vidare sitt resonemang med att 
diskutera den sociala aspekten vad gäller att först skaffa kontakter och därefter 
göra affärer. Detta är, enligt flera av våra respondenter, kutym i Kina. Bjerke 
(1998) menar vidare att det kinesiska samhället är mer relationsbaserat än 
individbaserat. Även om myndigheterna måste handlägga ett ärende påverkar, 
enligt våra respondenter, relationer och nätverk dess utfall.  
 
Tidigare har vi nämnt att det är vanligt förekommande att skicka presenter till 
myndighetspersoner. Detta kan vi i västvärlden uppfatta som fult spel, det vill 
säga som en slags muta. Kipnis (2001) menar att detta är ett västerländskt 
missförstånd, vilket grundas i att västerlänningar ignorerar det kinesiska 
komplexa sociala mönstret. Våra intervjupersoner uppfattar inte presenter till 
myndigheter som en muta utan som ett normativt förhållningssätt. 
 
Enligt våra respondenter är det viktigt för utländska företag att förstå sig på 
guanxi liksom andra aspekter av den kinesiska kulturen. Vidare anser 
respondenterna att denna kultur inte är homogen över hela Kina utan att skillnader 
finns mellan olika provinser. I Kina råder mycket provinstänkande vilket gör att 
ett utländskt företag bör vara uppmärksamt på den aktuella provinsens kultur. 
Fastän det kan tyckas vara stor skillnad mellan svenskt och kinesiskt 
förhållningssätt gentemot myndigheterna baseras detta på vår situationsdefinition, 
det vill säga vår selektiva kunskap. Förståelsen för situationer är ett resultat av 
personens sociologiska och psykologiska processer.  
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Child (1999) menar att det finns två strategier för att hantera en komplex 
omgivning, i vårt fall Kina. Den första strategin ”complexity reduction” innebär 
att kontrollera omgivning med hjälp av lobbying, den andra strategin ”complexity 
absorption” innebär att företaget försöker reducera osäkerheten. Den första 
strategin, ”complexity reduction” anser vi inte är aktuell för ett medelstort svenskt 
företag då vi betvivlar dess inflytande och förmåga att kontrollera omgivningen. 
Den andra strategin anser vi passa bättre till vårt fallföretag, det vill säga ett 
medelstort svenskt företag. Detta innebära att företaget försöker reducera 
osäkerheten genom att skaffa sig kunskap, kontakter och nätverk. Enligt våra 
respondenter är det lämpligt att strategiskt arbeta för att skapa ett bra kontaktnät 
med personliga relationer. Detta anser vi kunna ha stor betydelse för företagets 
framtida situationer.  
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9. Resultat  
Vi kommer i följande kapitel att presentera uppsatsens resultat. Utfallet av vår 
studie består dels av ett praktiskt bidrag, dels av ett teoretiskt bidrag. Det 
praktiska bidraget innefattar en manual med praktiska råd riktade främst till 
svenska, medelstora företag. Det teoretiska resultatet utgörs av ett bidrag till 
garbage can modellen, specifikt anpassad för Kina. 
 

9.1 Praktiskt bidrag 
 
Det praktiska bidraget baseras på den information vi har erhållit från 
respondenterna. Dessa har bidragit med synpunkter som har ökat förståelsen för 
hur ett svenskt företag bör gå tillväga för att bättre hantera situationer där det 
krävs information från myndigheter. Manualen bygger även på de slutsatser vi, 
med hjälp av teorin, har gjort i analysen.  
 

9.1.1 Manual för praktiker 
 
Vi har sammanställt några råd som vi anser att svenska, medelstora företag bör 
tänka på för att på ett bättre sätt hantera situationer där det krävs beslut, direktiv 
och information från kinesiska myndigheter. 
 
 Relationstänkande - Etablera goda kontakter med kinesiska myndigheter. Med 

en bra relation kan myndigheternas beslutsfattande påverkas. Beslut kan fattas 
snabbare genom kortare handläggningstider och företags förhandlingssituation 
gynnas. Lagen finns, men relationer har stor betydelse i Kina.  

 
 ”Key people” – Att finna betydelsefulla personer som har goda möjligheter att 

påverka beslut och direktiv till företagets fördel är viktigt. Ett flertal kineser 
som tidigare har arbetat inom någon myndighet, arbetar idag som konsulter 
och experter. Dessa har goda kontaktnät och kan därför enklare påverka beslut 
och få tag i information. 

 
 Långsiktigt tänkande – Då det är tidskrävande och tar tid att skapa relationer 

bör ett långsiktigt tänkande anammas. Relationer lönar sig på lång sikt.     
 
 Informalitet – Relationer underhålls ofta genom personligt umgänge. 

Middagar och golfrundor kan vara lämpliga sätt att underhålla och fördjupa 
sina kontakter.  
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 Förstå Guanxi – I Kina råder mentaliteten ”att hjälpa varandra”. 

Relationsbaserade nätverk är en del av den kinesiska mentaliteten.    
 
 Ta hjälp av sakkunniga – Personer som kan systemet, språket och normer 

underlättar när det gäller att få tag på rätt information och rätt människor. 
Detta kan vara antingen egen personal, agenter eller konsulter.  

 
 Associationsföreningar – Att närvara på officiella banketter kan vara ett sätt 

att skaffa sig ”inside” information från olika informella källor.   
 
 Internet och tidningar – Dessa kan användas som informationsskällor för att 

hålla sig à jour med nya regeringsbeslut.    
 
 Lokala industrizoner – Här finns statliga företag som hjälper investerare med 

information och kontakter. Dessa är professionella, kunniga och måna om sina 
investerare. 

 
 Provinstänkande - Oskrivna sociala normer liksom skrivna lagar kan variera 

mellan olika provinser. Lär därför känna den lokala provinsen genom 
kännedom om dess kultur och regler.  

 
 Medvetenhet om sociala koder – Visa uppskattning och respekt för den 

kinesiska kulturen genom att exempelvis ge presenter vid kinesiska högtider.  
Detta är ett sätt att visa ödmjukhet inför dina viktiga kontakter och inte att 
betraktas som mutor. Desto högre nivå personen befinner sig på, desto 
ödmjukare bör man vara.  

 
 Heder - Det är viktigt att inte ”tappa ansiktet”. Visa aldrig att du blir irriterad 

och tappa aldrig humöret. Hedern är av stor vikt för kinesen. 
 
 Respekt – Ett sätt att visa respekt gentemot myndigheter kan vara att bjuda in 

dem och presentera företaget. Att även personligen regelbundet besöka 
myndigheten uppskattas. Visa intresse tidigt.   

 
 Flexibilitet - Lagar och direktiv ändras ständigt, vilket även får följderna att 

överenskommelser snabbt kan förändras.  
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9.2 Teoretiskt bidrag 
 
Garbage can modellen tillsammans med Janssons institutionella nätverksteori är 
de modeller som utgör studiens grundstomme. Genom att kombinera dessa två 
modeller kan vi på ett korrektare sätt illustrera uppsatsens studieobjekt. Studiens 
resultat visar att garbage can modellen brister då denna modell bortser från 
legitimitetsbegreppet, det vill säga de mål och aspirationer som av omgivningen 
uppfattas som legitima. Kultur och normer, mer specifikt guanxi och 
relationsbaserade nätverk i Kinas fall, är faktorer som vi anser påverkar 
sammansättningen och förhållandet mellan modellens fyra strömmar 
(beslutsmöjligheter, problem, lösningar och deltagare).  
 
Resultatet av studien visar på nödvändigheten att utvidga faktorerna och 
grundstenarna som påverkar strömmarnas sammankopplingar till att inbegripa 
även en fjärde faktor; ”nätverk”. Utan denna faktor menar vi att garbage can 
modellen inte på ett korrekt och fullständigt sätt kan illustrera utfallet av en 
beslutssituation i Kina där det för ett svenskt företag krävts direktiv och 
information från kinesiska myndigheter. Vi har valt att benämna denna faktor som 
”nätverk”. Nätverksbegreppet bör i detta sammanhang betraktas som ett begrepp 
av vid karaktär vilket innefattar kognitiva såväl som praktiska dimensioner.    
 
Resultatet av vår studie betraktar vi som en form av ”metodbrygga” mellan 
garbage can modellen och Janssons nätverksteori. Nätverksteorin tar vid där 
garbage can modellen slutar. För att illustrera denna ”metodbrygga” har vi gjort 
en omarbetning av garbage can modellen, vilken vi har valt att illustrera med 
hjälp av en flodmetafor: 
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Problem 
 
Lösningar 

Deltagare 

Beslutsmöjligheter 

NÄTVERK   TID STRUKTUR   ENERGI 

 
BESLUT

 
 
 
Floden består av fyra olika strömmar (beslutsmöjligheter, problem, lösningar och 
deltagare). När strömmarna passerar de fyra olika schakten (struktur, tid, energi 
och nätverk) förändras dess sammankopplingar på olika sätt, vilket illustreras i 
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bilden, innan floden slutligen mynnar ut i ett beslutsfattande. Tilläggas bör dock 
att schakten inte har någon inbördes hierarkisk struktur, utan floden kan passera 
genom dessa i vilken ordning som helst.   
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10. Slutdiskussion  
Avslutningsvis vill vi diskutera kring det resultat och de slutsatser vi åstadkommit. 
Dessutom finner vi det intressant att ”sia” om huruvida resultatet kommer att te 
sig annorlunda om tio år.   
 

10.1 Slutsats  
 
Vi har i studien försökt att illustrera en problemsituation för ett svenskt medelstort 
företag på en emerging market. Denna emerging market är Kina och gäller en 
situation där det krävs information och direktiv från landets myndigheter. Den 
slutsats vi har dragit är att problemet inte ligger i att få tag i information utan 
snarare att få tag i rätt information eller ännu hellre en kontakt som kan tolka 
informationen till företagets fördel. Huruvida företaget lyckas med att uppnå 
detta, en satisfierande lösning på problemet, menar vi beror till stor del på 
företagets relationer och nätverk. Vår förhoppning är att vi har kunnat tydliggöra 
detta genom den flodmetafor som vi har illustrerat.   
 
Vi har även framfört praktiska förslag vilka företag kan utgå ifrån, i dess 
strategiska tänkande, för att på ett fördelaktigt sätt hantera situationer där det 
krävs information, direktiv och beslut från kinesiska myndigheter.  
 
En del av vår studie kan verka motsägelsefull. Vi har frågat oss om det verkligen 
innebär ett problem för svenska företag att erhålla information i Kina. Enligt våra 
respondenter är det förhållandevis svårt, men på handelsministeriets hemsidor 
verkar det finnas en riklig tillgång på handelsrelaterade föreskrifter och 
lagstiftning. Lagstiftningen förändras snabbt i Kina, vilket medför otydliga 
formuleringar som ger tjänstemän och lokala myndighetspersoner ett betydande 
tolkningsutrymme. Utifrån vår empiri har vi dragit slutsatsen att det ofta är både 
effektivare och fördelaktigare att ha en god kontakt på den lokala myndigheten, 
än att kunna påpeka vad som är rätt och fel enligt Kinas offentliga handelsregim 
och WTO åtaganden.  
 
Det faktum att de lokala och centrala administrationerna är mångtydiga och ”drar 
åt olika håll” medför att implementeringen av enhetliga handelsföreskrifter 
försvåras. Detta grundar sig på gamla strukturer och vanor vilka är 
svårförändrade. I en sådan miljö gäller det, enligt vår tolkning, att ”förhandla” och 
”bemöta”, det vill säga att veta hur folk ska tas och lära sig vad som karaktäriserar 
de kinesiska förhandlarna. Detta kan innebära allt från att kunna språket till att 
förstå betydelsen av en gåva, till exempel på det kinesiska nyåret.    
 

 63



INFORMATIONSOSÄKERHET I EN KOMPLEX MILJÖ 
- Hur erhålls information från kinesiska myndigheter? 

 
10.2 Studiens betydelse 
 
Vilken betydelse har uppsatsens resultat? Vi bedömer att resultatet har betydelse 
för företag som idag verkar eller planerar att etablera sig i Kina. För företag som 
under lång tid har bedrivit verksamhet i Kina, kanske resultatet vid första 
anblicken inte förefaller vara särskilt intressant. Vi vill dock framhålla flera 
intressanta aspekter beträffande studiens betydelse. En aspekt är att samtliga 
kinesiska respondenter betonade relationers värde och stora betydelse för att i 
Kina framgångsrikt bedriva affärsverksamhet. Denna eniga uppfattning skiljer sig 
delvis från en av studiens svenska respondenter. Denne menade i och för sig 
också att relationer har betydelse, men detta betonades inte alls på samma sätt. 
Denna ”nyansskillnad” är intressant. Däremot är antalet respondenter inte 
tillräckligt många för att vi ska kunna dra några slutsatser. Den svensk (Björn 
Berggren) som ej lika starkt betonade vikten av att odla relationer, arbetar på 
samma företag som en av respondenterna (med kinesiskt ursprung) som 
underströk relationernas vikt. Vidare bör tilläggas att svensken hade en 
chefsposition medan kinesen arbetade med att förhandla med kinesiska 
myndigheter. Detta kan för framtida forskning vara intressant att studera närmare.  
 
För de företag som planerar att etablera sig i Kina, borde resultatet vara praktiskt 
användbart. Den manual med råd som vi presenterar, kan tjäna dels som 
checklista och tankeställare innan etableringen, dels som en del i företagets 
strategiformulering för Kina. 
 
Även företag i Sverige som importerar produkter från Kina kan ta hjälp av det 
praktiska resultatet för att bättre förstå sin motpart. 
 

10.3 Reflektion 
 
Vi är medvetna om att alla resultat kan ifrågasättas. Är informationen rätt tolkad? 
Finns det motsägelser i svaren? Är fallföretagets problemsituation överförbar 
även på andra företag? Detta är frågor som vi har ställt oss under arbetets gång 
och som vi anser är väsentliga för vår studies trovärdighet. Huruvida vi har tolkat 
informationen rätt kan alltid diskuteras. Vi anser oss dock ha gett läsaren en 
möjlighet att följa resonemanget i empiridelen och analysen och därmed tillge 
denne större möjlighet att ifrågasätta våra tolkningar.  
 
Har vi lyckats välja rätt ”djup” på vår studie, det vill säga kunde de valda 
intervjupersonerna ge svar som tillåter oss att besvara vår problemformulering 
(Alvesson, Sköldberg, 1994)? Intervjupersonerna har enligt vår bedömning 
kunnat ge bra information för att besvara problemformuleringen. De har varit väl 
insatta i både de kinesiska myndigheterna och de problem som svenska företag 
stöter på i sin kontakt med dem.  
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Å andra sidan kan detta vara ett problem i sig. Att välja intervjupersoner som vi 
ansåg kunde besvara problemformuleringen, innebar också att vi valde bort 
personer. Företag som inte hade några synbara problem med att få tag i 
information var inte intressanta att studera. Eftersom vi i studien har använt oss av 
ett fallföretag, innebär detta att vi inte har någon detaljerad uppfattning om hur 
vanligt förekommande Tradex problem är. Detta har inte eller varit avsikten med 
fallstudien utan fallföretaget har använts främst för att illustrera problematiken. 
Däremot har expertintervjuerna kunnat bidra med att tillföra en allmännare 
uppfattning. 
 
Det är möjligt att vi hade kunnat få ett något annorlunda empiriskt material om vi 
hade valt andra respondenter. Om någon väljer att göra om studien, tror vi dock 
att de skulle erhålla ungefär samma resultat. Vi tror inte att svaren skulle skilja sig 
på några väsentliga punkter. Den spridning av kunskap som respondenterna 
representerar, anser vi, var fördelaktigt för att besvara problemformuleringen. 
Trots de svagheter vi diskuterat ovan, konsekvenser av begränsade tidsresurser, 
anser vi att studien kan upprätthålla en god reliabilitet.  
 
En svaghet som vi finner i vår studie är att samtliga respondenter, förutom 
Tradex, på ett eller annat sätt hjälper svenska företag att verka i Kina. Det finns en 
risk att dessa respondenter kan ha ett egenintresse i att framställa ett 
problemscenario där behovet av konsulter är stort. Detta kan möjligtvis skada 
deras trovärdighet och därmed vår studies validitet. Däremot har en av 
respondenterna, anställd på Tradex, varit av samma uppfattning som dessa 
respondenter och därmed kan vi till viss del styrka deras trovärdighet.  
 
Möjligheterna att generalisera vårt resultat, anser vi, är begränsade. Mycket av 
vårt praktiska bidrag bygger på råd som utgår från kinesiska kulturen med 
betoning på guanxi. Flera av de problem som vårt fallföretag har upplevt vad 
gäller svårigheten att erhålla och tolka information, tror vi dock kan appliceras på 
andra emerging markets. Jansson (2004) betonar att de flesta emerging markets 
visar liknande brister. Ofta är affärsverksamheter på emerging markets mer 
relationsberoende än i ett västerländskt marknadsekonomiskt system. Sociala 
normer och traditioner präglar rättsystem och administration i högre utsträckning 
än i mogna västerländska system, där den enskilde handläggaren har mindre 
inflytande. Trots detta anser vi inte att de praktiska råd som vi har framfört är 
applicerbara på andra emerging markets då dessa utgår från Kina med dess 
specifika villkor såsom guanxi.   
 

10.4 Framtid 
 
Hur kommer studiens resultat att te sig om tio år? Ett par respondenter tror att 
guanxi kommer att ha mindre betydelse i framtiden. I takt med att Kina 
moderniseras är det möjligt att betydelsen av relationer minskar. Västerländska 
normer såsom individualism och konsumism blir alltmer tydliga i Kina. Eftersom 
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guanxi grundar sig i relationer och ömsesidighet finns det en möjlighet att det 
kommer att få mindre betydelse i framtiden. Framförallt den yngre generationen 
kineser verkar eftersträva ett rättvisare regelsystem. 
 
Intressant är också hur länge ett land kan karaktäriseras som en emerging market. 
Kina har de flesta av de karaktärsdrag som Jansson (2004) beskriver som 
utmärkande för emerging markets. När och om övergången till ett stabilt system 
med mogna institutioner inträffar, är en tidsfråga. En intressant fråga är hur 
relationen med myndigheter kommer att utvecklas i framtiden.  
 

10.5 Förslag till vidare studier 
 
Efter att ha genomfört denna studie anser vi oss ha fått en god inblick i detta 
problemområde. Vi har dock upptäckt att det finns andra områden inom detta 
ämne som skulle vara intressanta att vidare studera. För att ytterligare befästa våra 
resultat och för en vidare teoretisk kartläggning har vi därför utarbetat några 
förslag till fortsatta studier.  
 
För att djupare belysa eventuella skillnader som existerar mellan olika regioner i 
Kina, finner vi det intressant att genomföra en komparativ studie. Detta skulle 
förslagsvis kunna innebära en komparativ studie av två företag inom samma 
bransch som är etablerade i olika regioner. Vårt förslag är att dessa regioner 
skiljer sig åt beträffande graden av modernisering och industriell utveckling.  
 
Ytterligare en aspekt som vi finner intressant är huruvida det råder skillnader 
mellan olika branscher vad gäller att erhålla information, direktiv och beslut från 
myndigheter. Exempelvis skulle det vara intressant att studera vilka problem 
tjänsteföretag upplever och hur dessa problem bemöts.  
 
Slutligen tror vi att fler studier av andra problem som företag upplever, till följd 
av informationsosäkerhet vad gäller lagar och direktiv från myndigheter, skulle 
kunna fördjupa och ytterligare befästa våra resultat och slutsatser.   
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12. Bilagor 
 

12.1 1ntervjuguide 1 
 
Tradex intervju 1, Björn Berggren  
 
1. Hur tycker du att relationen med myndigheter fungerar? 
 
2. Hur har ni arbetat för att få ökade kunskaper om myndigheternas 

byråkratiska processer? 
 
3. Varför är det viktigt med en relation till myndigheterna och hur tar detta 

sig i uttryck? 
 
4. Har ni haft problem med myndigheter? 
 
5. Finns det idag något aktuellt problem där myndigheter har en viss roll? 
 

12.2 Intervjuguide 2 
 
Tradex intervju 2, Björn Berggren 
 
1. Vilket värde har det för er att få era varor tull och momsfria? 
 
2. Hur uppstod frågan om att få företagets varor moms och tullfria? 
 
3. Hur har ni agerat efter det att frågan först kom på tal? Hur kommer ni att 

agera framöver? 
 
4. Hur uppfattar du situationen/problemet med att få era varor tull och 

momsfria? 
 
5. Vilken typ av importvara har störst betydelse för er? varför? 
 
6. Var köper ni den importvaran idag?  
 
7. Har ni haft liknande informationsproblem med myndigheter tidigare? 
 
8. Anlitar ni med konsulter? 
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9. Hur går ni tillväga för att få information/beslut från kinesiska 

myndigheter? 
 
10. Är det någon skillnad på myndighetsrelationen mellan lokal och central 

nivå? 
 

12.3 Intervjuguide 3 
 
 Tradex intervju 3, Björn Berggren 
 
1. Vad förhörde ni er om med Sandvik innan Tradex etablering i Kina? 
 
2. Sker idag ett samarbete mellan Tradex och Sandvik i Kina? Hur tar detta sig i 

uttryck? 
 
3. Hur har Tradex valt sina medarbetare? 
 
4. Har ni tagit hänsyn till de anställdas relationer och kontaktnät vid 

rekryteringen? 
 
5. Hur mycket tid avsätter ni för att skapa och underhålla relationer med 

myndigheterna? 
 
6. Hur många anställda arbetar med att få era varor tull och momsfria? 
 
7. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med att ha permanent personal som arbetar 

med ”myndighetsfrågor” i förhållande till om ni istället hade anlitat konsulter? 
 
8. Varför dröjde det innan ni började undersöka tillvägagångssätt få era varor tull 

och momsfria? 
 
9. Vilka lösningar och alternativ finns? 
 
10. Vad/vem påverkar utgången med att få era varor tull och momsfria? 
 
11. Hur arbetar ni med problemet? 
 

12.4 Intervjuguide 4 
 
Tradex intervju 4, anställd 
 
1. Hur går ni tillväga för att få information, direktiv och beslut från 

myndigheter? 
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2. Hur kommer ni att gå tillväga för att erhålla Tradex varor tull och 

momsbefriade? 
 
3. Angående tull och momsbestämmelser, vilken myndighet bestämmer 

vilka regler som gäller? 
 
4. Hur uppfattar du situationen/problemet med att få Tradex varor tull och 

momsfria? 
 
5. Hur tycker du att relationen med myndigheter fungerar? 
 
6. Hur bemöter ni myndigheter?  
 
7. När ett företag har med myndigheter att göra, hur stor betydelse har 

relationer? 
 
8. Arbetar du aktivt med att skapa relationer med myndigheter? 
 
9. Hur underhåller/hanterar du relationen med myndigheter? 
 
10. Vilka fel begår ofta utländska företag då de etablerar sig i Kina? 
 

12.5 Intervjuguide 5 
 
Expertintervju 1, Peter Rosta 
 
1. Beskriv de problem som ni upplever är vanliga för svenska företag i deras 

relation till kinesiska myndigheter? Hur hanteras dessa problem? 
 
2. På vilka områden är det särkilt svårt att få tag i information? Konsekvenser för 

företaget? 
 
3. Hur går det till då företag tar kontakt/erhåller i information?  
 
4. När uppstår de största och vanligaste problemen 
 
5. Upplever ni att det är någon skillnad mellan hur företag behandlas i olika 

regioner? 
 
6. Vilka tips vill du ge svenska företag i Kina? 
 
7. I hur hög utsträckning upplever ni att svenska företag måste vara införstådda 

med kinesisk kultur, lagar och normer? 
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12.6 Intervjuguide 6 
 
Expertintervju 2, Shirley Li 

 
1. Hur bör svenska företag agera för att få information/beslut/direktiv från 

myndigheter? Skillnad mellan lokal och central nivå? 
 

2. Har du upptäckt några fel svenska företag begår? 
  
3. Hur viktigt är det med goda kontakter med kinesiska myndigheter för att 

erhålla information, direktiv och beslut? 
 

4. Hur håller företag sig à jour med förändringar i lagstiftningen? Problem 
för svenska företag? 

 
5. Hur arbetar konsulter i Kina? Vikten av relationer? 
 

12.7 Intervjuguide 7 
 
Expertintervju 3, Sabrina Jun 
 
1. Hur bör svenska företag agera för att få information/beslut/direktiv från 

myndigheter? Skillnad mellan lokal och central nivå? 
 

2. Har du upptäckt några fel svenska företag begår? 
 
3. Hur viktigt är det med goda kontakter med kinesiska myndigheter för att 

få information, direktiv och beslut? 
 

4. Hur håller företag sig à jour med förändringar i lagstiftningen? Problem 
för svenska företag? 

 
5. Hur arbetar konsulter i Kina? Vikten av relationer? 
 

12.8 Intervjuguide 8 
 
Expertintervju 4, Christina Wu 
 
1. För att erhålla information, direktiv och beslut från myndigheter, hur går 

företag tillväga? 
 
2. Är det skillnader i lagstiftningen mellan olika provinser?  
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3. Överlappar olika regler och lagar varandra? 
 
4. Hur håller ni er à jour med förändringar i lagstiftningen? 
 
5. När ni eller andra advokater arbetar med myndigheter, för ett företags 

räkning, hur mycket använder ni er av relationer och nätverk? 
 
6. Hur stor betydelse har relationer och nätverk? På vilket sätt? 
 
7. Hur underhålles relationer? 
 
8. Vad tror du om relationers betydelse I framtiden? 
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