
	  

Guanxi, nyckeln till politiker i 
Kina? 
- En studie om hur svenska företag upplever och 
hanterar kontakten till politiska aktörer i Kina 
	  Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
HT 2014 
 

Datum för ventilering: 2015-01-12 

Anders Hjelm 
Johanna Ljunglöf 
 
Handledare: Cecilia Pahlberg 



 

 

Sammandrag 
Vid inträde på	  nya marknader kommer företag att agera under andra förutsättningar än de är 

vana vid. Under denna process är det viktigt för företag att bygga nätverk och skapa relationer 

till politiska aktörer. I Kina är relationer till politiska aktörer särskilt viktigt då	   landets 

affärsliv präglas av statlig kontroll. För företag som etablerar sig i Kina kommer nätverks- 

och relationsbyggandet till politiska aktörer att skilja sig från andra länder, då	   relationer i 

landet karaktäriseras av fenomenet guanxi. Denna uppsats har för avsikt att undersöka hur 

svenska företag upplever och hanterar relationer till politiska aktörer i Kina med avseende på	  

guanxi. En kvalitativ metod har tillämpats där det empiriska materialet samlats in genom 

intervjuer med tre olika företag. 	  

 
Nätverksteorier med fokus på	  politiska aktörer i nätverk och de olika karaktärsdragen av det 

kinesiska begreppet guanxi utgör det teoretiska ramverket. Studiens resultat har visat att de 

svenska företagen i stor utsträckning fokuserar på	   personliga politiska relationer och att 

företagen anställer lokala personer med guanxi till politiker för att nå	  ut till politiska aktörer.	  
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Det har varit en lång resa att skriva denna uppsats och under resans gång har vi fått värdefull 

hjälp från olika personer.  

Först och främst vill vi tacka de personer som ställt upp och låtit sig intervjuats. Vi vill också 

rikta ett särskilt tack till vår handledare Cecilia Pahlberg som varit ett bra stöd och inspirerat 

oss under hela processen. Slutligen vill vi också tacka alla opponenter för idéer och 

synpunkter.  
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1. Inledning 
I följande avsnitt ges först en bakgrund till studiens ämne som följs av en 

problemformulering. Därefter redogörs för studiens frågeställning, syfte samt avgränsning.	  

1.1 Bakgrund 

Under slutet av 1980-talet upplevde Kina en internationell diplomatisk kris. Upprinnelsen till 

krisen var den kinesiska regeringens undertryckande av studentprotesterna vid Himmelska 

fridens torg. Situationen resulterade i kraftiga fördömanden och avståndstaganden från många 

länder, bland annat från USA. (Deng & Wang, 1999, s 181.)	  

 
Amerikanska Motorola var vid denna tid i startgroparna av att bygga sin första fabrik i Kina. I 

kontrast till många andra internationella företag valde Motorola att stanna kvar i landet trots 

att krisen innebar en fördröjning av fabriksbyggandet. Företaget hade ägnat flera år till att 

bygga relationer till kinesiska politiker och riskerade vid ett eventuellt tillbakadragande att 

förlora det uppbyggda förtroendet. Fullföljandet av åtagandet att bygga fabriken ansågs i Kina 

som ett bevis på	   lojalitet gentemot regeringen och än idag kan Motorola förlita sig på	   ett 

gediget stöd från dem. (Yang, 2010, s. 41) Motorolas agerande är ett exempel på	  hur företag 

genom politiska relationer kan skapa gynnsamma förutsättningar för sin verksamhet.	  

 
Företag arbetar ständigt med att bygga sociala, ekonomiska och politiska relationer. I takt 

med globaliseringen har möjligheter till nya samarbeten och relationer uppkommit utanför 

nationsgränserna, vilket skapat internationella nätverk. (Hollensen, 2013) Ett av de länder 

som under senare år präglats av en kraftigt växande ekonomi och kommit att bli en stor 

potentiell marknad för utländska investeringar är Kina. Landet är idag Sveriges största 

handelspartner i Asien och den tionde största exportdestinationen. (Handel Sverige-Kina, 

2014). Kina har en tradition av att vara ett land där staten har en framträdande roll med 

mycket makt och där otydliga affärslagar råder. Den kinesiska staten kontrollerar 

resursfördelning, investeringar, företagsstrukturer, banklån och affärsreformer, vilket gör 

relationen till myndigheter särskilt viktig. Studier har visat att många företag därför förlitar 

sig på relationen till statliga tjänstemän för att få saker uträttade. (Lee, Pae & Wong, 2001; 

Park & Luo, 2001) Den statliga maktens påverkan på företag är något som även styrks i en 

rapport från Tillväxtanalys (2014, s. 22) där de beskriver hur svenska företag i vissa fall är 

tvingade till ett nära samarbete med statliga aktörer. 
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I Kina benämns de personliga och nära affärsrelationerna som guanxi, något som genomsyrar 

hela den kinesiska kulturen (Yang, 2010). I takt med en i väst ökande acceptens av guanxi blir 

det allt viktigare att förstå	  särdragen och helheten av konceptet (Chen & Chen, 2004). I korta 

drag handlar guanxi om relationer där aktörerna använder sig av varandra för att utbyta 

tjänster och gentjänster. Guanxi är centralt i hela det kinesiska samhället och påverkar 

människor i alltifrån höga positioner inom politiken och affärsvärlden, till de vardagliga 

kinesernas liv. Att som företag bygga politiska relationer kan därför ha stor inverkan på	  dess 

framtida verksamhet och utveckling i landet. (Yang, 2010) I dessa relationer framhåller 

Morgan & Hunt (1994) vikten av förtroende, något de menar kan vara extra svårt att skapa för 

företag som söker sig till nya marknader långt ifrån hemmamarknaden. Qin och Deng (2014) 

menar att guanxi i de affärsmässiga relationerna kan delas upp i företagsrelationer och 

politiska kontakter. De menar att guanxi därmed att uppstå	  horisontellt i förhållandet till andra 

organisationer, leverantörer, köpare och konkurrenter. Det kan också	   ske vertikalt genom 

kontakten till olika statliga organisationer, det som inom konfucianismen beskrivs som 

förhållandet mellan far och son (Yang, 2010, s. 35). 

 

1.2 Problemformulering	    

Kina är en stor heterogen och komplex marknad som i kombination med stora kulturella 

skillnader kan skapa svårigheter och utmaningar för västerländska företag vid etablering 

(Gao, Knight & Ballantyne, 2012). Guanxi anses vara grundläggande för affärsuppgörelser 

och måste skapas innan ett eventuellt utbyte kan ske två parter emellan. Synsättet står i 

kontrast till den västerländska traditionen där en relation ofta utvecklas efter, eller i samband 

med, en affärsuppgörelse. (Yang, 2010) Skillnaden mellan den västerländska- och 

österländska affärskulturen beskrivs av Vanhonacker (2004) som ”In the west relationships 

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

 
Att Kinas affärskultur präglas av en stor statlig närvaro innebär att utländska företag är 

beroende av statliga myndigheter och därför eftersträvar goda relationer till politiska aktörer 

(Gao et al., 2012). Detta är något som utländska företag skulle kunna finna svårt att hantera då	  

Yang (2010) menar att de politiska relationerna i Kina ofta är av informell karaktär, till 

skillnad från i väst där relationerna ofta är mer formella. 	  

 
Givet ovanstående diskussion är det intressant att undersöka problemen som kan uppkomma 

när svenska företag, vana att agera utifrån formella relationer till myndigheter, ska förhålla sig 
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till den kinesiska kulturen där kontakten till politiska aktörer skapas på	  ett mer personligt plan 

och präglas av guanxi.	  

	  
Detta leder till frågeställningen:	  
 

• Hur upplever och förhåller sig svenska företag till kinesiska politiker och myndigheter 

med avseende på	  guanxi?	  

1.3 Syfte 

Denna studie ämnar undersöka hur svenska företag förhåller sig till politiska aktörer i Kina 

och hur de arbetar med relationsbyggandet till dessa. Studien har för avsikt att ge en	  ökad 

förståelse för hur guanxi kan skapas i interaktion mellan svenska företag och politiker. 	  

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa den empiriska undersökningen till tre svenska företag av olika storlek. 

Genom att studera företag från tre olika storlekskategorier hoppas vi få	  en mer övergripande 

bild av hur de svenska företagen arbetar med guanxi till politiker.	  
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2. Teori 
Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av nätverk och hur kontakten mellan företag och 

politiska aktörer fungerar i dessa. Detta följs av en genomgång av guanxi och dess 

karaktärsdrag samt hur dessa tar sig i uttryck i relationer. Slutligen presenteras en modell för 

hur nätverk och guanxi kan kopplas samman. 	  

2.1 Nätverk och relationer 

Relationer och betydelsen av nätverk har under senare tid kommit att spela en allt viktigare 

roll för företag (Johanson & Vahlne, 2009). I Uppsalamodellen beskriver Johanson & Vahlne 

(1977) karaktärsdragen för företags internationella etableringsprocess. Processen påverkas av 

interaktionen mellan tidigare kunskap och erfarenhet av marknader. Vidare förklarar de hur 

företag hanterar handelsbarriärer genom att stegvis internationalisera, först genom att 

exportera för att i nästa steg etablera företagsrepresentanter som mellanhänder på	  utländska 

marknader. Uppsalamodellen har vid flertalet tillfällen reviderats då	  

marknadsförutsättningarna ständigt förändras. Revideringen från 2009 har efter 

marknadsobservationer resulterat i ett fokus på	   betydelsen av nätverk och affärsrelationer. 

(Johanson & Vahlne, 2009).	  

2.1.1 Nätverk ur ett traditionellt perspektiv 

Inom nätverksteorin är ett grundläggande antagande att ett enskilt företag är beroende av 

resurser kontrollerade av andra företag. För att kunna bedriva sin verksamhet måste ett företag 

därför konstant interagera med olika typer av aktörer. Enligt nätverksteorin skapas ett nätverk 

först när tre aktörer har relationer till varandra. Grunden för ett nätverk är därför de särskilda 

banden mellan aktörerna, något som skapats över tid eftersom personliga och affärsmässiga 

relationer kan ta lång tid att bygga. (Håkansson & Snehota, 1994). Relationer karaktäriseras 

enligt Hadjikhani och Thilenius (2005) av ömsesidighet och kontinuitet, där den ömsesidiga 

relationen leder till en medvetenhet om alla parters intressen och skapar en situation där de 

kan påverka varandra. Nätverk beskrivs ofta som komplexa, då	  de innehåller flera aktörer som 

agerar olika beroende på	  mål och förutsättningar. (Johanson & Sharma, 1987; Håkansson & 

Snehota, 1994) Från ett traditionellt nätverksperspektiv har fokus länge legat på	  interaktionen 

mellan företag och konsument eller mellan företag och företag. Ny forskning har dock belyst 

politikens roll i nätverket och därför lyft fram relationen mellan företag och politiska aktörer. 

(Hadjikhani & Thilenius, 2005.)	  
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2.1.2 Politiska aktörer i ett nätverk 

Inflytandet av politiska beslut är något som företag påverkas av oberoende av vilken marknad 

de verkar på. I tidigare forskning har politikernas inflytande framhållits som ett hierarkiskt 

utövande på	   företagens verksamhet. (Alimadadi, Forsling, Pahlberg & Hilmersson, 2012) 

Företag kan enligt Hadjikhani & Thilenius (2005) påverka det politiska beslutsfattandet 

genom att skapa goda relationer till politiska aktörer. De menar att anpassning och ömsesidigt 

beroende utgör de grundläggande pelarna i relationen och att företag kan påverkas direkt och 

indirekt av politiska beslut. Genom gynnsamma upphandlingsavtal och finansiella resurser 

kan politiska aktörer underlätta företags verksamhet i ett land samtidigt som de med hjälp av 

lagar, regler och förordningar kan begränsa och kontrollera företags sätt att agera. Företagen 

kan i sin tur bidra med exempelvis teknologi och arbetstillfällen, aktiviteter som påverkar ett 

lands sociala- och ekonomiska tillväxt. Vidare framhäver Hadjikhani & Thilenius (2005) 

förtroende som en av de fundamentala grunderna i relationen till politiker.	  

2.1.3 Politiska relationer i Kina 

Hadjikhani & Thilenius (2005) beskriver, som tidigare nämnt, hur internationella företag och 

regeringar står i ett ömsesidigt beroende till varandra. Luo (2001) har i sin forskning 

observerat en utveckling av den politiska relationen där trenden gått mot en mer 

samarbetsvillig attityd mellan parterna. Han urskiljer fyra viktiga parametrar när 

multinationella företag (MNF) etablerar politiska relationer med kinesiska myndigheter; 

politiskt beroende, personliga relationer, företagets trovärdighet samt resursåtagande. I vår 

undersökning är det den personliga relationen mellan politiker och företagsrepresentanter som 

därför har studerats närmre.	  

 
I en osäker affärsmiljö, på	  grund av exempelvis bristande lagar och regelverk, belyser Luo 

(2001) vikten av den personliga relationen mellan företagsrepresentanter och beslutsfattande 

aktörer. I Kina har de politiska aktörerna, oavsett nivå, stor beslutsfattande makt genom 

möjligheten att allokera resurser som kan påverka företag. Ett företag från väst kan troligen 

finna vissa kulturella skillnader som kan påverka verksamheten vid ett inträde i Kina. Landet 

speglas av ett kollektivistiskt synsätt vilket gör sig tydligt genom guanxi. (Alimadadi et al., 

2012; Luo & Chen, 1997) Den personliga förbindelsen och lojaliteten i relationer mellan 

affärsaktörer anses därför ofta viktigare än rättsliga normer (Luo & Chen, 1997). Luo (1997b) 

utvecklar resonemanget och säger att genom en god relation kan företag kringgå	  byråkratiska 

processer. I sin studie av MNF i Kina, från 2001, har Luo observerat hur relationen till 
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regeringen förbättras genom bland annat en stark personlig relation till myndighetspersoner. 

Enligt Alimadadi et al. (2012) används ofta kinesiska personer i dessa relationer eftersom de 

har en förståelse för kulturen och samhället, vilket företaget kan dra nytta av.	  

 
För att skapa politiska relationer i Kina beskriver Yang (2010) hur aktörer i Kina först måste 

skapa guanxi mellan varandra innan parterna kan ingå	   i ett affärsavtal. De politiska 

relationerna i landet är, enligt Yang (2010), ofta av informell karaktär. Att skapa en relation 

innan en affärsuppgörelse är något västerländska företag är ovana vid då	   relationer i väst 

istället ofta uppstår till följd av en affärsuppgörelse. Vanhonacker (2004) beskriver skillnaden 

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

relationships”.	  

 
Nätverksmodellen har sitt ursprung från den västerländska kulturen vilket kan göra det svårt 

att uteslutande använda detta teoretiska ramverk för att förstå	  hur företag skapar nätverk och 

relationer i österländska kulturer. I Kina är relationerna uppbyggda på ett annat sätt och för 

att förstå dessa kommer följande avsnitt beskriva begreppet guanxi.  

2.2 Guanxi 

Den kinesiska termen guanxi är ett begrepp som betyder relationer och kontakter (Yang, 

2010, s. 7). Guanxi är djupt rotad i kinesisk kultur, som i sin tur är starkt präglad av 

konfucianismen (Chen & Chen, 2004). Den konfucianska läran, grundlagd för ca 2500 år 

sedan understryker vikten av social ordning och etik och menar att de mänskliga relationerna 

är centrala för samhället. Konfucius definierade olika specifika beteenden som lämpliga för 

olika typer av människor i specifika relationer, de så	   kallade fem kardinala banden. Dessa 

baserades huvudsakligen på	   de olika aktörernas grad av intimitet med varandra vad gäller 

status såväl som kontext. De olika banden är; relationen mellan furste-undersåte, far-son, 

man-hustru, äldre bror-yngre bror samt vän-vän. För att stärka de hierarkiska systemen inom 

konfucianismen eftersträvas social harmoni. Det i sin tur sker genom att varje individ 

accepterar sin position i samhället och tar sitt ansvar. (Yang, 2010) Denna studie berör 

relationen mellan far och son då	  den enligt Yang (2010) kan jämföras med relationen mellan 

företag och regering. 	  

 
Inom ramen för sociala kontakter åsyftas med guanxi de genomgripande sociala 

relationsnätverken som innefattar ömsesidiga outtalade åtaganden, förpliktelser och förståelse 

mellan individer (Park & Luo, 2001, s. 455). Luo (1997a) beskriver guanxi som ett koncept 
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där kontakter utnyttjas för att säkra framtida tjänster inom ramen för personliga relationer. 

Lee, Pae & Wong (2001) definierar istället guanxi som ”En särskild och personlig relation 

som bygger på	  ett ömsesidigt utbyte av tjänster”. Vid närmre genomgång av litteraturen tycks 

det klart att det finns flera definitioner gällande guanxi, även om den övergripande innebörden 

tycks vara densamma. Oavsett vilken definition som används är konceptet guanxi oerhört 

omfattande, komplext och dynamiskt (Chen & Chen, 2004). 	  

 
Ordet guanxi består två	   tecken, guan och xi. Det förstnämnda, guan, betyder ursprungligen 

”port”	  men har nu även den utökade betydelsen ”att stänga till”. Luo (1997a, s. 44) för ett 

metaforiskt resonemang och skriver att ordet kan tolkas som att ”innanför dörren är du en av 

oss, men utanför dörren noteras knappt din existens”. Xi, å	  andra sidan, betyder ”att förbinda”	  

eller att ”koppla ihop”. 	  

2.2.1 Guanxis karaktärsdrag  

Reciprocitet och långsiktighet 

Guanxi beskrivs enligt Yang (2010 s. 39) som dynamiskt och flexibelt. Ett framgångsrikt 

guanxi präglas av bland annat en hög grad av reciprocitet1 och långsiktighet. För att uppnå	  

detta och därigenom säkerställa relationens överlevnad krävs att parterna inom ett guanxi är 

väl medvetna om sin egen roll och ansvar, samt att de konstant engagerar sig aktivt i 

relationen. I Kina läggs stor vikt vid att inte tappa ansiktet (på	  kinesiska mianzi) och att rädda 

andra från att tappa ansiktet (Luo, 1997a). Reciprocitet uttrycks enligt Yang (2010) inom 

guanxi genom givandet av mianzi och återbetalning i form av renqing, ett outtalat åtagande. 

Mianzi ges genom att den ena parten aktivt engagerar sig och tar den andra partens behov i 

beaktande. Om denne accepterar den förstes åtagande eller engagemang är han underförstått 

skyldig renqing, en skuld som förväntas återgäldas i framtiden. Enligt Luo (1997a) riskerar 

den part som inte uppfyller sina åtaganden förnedring i form av förlorad prestige och 

ansikte.  	  

 

	  

	  

	  

                                                
1 Enligt Nationalencyklopedin definierat som “ömsesidighet, inom kultur- och socialantropologi främst i samband med 
utbytestransaktioner i icke-monetära ekonomier.” 

A	   B	  
Ge	  Mianzi	  

Renqing	  

Figur	  1:	  Utbyte	  av	  guanxi.	  (Yang,	  2010,	  s.	  39,	  
egen	  översättning)	  
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Lojalitet  

Lojalitet utgör en central del inom guanxi och visas av medlemmarna gentemot varandra, men 

också	   lojalitet gentemot själva förbindelsen inom guanxi. Grunden för lojaliteten finns inom 

konfucianismen som menar att visad lojalitet av en person till den sociala grupp denne individ 

tillhör är en dygd. Lojalitet visas genom entusiasm och tydliga ansträngningar och är ett krav 

för att kunna bli medlem av ett guanxinätverk. Lojaliteten är av avgörande vikt och att vara 

illojal ses därför som en av de värsta sakerna man kan göra. (Yang 2010, s. 40) Vidare är 

harmoni något som eftersträvas. Det uppnås genom att högre uppsatta i hierarkin visar ansvar 

och ödmjukhet mot de i lägre positioner. Dessa förväntas i sin tur visa lojalitet mot de med 

auktoritet. I affärsvärlden förväntas företag agera lojalt gentemot staten, för att få	   stöd och 

resurser från regeringen. (Yang, 2010.)	  

 
Enligt Yang (2010) bör företag försöka skapa vänskapsbaserade guanxi till högt uppsatta 

tjänstemän för att få	   hjälp och inte försöka använda det hon kallar kortsiktig mutbaserad 

guanxi. Det finns många sätt att visa lojalitet och stöd till regeringen, såsom engagemang i 

sociala aktiviteter som regeringen förespråkar eller att axla en del av regeringens ansvar för 

samhället. Vidare är att vara ”en god medborgare”	   ett bra sätt att bygga goda politiska 

relationer. Dock kan regeringens stöd anses vara viktigare för stora företag	  än mindre. (Yang, 

2010 s. 43.) 	  

Överförbarhet 

Ytterligare ett kännetecken för guanxi är enligt Yang (2010 s. 72 ff.) att det kan överföras. En 

aktör kan utnyttja en tredje part för att etablera en ny relation, om den tredje parten har 

kontakter som aktören önskar etablera relation till. Genom introduktion från tredje part kan 

aktören därmed introduceras till ett nytt guanxinätverk och guanxi har överförts. Om person A 

har guanxi med person B och person B i sin tur har guanxi till person C, kan kontakt etableras 

även mellan A och C där inget tidigare guanxi existerar. Detta sker under förutsättning att B, 

som har relation till båda, introducerar de andra parterna för varandra (se figur 2). Relationer 

skapas alltså	  med hjälp av tredje part, där det annars skulle vara omöjligt. (Yang, 2010) Av 

denna anledning kan affärskorrespondens i Kina bli fördröjd tills dess att personlig kontakt 

har etablerats (Luo, 1997a). Den tredje parten fungerar som en dörr-öppnare och anses särskilt 

viktig när ett företag kliver in på	  en ny marknad. Den tredje parten är central inom guanxi 

eftersom den utgör försäkran mellan parterna. Vid en eventuell uppbrytning måste hänsyn tas 
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till tredje part då	   relationen till denne också	  kan påverkas av uppbrytningen (Yang, 2010, s. 

73.) 	  

 	  

Det är kulturell etikett att nya kontakter initieras genom introduktion från tredje part i Kina 

eftersom kulturen inte ger någon vägledning i hur mötet med främlingar hanteras. Som följd 

av den här typen av kontaktskapande skapas komplexa nätverk av socialt utbyte. (Yang, 

2010.)        	    

Personligt & lagringsbart 

Slutligen präglas guanxi av att det är personligt och lägger stor vikt vid personliga band 

mellan parter (Yang 2010, s. 45). I etablerandet av relationer mellan organisationer nyttjas 

personligt guanxi hos en individ, vilket medför risken att om denna person lämnar en 

organisation försvinner det guanxi som fanns bundet till vederbörande (Luo, 1997a). Vidare 

karaktäriseras guanxi av att det kan lagras. Tidigare uppbyggt guanxi kan användas vid 

eventuella framtida utmaningar ett företag ställs inför, såsom expansionsplaner eller på	  annat 

sätt krävande situationer. Genom guanxinätverket förväntas då	  övriga parter stötta företaget i 

situationen. (Yang, 2010.)	  

2.3 Teoretisk modell 

För att visa hur nätverksteorin, med fokus på	  politiska relationer, och begreppet guanxi hänger 

ihop har vi skapat en teoretisk modell. Enligt Johanson & Vahlne (2009) kommer företag att 

vara beroende av nätverks- och affärsrelationer i sin internationaliseringsprocess. En av 

relationerna i ett nätverk utgörs av den mellan företag och politiska aktörer och anses särskilt 

viktig i ett land som Kina, där staten har stort inflytande (Alimadadi et al., 2012; Luo & Chen, 

1997). När svenska företag, vana vid relations- och nätverksbyggande ur ett västerländskt 

B	  

A	  Tredje	  part	  

Guanxi	  finns	  
ursprungligen	  
mellan	  A	  och	  B,	  B	  
och	  C	  

C	  

	  (Inget	  tidigare	  
guanxi	  existerar)	  

Figur	  2:	  Rollen	  som	  tredje	  part	  i	  ett	  nätverk.	  
(Yang,	  2010,	  s.	  73,	  egen	  översättning)	  
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perspektiv, etablerar sig i Kina kommer relationerna och nätverken präglas av det kinesiska 

fenomenet guanxi. I modellen symboliseras guanxi av de gröna länkarna mellan de olika 

aktörerna i nätverket. Denna studie kommer att undersöka hur svenska företag förhåller sig 

till politiker, varför guanxi mellan dessa studeras djupare. Vi kommer använda oss av guanxis 

olika karaktärsdrag för att förstå hur företagen hanterar politiska relationer. 
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3. Metod 
Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en tydlig bild av studiens upplägg, vilken metod som 

använts samt hur tillvägagångssättet sett ut. Här motiveras också	   valet av företag som 

studerats och hur det empiriska materialet samlats in och analyserats. Avslutningsvis förs en 

metoddiskussion där studiens tillförlitlighet diskuteras.	  

3.1 Studiens upplägg 

Mot bakgrund av att en av uppsatsförfattarna bott i Kina och då	  fått intrycket av att relationer 

till myndigheter är viktigt i den kinesiska affärsvärlden har vi valt att undersöka hur svenska 

företag upplever och förhåller sig till politiska aktörer i landet. I studiens inledande fas ville vi 

få	  en förståelse kring den allmänna situationen för svenska företag i Kina, därför kontaktades 

Svenska Handelskammaren och Swedish Abroad vilka båda kunde bidra med värdefull 

information. För att ytterligare bredda vår kunskap kontaktades en konsult med erfarenhet av 

svensk företagsetablering i Kina. I samtal med denne fick vi insikt om vilka fenomen som 

skulle vara intressanta att studera djupare.	  

 
Efter informationsinsamlingen läste vi in oss på	  tidigare forskning och teorier i ämnet. Teorier 

om guanxi och nätverksteorin ansågs vara de som på	  bästa sätt skulle hjälpa oss förstå	  hur 

svenska företag förhåller sig till kinesiska myndigheter. Studien har genomförts genom att vi 

undersökt hur tre svenska företag hanterar kontakter och relationer till kinesiska myndigheter.	  

3.2 Val av metod 

Givet ämnets komplexitet har en studie av explorativ natur använts, som enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2012) ger möjlighet till fördjupad förståelse och ökad insikt i det 

studerade ämnet.	  

3.2.1 Kvalitativ metod 

Studiens syfte	  är att undersöka hur svenska företag förhåller sig till politiska aktörer i Kina 

och hur de arbetar med relationer till dessa, ett komplext ämne varvid vi ansåg ett kvalitativt 

angreppssätt lämpligt. Detta gav oss möjlighet till en mer djupgående förståelse kring hur 

relationsskapandet mellan svenska företag och myndigheterna ser ut, varför de agerar som de 

gör, vilka hinder som kan uppstå	   och hur de resonerar kring det problemområde som 

identifierats. Genom fyra intervjuer med representanter från tre företag fick vi en bild av hur 

dessa företag hanterat politiska relationer. En kvalitativ metod av detta slag ger enligt Bryman 

(2011) respondenten möjlighet till en beskrivande förklaring av ett fenomen, vilket vi också	  



 

15	  

upplevde att vi fick under intervjuerna och motiverade vårt metodval ytterligare. Vi kunde 

genom intervjuer gå	   in mer på	   djupet kring företagens upplevelser och därmed få	   ökad 

förståelse. Vidare gav ett kvalitativt metodval oss möjlighet att utläsa nyanser av företagens 

upplevelser, något vi ansett som viktigt för att kunna få	  en tydlig bild av det som studeras.  	  

 
Vi har med hjälp av intervjuer med tre svenska företag och en kompletterande intervju med en 

konsult samlat in empiriska primärdata som studien baserats på. Respondenterna som besvarat 

intervjuerna arbetar nära vår forskningsfråga och är alla ansvariga för den kinesiska 

marknaden varför de ansågs ha relevant kunskap och erfarenhet i ämnet. Två	   av de fyra 

företagsrepresentanterna är bosatta i Kina och de två	   andra har många resdagar till Kina. 

Samtliga intervjuobjekt visade sig dessutom ha tidigare erfarenhet av att agera på	   andra 

geografiska marknader och kunde därför bidra med jämförelser och exempel kring vad som är 

specifikt för den kinesiska marknaden. Hos ett av företagen fick vi även möjlighet att 

intervjua en kinesisk anställd med ansvar för kontakten till myndigheter, något som hade varit 

önskvärt hos alla företag men tyvärr inte möjligt. Ett kinesiskt perspektiv från alla företagen 

hade eventuellt gett oss en större förståelse kring hur politiska relationer skapas. 	  

3.2.2 Abduktiv ansats 

I vår undersökning har vi under arbetets gång arbetat parallellt med både teori och empiri. 

Detta gjordes eftersom det empiriska materialet till viss del väglett oss kring vilka teoretiska 

teorier som skulle kunna hjälpa oss analysera fenomenet. Studiens syfte har utvecklats med 

tiden vilket också	  är en anledning till att vi varit tvungna att läsa och samla in teori och empiri 

löpande. Att röra sig fram och tillbaka mellan teori och empiri är något Saunders et al. (2012, 

s. 147) beskriver som en abduktiv ansats. Fördelen med denna forskningsansats är enligt Patel 

och Davidsson (2003) att forskaren mindre bunden till ett visst typ av arbetssätt. Utifrån den 

insamlade empirin har vi, med hjälp av befintlig teori, försökt förklara hur företagen upplever 

de politiska relationerna för att därefter kunna dra vissa slutsatser.	  

3.3 Val av studieobjekt/Urval 

De urvalskriterier som låg till grund för de undersökta företagen var att de skulle vara 

grundade och etablerade i Sverige, ha befintlig verksamhet i Kina och bedriva försäljning, 

alternativt påbörjat försäljning, mot Kina. För att hitta lämpliga företag använde vi oss av 

information från Handelskammaren och China Abroad. I vissa fall användes även 

nyhetsartiklar och börslistor från di.se för att hitta företagen. Vi valde att genomföra studien 

på	   tre företag av varierande storlek med avseende på	   antalet anställda. Valet av tre 
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storlekskategorier motiveras genom att vi ansåg att olika företagsstorlek skulle ge oss en mer 

omfattande bild kring hur företag upplever situationen i Kina. Att undersöka ännu större 

företag än de som undersökts hade varit önskvärt och intressant men vi upplevde det som 

svårt att komma i kontakt med den personen som sköter den dagliga kontakten med 

myndigheter.	  

 
Det sista urvalskriteriet, att företagen skulle bedriva försäljning i landet, grundade sig i att vi i 

inledande fas fått bilden att kontakten med myndigheter då var mer utpräglad, jämfört med 

om företagen endast hade sin produktion där. På	  grund av accessbrist blev vi dock tvungna att 

ändra på	   detta kriterium och inkludera ett företag utan försäljning i Kina. Företaget utan 

försäljning i Kina ansågs dock vara högst relevant eftersom intervjun gjordes med vd:n och 

grundaren av företaget, som själv varit på	  plats och interagerat med kinesiska myndigheter. 

För att bredda studiens material kontaktades ytterligare en konsult med erfarenhet av svensk 

företagsetablering i Kina. 	  

3.4 Etiska överväganden 

Vid intervjuer som behandlar känsliga ämnen kan enligt vetenskapsrådet (2011) anonymitet 

användas för att uppnå	  god forskningssed. Enligt Saunders et al. (2012) kan det vara lättare att 

få	   access till företag och organisationer om en studies deltagare ges anonymitet. Vår 

forskningsfråga behandlar politiska relationer, ett känsligt ämne som kan anses vara av 

konfidentiell karaktär. Det finns därför risk att respondenterna inte svarar helt sanningsenligt 

eller utelämnar värdefull information (Saunders et al., 2012, s. 389.) Mot bakgrund av detta 

valde vi att uteslutande anonymisera företagen och respondenterna vilket också lyftes fram i 

den initiala kontakten med företagen.	  

 
I vårt arbete med att upprätthålla god etik har vi uteslutande kontrollerat att vi inte oavsiktligt 

delgett information som gör att respondenterna och företagen kan identifieras. För att stärka 

studiens trovärdighet ville vi dock redogöra för vilken typ av företag som har intervjuats, samt 

vilken roll respondenten har inom företaget.  Vi övervägde noga att vi inte delgav information 

på	  bekostnad av respondenterna och företaget för att på så sätt hålla de etiska riktlinjerna. 

Nedan redovisar vi en sammanställning.	  

 
Företag Alfa: Företag med cirka 100 anställda som tillverkar utrustning för tungindustrin. 

Den genomförda intervjun gjordes med företagets sälj- och exportansvariga för den kinesiska 

marknaden.	  
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Företag Beta: Verkar inom medtechbranshen och har drygt 500 anställda. Hos Beta 

intervjuades först den svenske regionansvarige för asienmarknaden och därefter genomfördes 

en intervju med den kines som är marknads- och försäljningsansvarig. 	  

 
Företag Gamma: Ett litet företag på	   cirka tio anställda som producerar verktyg för svensk 

industri. Personen som besvarade intervjun för Gammas räkning är företagets grundare och 

vd. 	  

 
Konsult: Den intervjuade konsulten har bott och arbetat i Kina sedan tidigt 90-tal där han 

bedrivit egna företag och verkat som konsult för svenska firmor.	  

 
Trots den anonymitet som utlovats upplevde vi att ett av företagen inte var helt villiga att 

delge all information som vi önskade. Respondenten besvarade frågorna men i många fall 

gick svaret runt själva kärnfrågan och svaren tenderade ibland till att ge en mer generell bild 

av den kinesiska kulturen, istället för att fokusera på	   relationen till politiska aktörer. För att 

trots detta få	  fram den information som eftersträvades, omformulerades följdfrågorna. ”Krävs 

det några speciella tillstånd för att etablera verksamhet i Kina?”	  är ett exempel på	  den typ av 

fråga som då	  ställdes och därigenom fick vi	  mer relevant information för studiens syfte.	  De 

resterande företagen var relativt villiga att delge oss information kring sina relationer till 

politiska aktörer. Trots detta finns en risk att företagen inte besvarade frågorna fullt ut och 

undangömde viktig information, faktorer som kan ha påverkat studiens resultat. Inom ramen 

för anonymisering har vi konsekvent refererat till respondenten som ”han”, även fast vi 

intervjuat både män och kvinnor.	  

3.5 Datainsamling 

Sammanlagt genomfördes fem intervjuer med fem olika personer, exklusive den förberedande 

intervjun med en av konsulterna. För att nå	   ut till företagen kontaktades huvudkontor i 

Sverige via mail (se bifogat missivbrev i Bilaga 1) varvid vi hänvisades till personer ansvariga 

för den kinesiska marknaden. Vi var angelägna om att i största möjliga mån genomföra 

personliga intervjuer då vi ansåg det som enklare att föra ett samtal, se kroppsspråk samt 

ställa följdfrågor. Det var tyvärr inte möjligt i alla intervjuer eftersom vissa 

företagsrepresentanter befann sig i Kina eller på	   annan ort och i dessa fall genomfördes 

istället skypeintervjuer.	  
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Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär. En semistrukturerad intervju är flexibel 

vilket ger respondenten tid och möjlighet att utveckla sina resonemang. Vidare skapar en 

intervjuform av detta slag en bättre förståelse för respondentens upplevelser, och eventuella 

frågetecken kan klargöras på	   en gång. (Saunders et al., 2012) I den inledande fasen av 

intervjun ställdes övergripande frågor kring företaget och dess verksamhet för att känna av 

stämningen och skapa förtroende till respondenten. Ett antal generella huvudfrågor användes 

som mall för att skapa en viss struktur, samt för att försäkra oss om att vissa ämnen 

behandlades under intervjun. Eftersom studien behandlar frågor av känslig karaktär frågor 

ställdes öppna frågor och respondenten har gavs utrymme att själv avgöra hur mycket 

information denne ville delge. Beroende på	   svar skiljde sig därför följdfrågorna	   åt och 

detaljfrågor har således kunnat variera mellan intervjuerna. För att minska risken för tvetydiga 

intervjufrågor genomfördes två	   pilotintervjuer med testpersoner som gav värdefulla 

synpunkter för justeringar. Frågorna baserades på	  den insamlade teorin samt informationen vi 

fick efter samtalet med den förste konsulten. Frågorna har i största möjliga mån ställts för att 

ta reda på	   hur svenska företag upplever guanxi och den kinesiska marknaden, hur de 

underhåller politiska relationer samt hur de hanterat eventuella problem. 	  

 
Intervjuerna genomfördes mellan vecka 49-51	   år 2014, där de personliga intervjuerna 

genomfördes på	  respondenternas kontor och skypeintervjuerna gjordes från Uppsala. Vid tre 

av de fem intervjuerna var båda författarna närvarande, att båda var närvarande vid 

intervjutillfällena underlättade processen eftersom vi då	   kunde komplettera varandra och 

säkerställa att ingen information missades. I de andra fallen sammanföll intervjuerna 

tidsmässigt varför intervjuerna då	  genomfördes med bara en författare närvarande. Samtliga 

intervjuer varade mellan 30-60 minuter och alla utom två	   spelades in med diktafon. 

Inspelningen gav oss möjlighet till att fullt fokusera på	  intervjupersonens redogörelser och till 

att ställa tillhörande följdfrågor. Enligt Saunders et al. (2012) minskas risken för feltolkningar 

och missad information om intervjuer spelas in. Han menar dock att nackdelen med 

inspelning är att intervjupersonerna kan känna sig besvärade och begränsade i sina svar, detta 

var inget vi upplevde under intervjuerna. I de fall där vi inte fick tillåtelse att spela in fördes 

istället anteckningar och vi gavs även möjlighet att kontakta respondenten igen vid eventuella 

funderingar. Efter de genomförda intervjuerna transkriberades materialet löpande för att skapa 

en lättöverskådlig bild av insamlad data inför bearbetningen av empirin.	  
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3.6 Studiens tillförlitlighet/metoddiskussion 

Vid alla typer av studier finns risker relaterade till datakvaliteten. Nedan kommer vi därför att 

analysera studiens tillförlitlighet och föra en diskussion med hjälp av de två	   begreppen 

validitet och reliabilitet.	  

 
Empirin i denna studie har i de flesta fall stämt väl överens med det teoretiska ramverket 

vilket indikerar att studien mäter det den var tänkt att mäta. Hur pass väl metoden för 

insamlingen stämmer överens med det som är ämnat att mäta, samt hur väl resultaten är 

relaterade till det problem eller fenomen som studeras, beskrivs som en studies validitet 

(Saunders et al., 2012, s. 192, 684). Vi har därför strävat efter en stor spridning i våra 

informationskällor och som visat sig ge liknande eller snarlika svar. 	  

 
Vi är medvetna om att subjektiva föreställningar kan ha påverkat respondentens svar under 

intervjuerna. Exempelvis kan respondenten tänkas svara på	   ett sätt som är gynnsamt mot 

företaget, vilket eventuellt kan leda till svar som inte är helt sanningsenliga. För att undvika 

det valde vi, som tidigare nämnt, att anonymisera alla intervjuer. Vidare hjälpte de 

genomförda pilotintervjuerna oss att utforma intervjufrågor som behandlar det som studien 

ämnar undersöka. 	  

 
Studiens tillförlitlighet kan i denna undersökning bero på	   huruvida respondenterna skulle 

besvara intervjuerna på	  samma sätt vid en återupprepad undersökning. Under intervjuerna har 

vi genom följdfrågorna säkerställt eventuella oklarheter och då	   minskat risken för att 

respondenten missuppfattat vissa frågor. Vi har valt att skriva ner och inkludera den 

intervjumall som användes (se bilaga 2) för att ge läsaren möjligheten till att se vilka typer av 

frågor som ställts, samt för att skapa transparens för studien. Ovanstående åtgärder gör en 

återupprepning av studien lättare att genomföra. 	  

 
Saunders et al. (2012) lyfter fram ett annat begrepp, generaliserbarhet, som kan användas för 

att beskriva hur väl resultaten i en studie kan gälla för andra kontexter än de undersökta. Givet 

antalet intervjuade bör inga större generella slutsatser dras, även om vi genomgående kunnat 

se mönster och likheter mellan de olika respondenternas svar. Avslutningsvis bör det sägas att 

de slutsatser som dras bygger på	  ett antal personers subjektiva syn i ämne, ett problem som är 

svårt att undvika i studier av detta slag. Det kan inte heller uteslutas att vi som författare 

omedvetet feltolkat informationen. En risk som vi försökt undvika genom att diskutera 

tillvägagångssättet med handledare och kurskamrater då	  vi haft funderingar.	  
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Eventuella svagheter i datainsamlingen utgörs av att intervjuerna inte alltid sett ut på	  samma 

sätt. I takt med att fler intervjuer genomfördes utkristalliserades syftet med uppsatsen och 

därmed kom vissa frågor som ställts i ett tidigare skede att bli mindre aktuella. Att vi 

dessutom inte alltid fick de svar som vi i början hade förväntat oss gjorde att vi i senare 

intervjuer haft en annan inställning. Empirin har således delvis styrt uppsatsens inriktning, 

vilket eventuellt kan anses som en svaghet. Vi anser dock att vår datainsamling genererat 

korrekt data givet våra öppna frågor samt att vi haft möjlighet att gå	   tillbaka och verifiera 

ljudinspelningar och intervjuanteckningar.	  

 
Vad som hade varit önskvärt är ett utökat antal företag för studien. Fler studieobjekt hade gett 

oss fler tankar kring ämnet och därmed eventuellt möjliggjort en mer generell bild. 

Möjligheten till att intervjua fler företag upplevdes dock som begränsad, delvis på	  grund av 

studiens tidsram men också på grund av accessbegränsningen till företag. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer först en kort beskrivning av de intervjuade företagens verksamhet att 

presenteras. Därefter redogörs företagens upplevelser och erfarenheter av den kinesiska 

marknaden och deras syn på	  myndighetsrelationer. Avslutningsvis presenteras resultatet av 

intervjun med den svenske konsulten.	  

4.1 Företag Alfa 

Alfa är ett företag med cirka 100 anställda och verkar på	   en global marknad. De bedriver 

sedan 2001 försäljning i Kina, 2007 öppnades ett kontor där som 2011 följdes upp av ett 

dotterbolag i landet.  Företaget tillhandahåller industrirelaterade produkter och majoriteten av 

kunderna finns inom tungindustrin. Företaget är relativt nyetablerade i Kina och arbetar i 

dagsläget med att utöka verksamheten i landet. Personen som besvarat intervjun arbetar som 

sälj- och exportansvarig för den asiatiska marknaden. 	  

Guanxi och den kinesiska marknaden 

Respondenten beskriver det som en lång process att nå	   fram och komma i kontakt med 

kinesiska aktörer, men när de väl lyckats skapa en relation	  menar han att företaget är säkra i 

denna och nya möjligheter kan skapas. Alfa strävar mot en långsiktig relation gentemot sina 

motaktörer och menar att det är viktigt att företagsrepresentanten “säljer sig själv”. Det är 

alltså	   företagsrepresentanten själv som blir accepterad av den andre parten. Respondenten 

beskriver guanxi som kinesisk affärskultur och menar att personliga relationer är viktiga. Han 

förklarar hur de använder sig av lokalt anställda för att förstå	   den kinesiska kulturen och 

marknaden och att de upplever det därigenom som lättare att skapa tillit till andra aktörer. 	  

 
“Kineser måste användas för att vi ska kunna nå	  ut till kineser i Kina”. 	  

 
Referenser beskrivs som extremt viktigt i Kina och används för att få	   kontakt med nya 

aktörer. Företaget har under sina år i Kina upplevt problem med att få	  anställda att stanna på	  

företaget vilket lett till att långsiktiga relationer till andra aktörer påverkats. Varje gång någon 

slutar måste företaget återigen bygga upp relationerna till de aktörer som den anställde 

ansvarat för. Under de år Alfa verkat i Kina har respondenten fått uppfattningen av kineser är 

måna om att skydda sig själv och andra. I Kina kan ett misstag kosta mycket vilket gör att de 

inte vill tappa ansiktet gentemot motpart. Därför menar han att det är viktigt med förtroende 

och respekt i relationen. 	  
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Relationer till myndigheter 

Gällande relationer till de kinesiska myndigheterna beskriver respondenten att kontakten med 

myndigheter är betydelsefulla vid affärer med statliga företag. Han framhåller att nätverket 

där politiker ingår som mycket viktigt och att skapa ett bra rykte och känna mycket folk är 

avgörande, varför de anställer kineser som redan ingår i nätverket. Ytterligare en anledning 

till varför de fokuserar på	  att rekrytera kineser är på	  grund av otydliga regler och lagar som 

krävs för att kunna bedriva verksamhet i landet, något som de själva inte är vana att hantera. 

Ett fåtal kinesiskt anställda är därför de som ansvarar för kontakten till myndigheterna. 	  

 
“Vi förstår inte alltid vad som händer…	  det är mycket komplicerade vägar som vi inte	  

riktigt fattar och det är det vi har kineserna till, så	  fixar de till det lite grann”.	  

 
Att den svenske respondenten inte själv är ansvarig för relationerna menar han beror på	  att 

dessa präglas av oskrivna kinesiska regler, något som han inte är van vid varför kontakten 

överlåts till kineserna.	  

4.2 Företag Beta 

Beta är ett företag inom medtechbranschen med ett antal hundra anställda som tillhandahåller 

produkter och lösningar för personer med olika typer av fysiska handikapp. 2005 etablerades 

den första kontakten till kinesiska leverantörer och sedan 2011 har företaget en egen fabrik i 

landet. För tillfället arbetar man med att starta upp försäljning på	  den kinesiska marknaden, 

vilket förväntas ske under 2015. Informationen om företagets verksamhet har samlats in 

genom en intervju med den regionalansvarige för asienmarknaden samt med företagets 

kinesiska marknads- och försäljningsansvarige. 	  

4.2.1 Intervju med svensk regionalansvarig för asienmarknaden 

Guanxi och den kinesiska marknaden 

Att bygga relationer är enligt respondenten avgörande i Kina. Han beskriver det som en 

utmaning eftersom det finns många oskrivna regler att ta hänsyn till och menar att 

relationerna kräver mycket engagemang. 	  

 
“Jag var senast idag på	  en lunch med myndighetspersoner och jag 	  

vet inte hur många gånger vi träffats.”	  

 
På	   frågan om vilka skillnader det finns i relationsbyggandet i Kina, jämfört med andra 

marknader, nämner han tidsaspekten. Han upplever att man i Europa fortare kommer fram till 
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vad som eftersträvas, jämfört med Kina där det är viktigt att lära känna varandra på	   ett 

personligt plan innan beslut kan tas. Han beskriver det som en lång process, men när företaget 

väl blivit accepterat	  går processen fort och motparten genomför då	  avtalet på	  en gång.	  

 
“Här ska man lära känna varandra på	  ett mer personligt plan, det tar längre tid att komma 

till skott…	  men sen å	  andra sidan, när man kommit in då	  går saker extremt snabbt istället.”	  

Relationer till myndigheter 

Enligt respondenten påverkar de kinesiska myndigheterna allt företaget gör. Det statliga 

inflytandet har lett till att Beta kontinuerligt arbetar med att skapa och upprätthålla kontakten 

med myndigheter. De politiska relationerna upplevs som mer informella än det han är van vid 

och bygger på	  respekt och långsiktighet. 	  

 
“Myndigheterna är ju inblandade i allt man gör. Man tar inte ett steg utan att myndigheterna 

är informerade eller involverade på	  något sätt.”	  

 
Respondenten är själv ytterst ansvarig för kontakten till de politiska aktörerna, men anger den 

kinesiske marknads- och försäljningschefen som den person som sköter den dagliga 

kontakten. Att de kinesiska politiska myndigheterna har ett stort inflytande över Betas 

verksamhet beror enligt respondenten på	  att företagets produkter är dyra och specifika. De är 

beroende av statens stöd för att kunna konkurrera på	   den kinesiska marknaden. I nuläget 

arbetar företaget aktivt med att försöka påverka de politiska besluten vilket görs med nära 

kontakt till de lokala myndigheterna i provinsen där man verkar. 	  

 
Företaget anordnar formella möten där de bjuder in myndighetspersoner till sina anläggningar 

för att visa och förklara sina produkter. De formella mötena varvas med mer informella möten 

som kan ses som rena artighetsbesök från företagets sida. Gemensamt för dessa möten är att 

den kinesiske marknads- och försäljningschefen alltid är ansvarig och närvarande. Avsikten 

med mötena är att få	  politikerna att förstå	  på	  vilket sätt Betas produkter skulle kunna bidra till 

en förbättrad situation för dess användare och vad den lokala myndigheten skulle vinna på	  

detta.	  

 
I intervjun redogör respondenten för hur han upplever lagarna i Kina som subjektiva och hur 

de ibland används mer som en rekommendation än en lag. Dock anser han att affärsmiljön i 

Kina för tillfället genomgår en förändring och syftar på	   att högsta ledningen i Kina under 

2014 tagit krafttag för att minska korruptionen. På	   bara ett halvår upplever han stora 
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skillnader, sena kvällar och middagar med myndigheter är inte längre givet. Beta har på	  sina 

lokala kontor tagit ett tydligt ställningstagande mot mutor samtidigt som respondenten 

förklarar hur den kinesiska kulturen innefattar gåvor i olika sammanhang. Presidentens 

initiativ är något som han välkomnar och menar att krafttagningarna gynnar västerländska 

företag. 	  

 
“Det här är ju inte uppstädat på	  några års tid, men det blir ju mer fair att göra affärer, man 

behöver inte hamna i den här gråzonen som många företag hamnar i.”	  

4.2.2 Intervju med kinesisk marknads- och försäljningsansvarig 

Den kinesiske respondenten har arbetat för Beta sedan 2007 och är stationerad i den provinsen 

där företaget har sin fabrik. 	  

Guanxi och den kinesiska marknaden 

Den kinesiske respondenten beskriver guanxi som viktigt i Kina och menar att begreppet 

innefattar kulturella skillnader som de svenska kollegorna måste förstå. De är vana att ha ett 

strikt schema och planera saker långt i förväg. Detta står i kontrast mot det kinesiska sättet där 

saker ständigt förändras.	  

 
“Visst är det bra att planera in möten långt i förväg när vi arbetar med myndigheter, men 

svenska kollegor är vana vi att arbeta strukturerat och vet exakt vad de ska göra imorgon, 

nästa månad och om ett år. Men i Kina förändras saker ständigt och där krockar de två	  

kulturerna.”	  

Relationen till myndigheter 

Respondenten betonar vikten av att ha en bra guanxi med myndigheter, eftersom den 

kinesiska regeringen har stor inverkan och makt att påverka företagets verksamhet. De har, 

tack vare stort stöd från de lokala myndigheterna, lyckats etablera sig i en region på	  bara tre 

månaders tid. På	  frågan om hur dessa kontakter skapas rent konkret framhäver han vikten av 

att bygga ett kinesiskt nätverk.	  

 
“För en svensk person är det en stor utmaning att bygga relationer till kinesiska myndigheter. 

Det är lättare att anställa en lokal person som redan har ett befintligt nätverk, kan konceptet 

och vet hur man kommer i kontakt med rätt personer.”	  

 
Respondenten	  är den person som främst sköter den dagliga kontakten med myndigheter och 

förklarar hur han redan innan anställning hos Beta hade ett stort politiskt kontaktnätverk. Han 
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förmodar att detta, tillsammans med rekommendationer, är en av anledningarna till att Beta 

rekryterade honom. Vidare beskriver han hur rekommendationer är vanligt vid anställningar i 

Kina och förklarar att den som rekommenderar någon står som personligt ansvarig för detta 

och går det fel förlorar denne ansiktet.	  

 
Beta har under sin etablering på	  lokal nivå	  konkurrerat med företag som är betydligt större än 

dem själva. För att skapa sig ett gott rykte har de därför arbetat hårt med att visa politikerna 

respekt, genom att bland annat vara en bra arbetsgivare för sina anställda. De har under 

flertalet tillfällen bjudit in myndighetspersoner till företaget, presenterat sina produkter och 

arbetat med att få	  personerna att förstå	  vad företaget gör och vilka de är. Respondenten menar 

att de genom dessa aktiviteter lyckats skapa goda relationer till de lokala myndigheterna. De 

har i dagsläget sitt kontor i en av myndigheternas lokaler, ett tecken på	  att de skapat sig ett bra 

rykte och god relation till lokala myndigheter.	  

 
“Vanligtvis får kommersiella företag inte ha lokaler i myndigheternas lokaler. Men att vi 

blivit erbjudna denna plats är ett tecken på	  ett bra rykte och på	  en god relation till de lokala 

myndigheterna.”	  

4.3 Företag Gamma 

Det tredje företaget är av det mindre slaget, har omkring tio anställda och är uppdelat i två	  

affärsområden med olika verksamheter. Första kontakten mot Kina gjordes under år 2000 och 

man har sedan år 2002 etablerad verksamhet i landet. Företaget tillhandahåller olika verktyg 

till svenska företag och industrier. Den intervjuade är ägare och vd för båda bolagen och har 

därför kunnat bidra till en helhetsbild för företagets verksamhet i Kina.	  

Guanxi och den kinesiska marknaden 

Ända sedan etableringen i Kina i början av 2000-talet har relationer varit oerhört viktiga. 

Respondenten har i etableringsskedet valt att göra mycket själv, men anställde tidigt en 

kinesisk kvinna som hjälpte till med saker på	  plats i Kina. Det gjorde att han fick en inblick i 

”hur det fungerar bakom kulisserna”	  och lärde sig mycket av kulturen. Respekt och förståelse 

för kulturen är en förutsättning för att bygga hållbara relationer i Kina menar han och nämnde 

att ”anamma allt”	  har varit ett ledord. 	  

 
På	   frågan om vad han upplever som mest problematiskt med relationer i Kina konstaterade 

han att det är tidsperspektivet och nämner att det i Sverige är mycket snabbare beslutsvägar. 

Vid ett tillfälle hade han närvarat	  vid ett antal middagar med en potentiell motaktör och då 
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upplevt att en överenskommelse nåtts, men istället för att avsluta uppgörelsen valde 

motparten att börja prata om personliga saker, såsom familj och livssituation. Detta förstod 

respondenten, i efterhand, berodde på	  att motparten inte upplevde relationen som tillräckligt 

etablerad och därmed inte var villig att sluta uppgörelsen. 	  

 
“Det finns problem som bara uppkommer i Kina, det gäller 	  

att ha tålamod och vara beredd på	  allt.”	  

 
Guanxi byggs enligt respondenten bäst genom att umgås som om man var goda vänner. 

Vidare är rykte och referenser något som han framhåller som oerhört viktigt och förklarar att 

han alltid håller vad han lovar. Genom att behandla alla lika, oavsett hierarkisk ställning, har 

han blivit en respekterad affärsman i Kina. 	  

 
”Lova inte mer än du kan hålla och vad du än gör, 	  

lev upp till det du säger och gärna med råge.”	  

Relationer till myndigheter 

Företagets politiska kontakter med de lokala myndigheterna etablerades på	   ett tidigt stadie 

och är än idag högst aktuella och används för att få	  saker uträttade. Respondenten menade att 

relationerna bygger på	  hållbarhet och långsiktighet. För att kunna bygga sådana relationer har 

tillit och ömsesidighet varit en viktig del. Tillit har successivt byggts upp genom små	  

prövningar parterna emellan, för att senare kunna få	  igenom det som eftersträvas.  	  

 
För att underhålla sina relationer till myndigheterna beskrev han små	  gesterna som betydande 

och att ge presenter som ett bevis på	  uppskattning är ett vanligt inslag då	  han besöker Kina. 

Väl på	  plats har han dessutom deltagit i flertalet karaokekvällar liksom andra typer av fester 

och tillställningar. När han besöker närliggande länder till Kina passar han ofta på	   att åka 

förbi viktiga aktörer för att visa uppskattning. Genom besöken visas närvaro, något han menar 

är viktigt för relationernas fortlevnad.	  

 
“Vid flertalet tillfällen har jag deltagit i aktiviteter i Kina och ställt mig frågan ‘vad sysslar 

jag med egentligen?’, men har förstått att det är ett sätt att bygga respekt och relationer på.”	  

 
Exempel på då	  politiska beslut har haft stor inverkan var när han hjälpte ett svenskt företag att 

starta upp verksamhet i Kina. Genom att nyttja sina egna politiska kontakter hjälpte han 

företaget att på	   endast tio dagar registrera sig i Kina. Vid ett annat tillfälle hjälpte 
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respondenten ett annat företag med fabriksetablering i Kina då	  han också	  bistod företaget med 

sina myndighetskontakter. Företaget behövde myndigheternas stöd för elindragningen till sin 

fabrik eftersom den intilliggande stadens elförsörjning skulle påverkas. Myndigheterna 

redogjorde för två	  olika datumalternativ för elindragningen. Det ena var att göra det med en 

gång och därmed påverka ett stort antal hushålls elförsörjning. Det andra alternativet var att 

vänta till ett visst datum och därmed påverka färre hushåll. Vår respondent förstod på	   de 

lokala myndigheterna att de föredrog det senare alternativet, men företaget var fast beslutna 

att elen skulle dras in med detsamma, vilket också	  blev resultatet. Detta ledde till att ett stort 

antal hushåll drabbades av elavbrottet och beslutet kom att påverka respondentens egen 

relation till de lokala myndigheterna då	   de ”kände sig överkörda”. Respondenten säger att 

händelsen skadade hans guanxi till myndigheterna, varför han ångrar att han bistod företaget 

med sina kontakter. 	  

 
Generellt upplever han det som mer krävande att göra affärer i Kina nu än när han började. 

Mentaliteten har blivit tuffare vilket yttrar sig genom en hårdare attityd hos kineserna.  

4.4 Intervju med svensk konsult 

Konsulten flyttade till Kina under tidigt 1990-tal och har därefter både arbetat och studerat i 

landet. Idag arbetar han för ett stort svenskt detaljhandelsföretag och har sin bas i Sverige. 

Under sina år i Kina har han bland annat arbetat som konsult och då	  hjälpt större svenska 

företag med upphandlingsavtal mot kinesiska politiker. I intervjun poängterade han att han 

inte kan representera detaljhandelsföretaget, utan att de svar han ger bygger på	  de erfarenheter 

han fått under sina år som konsult i Kina. 	  

Guanxi och den kinesiska marknaden 

Den kinesiska affärskulturen menade konsulten bygger på	  kontakt och lojalitet då	  alla affärer i 

Kina handlar om relationer. Han nämnde att personer i Kina är lojala mot människor och inte 

mot företag och gav som exempel att om en “nyckelspelare”	  på	  ett företag säger upp sig bör 

företaget räkna med att andra anställda också	  kommer att gå	  som ett sätt att visa sin lojalitet. 

Detta menar han kan leda till att företagen igen måste påbörja arbetet med att skapa politiska 

relationer. 	  

”All business handlar om relationer.”	  

 
För att kunna bygga upp en stabil verksamhet i Kina förklarade han att långsiktighet är en av 

grundpelarna för att lyckas. Att som utländskt företag tro att man ska lyckas bygga upp en 
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verksamhet på	  kort tid menar han är ett fundamentalt misstag. Det krävs tid och förståelse för 

landet och dess kultur innan ett företag verkligen förstår hur de kan bygga upp sin 

verksamhet. 	  

Relationen till myndigheter 

Enligt konsulten är en av de största skillnaderna mellan Sverige och Kina hur relationen till 

politiker etableras och underhålls. Han menar att det i Kina krävs personliga förbindelser till 

beslutsfattare, något många västerländska företag inte är vana vid. Konsulten har därför 

arbetat på	   att bygga upp personliga relationer till viktiga politiker för att lyckas under 

upphandlingsprocesser. Större offentliga upphandlingar är komplexa i Kina och trots att 

konsulten har stor erfarenhet av detta krävs det alltid en kines på	   plats för att kunna 

genomföra ett avtal.	  

 
“Vi västerlänningar fattar inte de subtila grejerna, vi förstår inte de bakomliggande 

processerna.”	  
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5. Analys 
I följande avsnitt analyseras det insamlade empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Analysen antar en struktur baserad på	  modellen som utvecklats för att kunna 

besvara uppsatsens syfte. Vi börjar med att undersöka vilken roll politikerna har i företagens 

nätverk och fortsätter därefter med att utifrån nätverksteorin analysera hur de svenska 

företagen kan påverkas av det politiska utövandet i Kina. Vidare analyseras genom guanxis 

olika karaktärsdrag hur företagen skapar relationer till politiker. 	  

5.1 Nätverksteorin 

Johanson och Vahlne (2009) har i sin reviderade version av Uppsalamodellen betonat vikten 

av relationer och nätverk under ett företags internationaliseringsprocess. Ett av företagen, 

Alfa, ser sina myndighetskontakter som begränsade men menar att nätverket dessa ingår i är 

viktigt och tvingas därigenom till viss interaktion med politiska aktörer. De framhäver ett 

stabilt nätverk som viktigt för att kunna göra affärer i Kina. Anledningen till att dessa nätverk 

anses som viktiga skulle kunna förklaras med hjälp av Håkanssons & Snehotas (1994) 

resonemang om att interaktionen aktörer emellan möjliggör nyttjande av resurser och 

kunskap. I detta fall är det troligtvis myndigheternas resurser Alfa är ute efter. Även Beta 

betonar vikten av att ingå	   i ett nätverk och menar att det är en viktig del för att nå	   fram till 

politiker. Gamma nämner ingenting om nätverk, men återkommer ofta till vikten av 

relationer. Deras fokus på	  relationer och det faktum att referenser och rykte anses viktigt tyder 

ändå på	   att de arbetar med att bli en del av ett nätverk. Alla företagen har alltså ett visst 

nätverkstänk eftersom de upplever att kontakter kommer att påverka deras möjlighet för en 

lyckad verksamhet i landet, precis som Johanson & Vahlne (2009) argumenterar för.  

5.2 Politiska aktörer i ett nätverk & politiska relationer i Kina 

Oberoende av vilken marknad ett företag verkar på	  kommer de att påverkas av politiska beslut 

(Alimadadi et al., 2012). Att företagen är beroende av politiska beslut är något som kan 

utläsas hos alla företagen, om än i varierad grad.  För Alfas del går det att urskilja viss 

beroendeställning till politikerna, då	   de nämner att affärer med statliga kinesiska företag 

präglas av politisk närvaro. Hos Beta, å	  andra sidan, framgår att myndigheterna påverkar allt 

de gör och en utpräglad beroendeställning tycks föreligga, något som även till viss del kan ses 

hos Gamma. De har exempelvis påverkats av politiska beslut vid registrerings- och andra 

byråkratiska processer. Att Beta tycks stå	  i en stor beroendeställning till politiska aktörer kan 

enligt respondenten bero på	  att företagets produkter är beroende av statligt stöd. Ett led i att få	  
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regeringens stöd är att skapa en förståelse hos den kinesiska staten kring varför företagets 

produkter är viktiga för landet och hur de kan bidra till en samhällsförbättring. Detta är något 

som kan återknytas till Hadjikhani & Thilenius (2005) resonemang kring hur företag och 

politiker står i en ömsesidig beroendeställning till varandra. Beta försöker genom formella 

och informella möten skapa goda relationer till politikerna för att kunna påverka 

beslutsfattandet. 	  

 
Det politiska systemet i Kina präglas enligt Luo (2001) av osäkerhet i form av bristande lagar 

och regelverk, något som enligt honom kan överbryggas genom personliga relationer och 

lojalitet till politiker. De kulturella skillnaderna som beskrivs av Alimadadi et al (2012) och 

Luo & Chen (1997) är något som även den svenske respondenten från Beta uttrycker genom 

att nämna hur lagarna i Kina är subjektiva, något som står i kontrast till det svenska 

lagsystemet. Vidare talade respondenten om hur han upplever de politiska relationerna som 

informella, något han beskriver som ovant. Denna upplevelse skulle kunna förklaras genom 

att relationer i Kina, på grund av guanxi, är av personlig karaktär.  

 
Alfa berättar också	   om godtyckliga regler och specifika tillstånd vilka upplevs som 

svårhanterliga och som skiljer sig från andra marknader. Konsulten berättar om komplexa 

upphandlingsprocesser i Kina och att det krävs personliga förbindelser till beslutsfattare, 

något som han ser som en av de främsta kulturella skillnaderna gentemot Sverige. Det 

framkommer dock att de politiska relationerna förändrats då	   aktiviteter som 

middagsbjudningar och liknande minskat det senaste halvåret. Betas svenske respondent 

spekulerar i att detta skett till följd av den kinesiske presidentens krafttag mot korruption, 

något respondenten tror kan underlätta för västerländska företag. Även Gamma talar om hur 

affärsklimatet i Kina blivit tuffare den senaste tiden. Trots detta har företagen, oavsett 

skillnader dem emellan, gemensamt att personliga relationer till politiker tycks spela en viktig 

roll för framgångar i Kina. Detta ger intrycket av att Kina är ett land där personliga relationer 

ofta är viktigare än lagar och regler, såsom Luo (2001) hävdar. 	  

 
Företagen upplever att det är viktigt att skapa en personlig relation, när	  de lyckats anses de 

accepterade och ”inne” och först då	  är relationen mogen för att en affär ska kunna äga rum. 

Ovanstående upplevelser skulle kunna som ett exempel på	  det Vanhonacker (2004) säger; att 

affärer i Kina uppstår som ett resultat av en relation. Ett resonemang som tycks stämma 

överens med de svenska företagens upplevelser av de politiska relationerna.  
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5.3 Guanxi 

Att alla respondenterna hade olika uppfattningar om vad guanxi innebär tyder på att 

begreppet är omfattande och komplext som Chen & Chen (2004) hävdar. En uppfattning 

tycks vara att guanxi är kinesisk affärskultur, men ingen av de svenska respondenterna kunde 

ge en djupare förklaring. Betas kinesiske anställde kunde mer utförligt beskriva hur guanxi 

påverkade relationen till myndigheterna.  	  

Reciprocitet & långsiktighet 

Yang (2010) beskriver guanxi som dynamiskt och flexibelt och menar att ett framgångsrikt 

guanxi präglas av bland annat långsiktighet och reciprocitet. Beslutsvägarna i Kina upplevs av 

företagen som långa då	   de nämner det som viktigt att först lära känna varandra personligt 

innan eventuella beslut kan tas. Alfa menade att det tar lång tid att bli accepterade i en 

relation, men ”när man väl är inne så	  är man inne”. Detta resonemang delades också	  av Beta 

som sa att saker och ting går fort när man väl kommit in i en relation. Här kan Luos (1997a) 

metaforiska tolkning av begreppet guanxi som ”innanför dörren är du en av oss”	  kopplas till 

företagens erfarenheter. 	  

 
Synen på	  tidsperspektivet och långsiktigheten diskuterat ovan delades även av Gamma. De ser 

det som en utmaning och understryker vikten av tålamod. Som exempel nämns ett fall hur 

respondenten en gång trodde att en uppgörelse var klar, varpå	  motparten bytte riktning och 

började prata om familj i stället. Detta är ytterligare ett exempel på att guanxi måste skapas 

innan parterna kan komma överens, något som Gamma inte lyckats med i detta fall. Det 

krävdes mer engagemang och förståelse i relationen. Ett av företagen har än i dag kvar 

myndighetsrelationer från etableringsfasen vilket tyder på	   att relationerna präglas av 

långsiktighet. Oavsett skillnader som kan föreligga företagen emellan tycks de alla präglas av 

långsiktiga relationer till politiker. 

 
För att underhålla de politiska relationerna nämndes olika typer av aktiviteter och gester. Både 

Beta och Gamma talade om middagar och karaokekvällar vilket visar på engagemang och 

åtagande som teorin av Yang (2010) föreslår. Beta arrangerar även mer formella möten där de 

försöker informera och visa myndigheterna vilka fördelarna produkterna kan tillföra 

samhället. Sättet relationerna underhålls på skulle kunna bero på vilken typ av verksamhet som 

bedrivs och är tydligt hos Beta då deras produkter medfinansieras av staten.  
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Reciprociteten uttrycks enligt Yang (2010) genom engagemang och åtagande mellan två	  

parter och beskrivs som givande av mianzi och återbetalning i form av renqing. Som ett sätt 

att visa engagemang lyfte Gamma fram små	  gester som viktiga genom exempelvis gåvor och 

spontana besök, något som skulle kunna tolkas som givandet av mianzi. Att det tog Gamma 

endast ett par dagar att starta företag i Kina kan tyda på	  en sorts renqing från myndigheternas 

sida. I intervjuerna nämndes vikten av att ta seden dit man kommer som också	  kan	  ses som ett 

sätt att visa sin respekt och förståelse för kulturen. Den kinesiske respondenten för Beta 

beskrev hur företaget byggt goda relationer till lokala myndigheten genom att arbeta aktivt 

med att etablera ett bra rykte i staden och därigenom visa politiker respekt. Detta har erhållits 

genom att de varit en god arbetsgivare och tagit ett lokalt ansvar. Betas engagemang gentemot 

närområdet där de verkar skulle utifrån Yang (2010) kunna ses som givandet av mianzi. Att 

företaget färdigställt en fabrik på	   endast tre månader samt tillåts ha verksamhet i 

regeringsbyggnader, anser de själva omöjligt utan regeringsstöd. Ovanstående kan således ses 

som renqing från lokala myndigheters sida.	  

 
Alla företag nämnde referenser och rykte som viktiga faktorer för politiskt relationsskapande. 

Utifrån Luo (1997a) skulle uteblivna referenser kunna tolkas som icke uppfyllda åtaganden i 

tidigare relationer. Konsekvensen skulle därmed kunna bli att företagen tappar ansiktet och 

förlorar prestige vilket skulle kunna förklara varför de anser referenser och rykte som viktiga. 	  

Lojalitet 

Alla företag tycks göra stora ansträngningar för att underhålla sina relationer. De framhåller saker 

som att vara en bra arbetsgivare, anordna tillställningar, ge gåvor samt vara genuin som person. 

Dessa ansträngningar skulle kunna visa på en entusiasm från företagens sida och enligt teorin av 

Yang (2010) visa på lojalitet gentemot regeringen. Genom detta skulle de kunna bli del av de 

politiska guanxinätverken och få stöd och resurser av regeringen. 
 
Företag bör enligt Yangs (2010) resonemang skapa vänskapsbaserat guanxi till högt uppsatta 

tjänstemän, och inte använda det hon kallar kortsiktigt mutbaserat guanxi. Beta har en utarbetad 

policy mot korruption och mutor men eftersträvar fortfarande nära personliga politiska relationer 

vilket kan indikera ett vänskapsbaserat guanxi. Trots att det hos de övriga företagen inte framgick 

något tydligt ställningstagande gällande mutor tycks även de eftersträva långsiktiga och 

vänskapsbaserade kontakter. Även konsulten berättade utifrån sina erfarenheter om vikten av 

lojalitet på individnivå och menar att kulturen bygger på personlig lojalitet och inte 

organisatorisk. 
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Överförbarhet 

De intervjuade företagen använder sig, på	  något sätt, av lokalt anställda kineser med redan 

befintliga nätverk för att skapa politiska relationer. Kineserna fungerar som dörröppnare och 

kan därmed anses ha rollen av det som Yang (2010) kallar tredje part. Ovanstående indikerar 

att guanxi är överförbart och att företagen drar nytta av detta faktum. Exempelvis anställdes 

Betas kinesiske försäljningsansvariga eftersom han redan hade ett befintligt guanxinätverk till 

politiker och därmed kunde introducera Beta och politiker för varandra. På	   samma sätt 

beskriver Alfa hur de i stor utsträckning använder sig av kinesiskt anställda för att sköta 

relationen till politiker och därigenom blir en del av det politiska nätverket. 	  

 
Inom ramen för guanxi har tredje part en aktiv och försäkrande roll (Yang, 2010). Då Gamma för 

några år sedan bistod ett annat svenskt företag med myndighetskontakter exemplifieras hur 

Gamma, i rollen som tredje part, fick ett försämrat guanxi till myndigheterna. Dessa kände sig 

överkörda som en följd av att eldragningen skedde utan hänsyn till deras intressen. Gammas vd 

berättar hur hans personliga guanxi skadades av situationen. Detta vittnar om att tredje part, i 

enlighet med Yang (2010), påverkas av relationen mellan de introducerade parterna. Eventuellt 

skulle det här kunna ses som att Gamma tappade ansiktet inför myndigheterna då de misslyckades 

med att se till motpartens behov. 

Personligt & lagringsbart 

Enligt Yang (2010) & Luo (1997a) ses guanxi som personligt och understryker vikten av 

personliga band mellan parter. Bilden som framträder är att de intervjuade företagen har en 

eller ett få	  antal utvalda personer som ansvarar för de politiska relationerna. I Betas fall är det 

den kinesiskt försäljningsansvarige som främst hanterar kontakten och anser sig ha en nära 

kontakt till de politiska aktörerna. För Gamma å	   andra sidan, sköter respondenten själv de 

flesta kontakterna till lokala myndigheter, men har även kineser som hjälper till. Alfa nämner 

hur de lämnat ansvaret till	   några kinesiskt anställda och beskriver hur de upplevt det som 

problematiskt när dessa slutar. De menar att relationen mellan den anställde och de aktörer 

denne haft en relation till försvinner och därmed måste återuppbyggas, vilket indikerar att 

guanxi är personligt. 	  

Sammanfattande analys 

För att sammanfatta analysen använder vi oss av vår teoretiska modell där en relation mellan 

företag och politiker i ett nätverk presenteras. Vi har använt oss av de karaktärsdrag som 

bland annat Yang (2010) redogör för (se figur 3) och därigenom undersökt hur företag kan 
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skapa guanxi till politiska aktörer. Vissa karaktärsdrag har varit mer framträdande än andra 

och viktigt att påpeka är att de till viss del är överlappande.  

	  
Tidsperspektivet hos företagen framstår som långt och ett av företagen använder än idag 

kontakter som skapades för mer tio år sedan. Det framgår att parterna måste lära känna 

varandra innan affärer kan äga rum och relationerna beskrivs som tidskrävande, vilket vittnar 

om den långsiktighet som Yang (2010) diskuterar. En annan egenskap i analysmodellen är 

reciprocitet, en egenskap kunnat ses som betydande då	  relationerna tycks kännetecknas av ett 

stort engagemang och ömsesidighet mellan parterna. Det tar sig i uttryck genom företagens 

gester gentemot myndigheter och regeringens återbetalning då exempelvis ett företag tillåts 

ha kontor i regeringsbyggnader. Företagens ansträngningar kring att vara en bra arbetsgivare 

skulle utifrån modellen kunna tolkas som det Yang (2010) beskriver som lojalitet. 

 
Lagringsbarheten har visats i det fall där ett företag kunnat dra nytta av sina kontakter för att 

få saker gjorda många år efter att relationen skapats. Företagen använder guanxis egenskap 

överförbarhet genom att kineser, med redan existerande guanxi och nätverk till politiker, 

anställs för att kunna nå ut till politiska aktörer. Den gröna pilen (guanxi i figur 3) mellan 

politisk aktör och företag skulle därför kunna ses som den kinesiskt anställdes guanxi som 

företaget nu kan nyttja. Vidare framkommer hur de kulturella skillnaderna ses som en 

utmaning och de kinesiska anställda kan därför inte endast anses som en brygga till politiska 

aktörer, utan även som ett sätt att komma över vissa kulturella skillnader. 
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6. Slutsats  
I detta avsnitt kommer vi att med hjälp av analysen försöka dra ett antal slutsatser. Vi 

kommer först att återupprepa studiens frågeställning vilket följs av ett redogörande 

resonemang kring hur företagen förhåller sig till politiker i Kina. 	  

 
Vi vill påminna att denna studie har för avsikt att skapa ökad förståelse för hur guanxi skapas 

i interaktionen mellan företag och politiker och hur företagen arbetar med detta. 	  

 
Vi ämnar besvara följande frågeställning:	  

• Hur upplever och förhåller sig svenska företag till kinesiska politiker och myndigheter 

med avseende på	  guanxi?	  

 
Först kan vi se att de kinesiska myndigheterna har haft inflytande på	  företagens verksamhet i 

landet. Med anledning av detta arbetar företagen med att bygga guanxi i politiska nätverk för 

att kunna påverka beslutsfattande processer. Relationerna tycks präglas av att de är 

tidskrävande, ömsesidiga och långsiktiga. Värt att notera är dock att det tycks finnas vissa 

skillnader på	  vilket sätt, och till vilken grad, företagen arbetar med de personliga relationerna 

till politiska aktörer. 	  

 
Genom att Alfa har anställt kineser med befintliga kontakter till politiska aktörer har företaget 

kunnat ta sig in i politiska nätverk. Även Beta har valt att använda kinesiskt anställda men hos 

dem har vi tydligare kunnat urskilja vilket förhållningssätt de valt att ha till de politiska 

aktörerna, vilket kan bero på att vi fick möjlighet att intervjua den kinesiskt anställde som har 

en förståelse för den kinesiska kulturen. Underhållandet av företagens relationer har skett 

genom både informella och formella möten, vars gemensamma nämnare varit att de hållits av 

företagets kinesiske försäljningsansvarige. Hos Gamma har de politiska kontakterna till stor 

del skötts av vd:n själv, även om kinesiska anställda varit med under själva processen. Vidare 

har Gammas förhållningssätt varit av mer informell karaktär och fokus har legat på	   visad 

uppskattning i form av olika gester såsom personliga besök, middagar, karaokekvällar och 

gåvor av olika slag.  

 
Slutsatsen är således att alla företagen i någon form anställer kineser för att bättre kunna 

skapa guanxi till politiska aktörer. Det finns indikationer på att guanxi är ett fenomen som 

företagen har svårt att förstå fullt ut och problemet har, i relationen till politiska aktörer, 

hanterats genom kinesiskt anställda som redan förstår kulturen och de oskrivna reglerna.  
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Förhållningssättet tycks dock skilja sig åt mellan företagen. Större företag kan eventuellt ha 

större inverkan på	   den sociala strukturen, varför deras relationer bygger mer på	   att få	   de 

politiska aktörerna att förstå	   hur verksamheten kan gynna landet. Detta skulle eventuellt 

kunna tyda på	  att företagens storlek påverkar hur förhållningssättet ser ut.  

7. Vidare forskning 
Då	   studien behandlar politiska relationer, ett komplext ämne, är det svårt att dra några 

generella slutsatser genom att endast studera tre företag. Vi anser det därför motiverat att 

genomföra en mer omfattande studie inom detta problemområde, för att få en mer rättvis bild 

av förhållningssättet till politiska aktörer. 	  

Ett av de studerade företagen i undersökningen har upplevt en förändring i mötet med 

politiska aktörer det senaste halvåret, något de spekulerar skulle kunna bero på	   politiska 

reformer. Ett annat företag upplever att Kina har ett tuffare affärsklimat nu än tidigare. Viktigt 

att ha i åtanke är dock att detta är två	   personers subjektiva bedömning, men det skulle 

eventuellt kunna ge indikationer på	   att relationen mellan företag och politiska aktörer 

genomgår en förändring. Mot bakgrund av detta skulle ett förslag till vidare forskning kunna 

vara att undersöka hur de politiska reformerna påverkar sättet företag bygger relationer till 

politiska aktörer på.	  
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Hej!	  

Vi är två	  studenter som ska skriva en kandidatuppsats i kursen International Business & 
Marketing vid Uppsala Universitet.	  

Vi har valt att skriva en c-uppsats om affärsrelationer med särskilt fokus på	  relationer till 
politiska aktörer. Då	  en av oss bott i Kina i tre år och där fått uppfattningen att relationer till 
statliga tjänstemän är viktigt har vi valt att fokusera på	  den kinesiska marknaden. I vår 
undersökning vill vi därför komma i kontakt med personer med erfarenhet av verksamhet i 
Kina. Vi har förstått att ert företag har etablerad verksamhet i Kina vilket är anledningen till 
att ni kontaktas. 	  

Våra frågor berör bland annat relationer till politiska aktörer, hur man arbetar med dessa samt 
hur begreppet guanxi upplevs. Om ni har erfarenhet av ovanstående och är villiga att dela med 
er av detta skulle vi vara väldigt tacksamma för om vi fick genomföra en intervju (ca 30-60 
min). 	  

Materialet kommer endast användas i denna uppsats och publiceras anonymt.	  

Tack på	  förhand,	  

Med vänlig hälsning	  

Anders Hjelm & Johanna Ljunglöf 	  
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Bilaga 2. Intervjumall  
 

• Skulle du först kunna berätta lite om er verksamhet och med särskilt fokus på	  Kina?	  

• När ni etablerade er i Kina vilka upplevde ni som de största utmaningarna? 	  

Vi har läst en del om att kontakter med myndigheter är viktigt i Kina.	  

-‐ Vad är era upplevelser av detta?	  

-‐ Hur har ni arbetat för att komma i kontakt med myndigheterna?	  

-‐ Vid vilka tillfällen har ni varit i kontakt med de kinesiska myndigheterna?	  

-‐ Hur ser denna relation ut? 	  

 

• Vad upplever ni karaktäriserar dessa relationer?	  

• På	  vilket sätt skiljer sig kontakten jämfört med motsvarande aktörer på	  andra 

marknader. Med avseende på:	  

-‐ Tid?	  

-‐ Engagemang?	  

• Är ni bekanta med ordet guanxi och i få	  fall vad är er uppfattning av det?	  

 

	  

	  

	  


