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Bakgrund: Allt fler företag etablerar sig i Kina och en förutsättning för att lyckas är att 

rätt personal driver företaget framåt. Västerländska företag upplever att kompetensen är 

svår att finna och behålla inom kunskapsbaserade tjänster (knowledgework) vilket 

skapat problem vid etableringar i landet. Employer Branding är ett vedertaget begrepp i 

västvärlden som hjälper företag att attrahera personal, forskningen är inte lika utbredd i 

Kina och det finns ett behov för att kunna attrahera och behålla kompetent personal på 

plats i landet. Kandidatuppsatsen fokuserar på rekrytering av kinesiska studenter i Kina. 

Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att öka förståelsen för vad kinesiska studenter 

upplever som attraktivt med en arbetsplats och vad som får dem att välja en speciell 

arbetsgivare.  

Problemformulering: Vad ser kinesiska studenter som attraktivt på sin framtida 

arbetsplats och vad är viktigt att ta i beaktning som arbetsgivare för att förstå vad som 

attraherar kinesiska studenter i Kina? 

Metod: Studien har antagit en kvalitativ forskningsmetod där data är insamlad genom 

semistrukturerade intervjuer och en fokusgrupp. Författarna har ett tolkande perspektiv 

med en ontologiskt konstruktionistisk inriktning. 

Resultat/slutsatser: Av studien framgick det att kinesiska studenter lägger stor vikt vid 

företags rykte. Det var attraktivt för de kinesiska studenterna att kunna balansera 

arbetsliv med privatliv, känna stolthet för arbetsgivaren inför familj och vänner, känna 

trygghet i sin anställning, möjlighet till kompetensutveckling och en mer kommunikativ 

relation till sina chefer. Kulturen i Kina skiljer sig mot i väst, bland annat genom ett 

tydligt riskundvikande, hierarkiskt synsätt med stor respekt för överordnade samt en 

stark koppling till familjära band. 



Abstract 
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Title: Employer Branding in China: What does Chinese students regard as 

attractive while selecting workplace? 
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Background: More companies are setting up in China and a necessity for success is 

that the right people are taking the company forward. Western companies perceive that 

the suitable Chinese employers are hard to find and retain, specifically noticed in 

today’s many knowledge intensive companies. Employer Branding is term that is well 

known in the western world that help companies attract and retain employees, the 

research is not as widespread in China and more research is needed in order to know 

how to attract and retain Chinese staff in western companies established in the country. 

The bachelor thesis focuses on recruitment of Chinese students in China. 

Purpose: The purpose of the bachelor thesis is to increase an understanding of what 

Chinese students regard as attractive with a workplace and what makes them choose a 

particular employer.  

Research question: What does Chinese students regard as attractive with a workplace 

and what is important to take into consideration as an employer to understand what 

attracts Chinese students in China? 

Methodology: The study adopted a qualitative research method where the gathering of 

data has been done through semi structured interviews and a focus group. The authors 

have an interpretive perspective with an ontological constructionist approach. 

Research findings: The study showed that Chinese students place great importance on 

the corporate reputation. It was attractive to be able to balance work with private life, to 

feel pride for family and friends, to have good job security, opportunities for 

professional development and an open relationship to managers. The culture in China 

differs from the West, including a clear risk avoidance, hierarchical approach with great 

respect for superiors and the strong link to the family. 
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1. Inledning 

Allt fler företag etablerar sig i Kina och en förutsättning för att lyckas är att rätt 

personal driver företaget framåt. Svenska företag upplever att kompetensen är svår att 

finna och behålla inom kunskapsbaserade tjänster (knowledgework) vilket skapat 

problem vid etableringar i landet. Employer Branding är ett vedertaget begrepp i 

västvärlden som hjälper företag att attrahera och behålla personal. Forskningen är inte 

lika utbredd i Kina men det finns även här behov av att kunna attrahera samt behålla 

kompetent personal på plats i landet. Kandidatuppsatsen fokuserar på rekryteringen av 

kinesiska studenter i Kina. 

1.1 Bakgrund 

Den ekonomiska utvecklingen i Kina har gått oerhört snabbt. Sedan landet öppnade upp 

för ökad handel med omvärlden på 1970-talet har BNP-tillväxten ökat med i snitt 10 

procent årligen (Stockelberg, 2007). För Sverige är Kina en allt viktigare handelspartner 

och enligt SCB ökade exporten till landet med 12 % under år 2011 till en nivå av 40 

miljarder kronor. Den svenska importen från landet uppgick under samma period till 

43,3 miljarder kronor (SCB, 2012). Uppskattningsvis finns det 400 svenska och 1500 

Sverigerelaterade företag på plats i Kina samt cirka 10 000 svenska företag som 

bedriver handel med landet (Sveriges ambassad, 2011). Svenska ambassaden i Peking 

(2010) skriver vidare att svenska företagsetableringar i Kina fortsätter att öka men även 

att de upplever stora utmaningar, bland annat på grund av de kulturella skillnaderna.  

 

Det finns enligt Jackson (2002), som bygger sin analys på Hofstedes kulturdimensioner, 

stora kulturella skillnader mellan nationer och hur dess befolkning tänker, resonerar och 

agerar. Inom Svensk kultur lyfter författaren fram sex kärnvärden; jämställdhet, frihet, 

demokrati, solidaritet, säkerhet och effektivitet. På arbetsplatsen är svenska företag 

jämfört med i Kina mindre hierarkiska och maktdistansen mellan personer är ofta inte så 

tydligt definierad. I Kina kretsar kulturen i större grad mot kollektivism, maktstrukturer, 

långsiktighet och konfliktundvikande (Jackson, 2002). Det finns ett flertal studier som 

gjorts gällande västerländska företagsetableringar i Kina, studier som fokuserat på vilka 

hinder och problem som företag upplevt vid sin utlandsexpansion. Bland annat 

skriver Gassmann och Han (2004) att västerländsk företagskultur inte alltid fungerar 
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helt problemfritt i Kina och understryker vikten av att förstå sig på den rådande 

kinesiska kulturen för att undvika eventuella missförstånd och gå miste om potentiella 

möjligheter.  

 

I den sammanställning Svenska ambassaden i Peking (2010) genomfört där 200 svenska 

företag har medverkat framkom det att avsaknad av språkliga kunskaper och vetskap 

om kulturen ledde till problem. Kulturella olikheter exemplifierar även Hofer och Ebel 

(2007) där de lyfter fram exemplet att kineser ofta förlitar sig på sina personliga 

kontakter och dess trovärdighet framför saklig fakta. Västerländska företag möts av 

många utmaningar när det kommer till ledarskap i sina kinesiska verksamheter skriver 

Selmer (2003), där rekrytering, utbildning och behållande av kompetent personal är 

punkter som upplevs problematiska. Björkman och Lu (1999) förstärker denna bild och 

lyfter fram att det största problemet för 60 % av de västerländska företagen etablerade i 

Kina är att rekrytera och behålla managers. Det är viktigt för företag att förstå sig på 

sina nya medarbetare för att attrahera, stimulera och behålla rätt kompetens inom 

företaget (Stockelberg, 2007).   

1.2 Problemdiskussion 

När västerländska företag startar upp sin verksamhet i Kina så är det normala 

förfarandet enligt Selmer (2003) att antingen befintlig personal stationeras i landet eller 

att ny personal rekryteras på plats. Styrkan med att förflytta befintlig personal är 

trovärdighet genom att personen är känd sedan tidigare, nackdelen är att 

familjeförhållanden eller bristande erfarenhet ofta gör att personalen avbryter sina 

uppdrag eller misslyckas. Att rekrytera från Kina eller andra närliggande länder innebär 

ofta att personalen har kompetens och erfarenhet om kinesisk affärskultur. Ändå drar sig 

företag enligt författaren många gånger från att anställa inhemsk personal för bristande 

pålitlighet och höga kostnader relaterat till nödvändig upplärning (Selmer, 2003). 

Stockelberg (2007) skriver att personal med lokal kännedom efterfrågas men att 

rekryteringsprocessen av personal inom kunskapsbaserade tjänster är svår då företagare 

ofta har begränsad information om marknaden och kulturen i det nya landet. Sveriges 

ambassad i Peking (2010) skriver även att lokal kännedom är en förutsättning för att 

lyckas vid etablering i Kina. Lokal kännedom hjälper västerländska företag att 

överbrygga kulturella hinder samt ge förståelse för den rådande marknaden. En lösning 
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är att anställa kinesisk personal, dock bör företaget vara noggranna vid rekryteringen för 

att se till att de får in medarbetare med rätt efterfrågad kompetens (Sveriges ambassad i 

Peking, 2010). 

 

Genom att erbjuda en attraktiv arbetsplats utåt betonar Schwaiger och Zhang (2009) att 

rekrytering går smidigare. Författarna understryker särskilt att företag bör fördjupa sig i 

frågor relaterade till skillnader om vad som är attraktiv hos en arbetsgivare i den 

kulturen som råder för att bygga ett starkt varumärke utåt mot nya potentiella 

medarbetare. Sveriges ambassad i Peking (2010) förklarar att svenska företag som 

lyckats väl med sin etablering i Kina har behållit en hög kvalité på sina 

produkter/tjänster samtidigt som de respekterat miljön och tagit väl hand sina anställda. 

Enligt Storey (2001) är Human Resource Management (HRM)1 fördelaktigt att arbeta 

med för att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot andra aktörer genom att skapa en 

engagerad och kompetent arbetskraft via olika kulturella, strukturella och 

personalpolitiska tekniker. Ett företags strategi utifrån ett HRM-perspektiv bör enligt 

Söderlund och Bredin (2005) syfta till att stödja personalens kompetens, 

kompetensutveckling, motivation, arbetssituation och belöningssystem. Svenska företag 

som etablerat sig i Kina har enligt Sveriges ambassad i Peking (2010) poängterat att ta 

vara på den erfarenhet och de nätverk som deras kinesiska medarbetare har för att bland 

annat överbrygga de kulturella barriärer som kan uppstå en vid etablering i landet.  

 

Humankapital2 anses av Berthon m.fl. (2005) vara grunden till konkurrensfördelar i 

dagens västerländska ekonomi och det är medarbetarna som står för värdet i ett företag. 

Företag konkurrerar härmed om att attrahera kvalificerade och kompetenta arbetare till 

sina företag skriver författarna. Wilden m.fl. (2010) skriver även att den stora 

förändringen på världsmarknaden har gjort att konkurrensen om kompetent arbetskraft 

                                                 
1 HRM: Human resource management innebär hanteringen av personalen på företaget bl.a. rekrytering, 

utbildning, utvärdering, arbetsklimat men även ledarskap och arbete med den rådande företagskulturen 

(Bratton & Gold, 2007) 
2 Humankapital om människors utbildning och deras kompetens (Gilmore & Williams, 2009).  
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har ökat vilket tvingat företag att fokusera på hur företaget upplevs av potentiella, 

nuvarande och tidigare medarbetare vilket skapat uttrycket ”Employer Branding3”.  

 

Kina har traditionellt setts som ett låglöneland där företag i många fall placerat 

personalintensiv produktion för att sänka sina produktionskostnader. HRM-arbete har 

inte prioriterats då personalen varit utbytbar så länge arbetsuppgifterna varit enkla 

(Jackson, 2002). Det här kan vara en anledning till att forskning inom Employer 

Branding i Kina inte haft samma genomslag som i västvärlden. Worm (1997) skriver att 

kinesisk management vanligtvis handlar om att bedöma individuella prestationer till 

skillnad från västerländsk managementteori som enligt Bratton och Gold (2007) handlar 

om att se gruppens helhet där individuella prestationer blir en del av företagets 

gemensamma mål. Då management i Kina och västvärlden skiljer sig åt är det intressant 

att undersöka Employer Branding ur en kinesisk kontext, om de teorier som tillämpas i 

väst även går att tillämpa i Kina. 

 

I Sverige görs studier, bland annat av Tria och SSCO (2009), Andreasson och Mann 

(2005) samt Franzon och Lundgren (2002) över hur svenska studenter ser på sin framtid 

inom arbetslivet. Undersökningarna innefattar vilka förväntningar, önskemål och 

faktorer som är viktiga samt riktlinjer för hur svenska företag bör förhålla sig utifrån 

studiernas resultat. Undersökningarna är gjorda för att företag skall kunna attrahera, 

motivera och behålla nyutexaminerade studenter i Sverige. Ying Gao (2006), Chow 

(2001) samt organisationen Universum (2011) har gjort undersökningar gällande 

attraktion till arbetsgivare i Kina där de undersökt vad kinesiska studenter ser som 

attraktivt vid val av arbetsplats. Studierna är genomförda utifrån kvantitativa 

forskningsansatser där attribut rangordnats om vad som är attraktivt enligt kinesiska 

studenter. Lundahl och Skärvad (1999) menar dock att kvantitativa undersökningar är 

statiska och lämnar mindre utrymme för förståelse av resultaten. Vi tror det kan vara 

betydande för företag att ha en djupare förståelse för orsaken bakom resultaten, därav 

har vi valt att intervjua kinesiska studenter för att öka förståelsen för dess attraktion till 

en arbetsgivare.  

                                                 
3 Employer branding handlar om ett företags varumärke gentemot befintliga och potentiella medarbetare 

(Jackson, 2002) .  

http://www.universumglobal.com/


 

 

6 

 

 

Management och en effektiv ledning krävs oavsett vilken verksamhet som bedrivs och 

för detta krävs kompetent personal inom kunskapsbaserade tjänster (Stockelberg, 2007). 

Rekrytering av kompetens är därför viktig för företags överlevnad och utveckling, 

speciellt för företag som sedan tidigare har bristfällig erfarenhet av företagande i Kina. 

Företag kanske inte kan arbeta med rekrytering på samma sätt som i Sverige och 

förväntningarna från potentiella medarbetare kan vara annorlunda. Kanske finns det ett 

avstånd mellan vad företag tror sig vara bra förmåner mot vad en nyanställd kinesisk 

medarbetare värdesätter. 

1.3 Problemformulering 

Vad ser kinesiska studenter som attraktivt på sin framtida arbetsplats och vad är viktigt 

att ta i beaktning som arbetsgivare för att förstå vad som attraherar kinesiska studenter i 

Kina? 

1.4 Syfte 

Syftet med kandidatuppsatsen är att öka förståelsen för vad kinesiska studenter upplever 

som attraktivt med en arbetsplats och vad som får dem att välja en speciell arbetsgivare.  

1.5 Målformulering 

Genom att öka förståelsen för vad kinesiska studenter värdesätter hos en arbetsgivare 

vill vi bidra till en effektivare rekryteringsprocess för svenska företag i Kina. 
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2. Metod 

Kandidatuppsatsen är skriven utifrån ett induktivt förhållningssätt och har som mål att 

tillföra ny kunskap inom området Employer Branding i Kina. Data har samlats in 

kvalitativt, främst via semistrukturerade intervjuer samt en fokusgrupp. Respondenterna 

har varit kinesiska studenter i Sverige. 

2.1 Val av forskningsstrategi 

2.1.1 Epistemologi och ontologi  

Bryman och Bell (2005) skriver att epistemologi berör frågan om vad som kan betraktas 

som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde, det vill säga en beskrivning av 

kunskapens uppkomst, karaktär och dess relation till verkligheten. En ståndpunkt som 

tar hänsyn till skillnaderna mellan naturvetenskapens studieobjekt och människor är 

interpretativismen även kallad tolkningsperspektivet. Interpretavism bygger på 

förståelse och tolkning av den subjektiva innebörden av sociala företeelser.  

 

Ontologi handlar om sociala entiteternas art eller natur, där frågan berör om entiteterna 

är konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar eller på de 

sociala aktörernas egen verklighet. Det finns två ståndpunkter inom ontologin, det ena 

är objektivism och den andra är konstruktionism. En ontologisk ståndpunkt grundad i 

objektivism visar på att en social företeelse står oberoende av sociala aktörernas 

verklighet. Vilket innebär att sociala företeelser ligger utanför forskarens intellekt och 

blir opåverkbar. Det här till skillnad från en konstruktionistisk inriktning som grundar 

sig på att forskarens beskriver en social verklighet byggd på konstruktioner som 

grundas på människornas handlingar och uppfattningar. Verkligheten står i relation till 

hur människor uppfattar den och hur forskaren presenterar en social verklighet (Bryman 

& Bell, 2005). Vi har ett tolkande perspektiv med en ontologisk konstruktionistisk 

inriktning. Det här då vi ämnar öka förståelse till våra respondenters uppfattning av 

deras verklighet dvs. deras subjektiva syn på attraktion till en arbetsplats. 
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2.1.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Vår uppsats kommer att bygga på en kvalitativ forskningsstrategi. Bryman och Bell 

(2005) skriver att en kvalitativ forskningsstrategi lägger tyngd på ord istället för siffror 

som kvantitativa strategier gör. Betydelsen läggs på hur individer uppfattar och tolkar 

sin verklighet och strategin tar avstånd från naturvetenskapliga modellers normer. 

Bryman och Bell (2005) förenklar en kvalitativ forskningsprocess enligt figur 2.1. 

Figur 2.1. (Huvudsakliga stegen i en forskningsprocess, Bryman & Bell, 2005:300) 

 

Bryman och Bell (2005) skriver att en kvalitativ forskning kan ha olika typer av 

undersökningsdesigner, det vill säga hur forskaren har valt att gå tillväga under 

insamlingen av relevant data. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsstrategi 

där den primära datainsamlingen sker från kvalitativa intervjuer samt en fokusgrupp. Vi 

har valt ett kvalitativt fokus för att öka förståelsen för vad kinesiska studenter ser som 

attraktivt på sina kommande arbetsplatser. Den kvalitativa metoden ämnar enligt 

Lundahl och Skärvad (1999) att förstå hur människor eller grupper upplever eller 

förhåller sig till olika fenomen. Genom intervjuer samt fokusgrupp har vi som mål att 

öka förståelsen för varför olika attribut hos en arbetsgivare ses som mer attraktiva än 

andra utifrån kinesiska studenter. När kvantitativa forskarinsatser används blir resultatet 

fritt från svängrum och mer statiskt (Lundahl och Skärvad, 1999). Vi anser att resultaten 

med en kvantitativ ansats hade gett liknande resultat med tidigare studier där olika 

attribut hade rangordnats utan vidare förståelse för bakomliggande faktorer varför vissa 

aspekter är viktiga eller inte. Vi vill istället öppna upp för djupare svar och få reda på 

underliggande faktorer om varför kinesiska studenter tycker som de gör snarare än rena 

svar utan förklaring. På detta sätt ämnar vi skapa förståelse genom en kvalitativ studie 

snarare än att utgå från fasta frågeformuleringar och hypoteser vilket gjorts i andra 

kvantitativa studier, exempelvis Universum (2011). 
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2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Kandidatuppsatsen har ett induktivt förhållningssätt och förhoppningen är att skapa ett 

bidrag inom ämnena Employer Branding och Internationell Management. Bryman och 

Bell (2005) förklarar att den induktiva processen är när forskaren drar generaliserbara 

slutsatser på grundval av sina observationer. Istället för från deduktion där teori leder 

till observation/resultat, så handlar induktion om att insamlat empiriska material som 

forskaren analyserat genererar teori. Författarna skriver att forskare efter sin 

datainsamling kan behöva komplettera sin teori där forskaren växlar mellan teori och 

data, se figur 2.1. En sådan strategi kallas iterativ och innefattar ett samspel mellan 

insamling och analys av data. Ett deduktivt förhållningssätt ämnar sig inte till vår 

forskning då vi inte har några färdigställda antaganden eller hypoteser ifrån befintlig 

teori som vi vill prova gällande attraktiva arbetsplatser för kinesiska studenter. Tidigare 

studier, Ying Gao (2006), Chow (2001) samt organisationen Universum (2011) har 

samtliga gjort deduktiva studier och vi vill istället undersöka ämnet induktivt för att 

skapa förståelse snarare än en beskrivning av fenomenet.  

2.2.1 Vetenskaplig ansats 

Enligt Yin (2009) finns det i vetenskapliga undersökningar tre olika ansatser; 

Explorativa undersökningar, Beskrivande undersökningar och Förklarande 

undersökningar. 

 

Explorativa undersökningar beskrivs av Lundahl och Skärvad (1999) som förberedande 

studier vilka syftar till att bland annat formulera problemställning, orientera forskaren i 

ämnet och utforma undersökningsplan. Beskrivande undersökningar syftar till att 

beskriva olika fenomens natur och kan behandla vitt skilda situationer eller 

frågeställningar. Förklarande undersökningar syftar till att besvara frågan varför även 

om ordet förklarande ofta härleds till kvantitativa undersökningar samtidigt som 

kvalitativa forskare istället använder ordet förståelse då det möjliggör förklaring 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Projektets syfte lyder: ”Syftet med kandidatuppsatsen är att 

öka förståelsen för vad kinesiska studenter upplever som attraktivt med en arbetsplats 

och vad som får dem att välja en speciell arbetsgivare”. Vår undersökning är av 

förklarande art då projektgruppen vill öka förståelsen gällande kinesiska studenters 

inställning till olika attribut och förväntningar hos framtida arbetsgivare.  
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2.3 Datainsamling  

Vi har använt både primärdata och sekundärdata i kandidatuppsatsen. Lundahl och 

Skärvad (1999) beskriver primärdata som information som samlats in via forskaren för 

att belysa en bestämd frågeställning. Primärdata har huvudsakligen samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer samt via fokusgrupp med kinesiska studenter. Sekundära 

data är information som redan finns tillgängligt och som är insamlat av andra än 

forskaren, exempelvis statistik och offentliga dokument (Lundahl och Skärvad, 1999). 

Vi har sökt vetenskapliga artiklar och teorier via Universitetsbiblioteket i Växjö samt 

databasen ” EBSCO Discovery Service” och Google Scholar. Insamlingen startade via 

sökningar på företagsetableringar i Kina men styrdes senare över mot Human Resource 

Management, Employer branding, Kinesisk kultur och management. De artiklar och 

böcker vi fann ledde oss vidare genom referenser till andra författare verksamma inom 

angivna områden. 

2.3.1 Urvalsavgränsning 

Urval handlar om vad, vem eller vilka som skall observeras eller intervjuas och urvalet 

är ofta en avvägning mellan vad som är ytterst önskvärt och vad som är möjligt och 

tillgängligt (Lundahl & Skärvad, 1999). Respondenterna till kandidatuppsatsen har valts 

utifrån ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är enligt Bryman (2011) när forskaren initialt 

uppsöker ett mindre antal människor som är relevanta för studien och utifrån dem ta 

kontakt med ytterligare respondenter. Forskaren väljer då ut enheter med koppling till 

de formulerade forskningsfrågorna. Ett snöbollsurval kan inte anses återspegla en 

population utan används för att skapa förståelse för sociala företeelser inom exempelvis 

en grupp eller organisation och är ett så kallat ”icke-sannolikhetsurval” (Bryman, 2011). 

Problem med icke-sannolikhetsurval är enligt Bryman (2011) att resultatet inte går att 

generalisera men författaren menar att undersökningen kan ligga till grund för en större 

framtida studie. 

 

Vårt urval av respondenter består av kinesiska studenter som befinner sig i Sverige. 

Urvalet har gjorts då personerna redan har en internationell anknytning och de har tagit 

ett stort steg när de valt att flytta under minst ett läsår till Europa. Respondenterna har 

haft krav på sig vid antagning till skolorna i Sverige att kunna tala och skriva på 

engelska vilket gör att vi slipper använda oss av tolk vid intervjuerna. Vi förutsåg en 
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risk med att respondenterna skulle ha bristande engelskkunskaper men intervjuerna 

genomfördes tillfredsställande och endast enstaka gånger fick vi omformulera en 

frågeställning. 

 

För att vårt resultat skall bli så aktuellt som möjligt har vi följt ett par urvalskriterier 

som respondenterna måste uppfylla. Respondenterna skall vara uppväxta i Kina 

(fastlandet), studerande på universitetsnivå samt kan tänka sig att arbeta på ett 

västerländskt företag. Urvalet av respondenter är begränsat rent geografiskt och 

intervjuerna har genomförts i Sverige eftersom vi inte haft vare sig tid eller möjlighet att 

besöka Kina under tiden för kandidatuppsatsen. Respondenter har haft olika akademiska 

inriktningar och bakgrund för att få variation bland svaren. Valets har gjorts för att vi 

vill berika vår studie med olika åsikter, erfarenheter, synpunkter och reflektioner.  

 

Antalet respondenter är viktigt att avväga dels för att antalet respondenter skall kunna 

bli representativa för studien och ge en sanningsenlig bild men även för att undvika för 

mycket data som kan bli tidsmässigt krävande att tolka (Cohen m.fl., 2007). Vårt mål 

var initialt att intervjua 7-10 personer, dels för att inte få alltför omfattande material 

men samtidigt tillräckligt för att få bredd i svaren. Resultatet blev intervjuer av sex 

respondenter och därtill sex respondenter i en fokusgrupp. 

2.4 Intervjuform  

2.4.1 Den kvalitativa intervjun 

Svensson och Starrin (1996) skriver att en kvalitativ intervju ämnas upptäcka eller 

identifiera icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och 

innebörder. Vårt resultat ämnar bidra med en djupare förståelse till varför kineser anser 

olika attribut hos ett företag som viktiga vid val av arbetsplats. Vidare skriver Svensson 

och Starrin (1996) att den kvalitativa intervjun förutsätter att första frågan är så öppen 

som möjligt för att ta reda på spontan information gällande företeelser, attityder och 

skapa en god samtalsdynamik.  

 

Bryman och Bell (2005) skriver att en semistrukturerad intervju grundas i att forskaren 

utgår ifrån ett förhållandevis specifikt tema/teman och låter intervjuperson ha stor frihet 
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när de utformar sina svar. Undersökaren kan även följa upp svar från respondenten med 

nya frågor för att införskaffa mer information. Frågor som inte ingår i intervjumallen 

går därför bra att ställa under intervjuns gång, exempelvis när forskaren återknyter till 

något som respondenten svarat menar Bryman och Bell (2005). Vi har valt 

semistrukturerade intervjuer för att täcka in ett flertal frågeställningar med möjligheten 

att följa upp svaren samt ge respondenten friare spelrum. Under intervjun vill vi även ha 

möjlighet att ställa fler frågor för att finna bakomliggande orsaker till varför 

respondenten svarar som de gör.   

 

För att testa den frågemall som skulle ligga till grund för intervjuerna genomförde vi en 

provintervju av en kinesisk student för att testa frågorna. Efter provintervjun 

omformulerades vissa frågor som inte var tydliga nog för respondenten. Vi planerade att 

genomföra intervjuerna en och en men märkte att respondenterna i vissa fall hellre kom 

två och två vilket vi anpassade oss efter. Två intervjuer skedde därmed med två 

respondenter och två intervjuer skedde med en respondent vardera. Respondenter kan 

vid en dubbelintervju påverka varandra vilket kan ge andra svar än vad de hade sagt vid 

en singelintervju. Respondenterna kom dock i båda fallen med en nära vän vilket gör att 

vi ändå anser att respondenterna vågade framföra sina personliga ståndpunkter och 

åsikter. Samtliga intervjuer skedde på caféer för att vara så neutrala som möjligt och 

skapa en trygg atmosfär för respondenterna. 

2.4.2 Fokusgrupper 

Bryman och Bell (2005) lyfter fram fokusgrupper, intervjuer i grupp, som en metod där 

gruppdynamik skapar nytänkande och kreativa idéer. Fokusgruppens dynamik kan 

hjälpa forskaren att förstå varför människor tycker som de gör, deltagarna kan lyfta 

fram sina egna erfarenheter och tankar, respondenterna kan argumentera och ifrågasätta 

varandra samt ge forskaren en möjlighet att studera samspelet mellan respondenterna. 

Författarna skriver vidare att det vanligaste antalet vid fokusgrupper är 6-10 deltagare. 

Bill och Olaison (2009) skriver att fokusgrupper är produktiva när målet med studien är 

att samla in kvalitativ data, det vill säga empiriskt material som syftar till att lyfta fram 

information som är svår att nå genom rena frågor till respondenterna. Vi valde att 

använda en fokusgrupp och målet med fokusgruppen var att få in fler tankar och idéer 

kring vårt område som inte yttrats under intervjuerna. Genom att stimulera och leda en 
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diskussion där deltagarna känner sig trygga i att öppna sig, finns det chans att 

dialogerna stimulerar kreativitet och lyfter fram tankar och idéer ifrån deltagaren som 

inte fanns på näthinnan under intervjun (Bill & Olaison, 2009). 

Bill och Olaison (2009) skriver att forskarna har ett ansvar att definiera de områden som 

skall diskuteras och bidra till en givande och vänlig atmosfär. Det är viktigt att 

forskarna lyckas skapa en stämning som får deltagarna att känna sig inspirerade att delta 

i diskussionen.  Problem som kan uppstå under fokusgrupper är bland annat tystnader 

vilket indikerar på att deltagarna inte vill tala fritt vilket kan motverkas genom att 

ledaren är väl förberedd och har diskussionsunderlag som exempelvis kan bidra till 

kraftiga reaktioner hos deltagarna. Det är även viktigt att leda diskussion så att inte 

gruppen hamnar på andra spår. Ledaren kan till exempel kommentera på vad som sagts 

och be om fler kommentarer. Gruppens dynamik kan även bidra till att deltagaren inte 

”vågar” tala helt fritt om vad de tycker när övriga deltagarna lyssnar. Ett sätt att 

överkomma problematiken med att deltagarna inte vågar tala öppet om vad de tycker, är 

som forskare att skapa ett scenario som väcker tillräckligt med entusiasm hos 

respondenter som tar fokus till problemen och inte på vad övriga deltagare tycker om 

honom/hennes svar. Dock poängterar Bill och Olaison (2009) att det alltid finns olika 

lager inom en grupp som hämnar ett fritt flöde av tankar och åsikter. Det forskarna kan 

göra för att motverka detta fenomen är att skapa en trygg atmosfär och inspirera 

deltagarna till att öppna sig. Ett sätt till att skapa trygghet är som forskare att sätta ihop 

en homogen grupp av personer som känner varandra. Dock motverkar detta i viss mån 

målet med en gruppintervju vars syfte är att intervjua personer med olika bakgrund för 

att stimulera en diskussion (Bill & Olaison, 2009). 

Fokusgruppen bestod av sex respondenter varav två respondenter blivit intervjuade 

tidigare. Fokusgruppen genomfördes på en uteservering för att skapa en öppen och 

otvingad stämning för respondenterna. Fokusgruppen utgick från samma teman som 

intervjuerna men frågorna var än mer öppna för att skapa bredare diskussion. Vi 

önskade hålla intervjutiden till under en timme för att inte bli för ”långrandiga” och 

lyckades gå igenom vårt manus på den tiden. Vi anser oss ha fått en bra dialog i 

gruppen även om vissa deltagare tog större del i diskussionen än andra. Även efter 

fokusgruppen var genomförd fortsatte gruppen att diskutera vidare under ytterligare en 
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timme om skillnader mellan Kina och Sverige. Diskussionen gällde både 

arbetsförhållanden och övrigt vilket vi hoppas påvisar en öppen och otvingad stämning.  

2.5 Tolkning av intervjuer 

Bryman och Bell (2005) skriver att kvalitativ data som forskaren samlar in ifrån 

intervjuer, ofta består av ostrukturerat textmaterial vilket är svårt att analysera. Orsaken 

kan vara att kvalitativa undersökningar oftast genererar i ett stort otympligt material då 

empiriinsamlingen kan bestå av, fältanteckningar, intervjuskrifter och dokument av 

olika slag. Författarna understryker att kvalitativ dataanalys till skillnad ifrån kvantitativ 

dataanalys inte har några entydiga regler för hur materialet skall analyseras och 

bearbetas vilket gör det allt mer viktigt att vara väl förbereda när analysen skall ske.  

2.5.1 Analysmetod  

För att analysera kvalitativ data behandlar Bryman (2011) några generella 

tillvägagångssätt, bland andra ”tematisk analys” vilket enligt författarna är ett av de 

vanligaste sätten för att analysera kvalitativ data. Analysen går ut på att skapa ett index 

av teman och underteman av den information som samlats in via intervjuerna. 

Kategorierna, respondenterna och insamlad data förs sedan in i en matris där materialet 

kategoriseras och organiseras. Den tematiska analysen saknar enligt Bryman (2011) en 

tydlig struktur men genom att strukturera teman utefter de tidigare nämnda nyckelorden 

kan materialet organiseras.  

 

Transkriberingen av intervjuerna skedde tematiskt med hjälp av en matris där svaren 

kategoriserades under; Organisationskultur, Organisationens rykte, Arbetsförhållanden 

samt Kompensation och Karriärmöjligheter. Vi kategoriserade respondenternas svar för 

att identifiera återkommande ämnen, både likheter och skillnader mellan 

respondenterna. Återkommande ämnen fick därmed bli underlag för presentationen av 

resultatet i kapitel 5 där empiriinsamlingen redovisas tematiskt. Datainsamlingens 

resultat låg därefter som grund till den analys som genomfördes mot den teoretiska 

referensramen i kapitel 6. Vi har i analysen identifierat både likheter och skillnader 

mellan litteraturen och de empiriska data som samlats in samt fört en diskussion 

gällande dessa aspekter.  
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2.5.2 Kvalitetsmått 

De två grundläggande kriterierna för att bedöma kvaliteten i en undersökning benämns 

som tillförlitlighet och giltighet. Dessa kriterier går i kvalitativa studier att mäta via fyra 

olika ansatser (Bryman, 2011): 

 

Extern reliabilitet återspeglar enligt Bryman (2011) i vilken mån en studie kan göras om 

på nytt med samma resultat, det kan dock vara problematiskt att replikera en kvalitativ 

studie då de sociala miljöerna och omständigheter ofta skiljer sig. Vi strävar inte efter 

en hög extern reliabilitet då omständigheterna för vår uppsats är unika. Dock hoppas vi 

kunna generera en förståelse för vårt problemområde som kan återspeglas i en liknande 

studie.  

 

Intern reliabilitet återspeglar om undersökarna i studien är överens om vad de ser och 

hör (Bryman, 2011). Genom att spela in intervjuerna, gemensamt transkribera och 

analysera våra data har vi tillsammans tolkat och blivit eniga gällande resultatet.  

 

Intern validitet återspeglar hur bra undersökarens observationer överensstämmer med de 

teoretiska idéer som de utvecklar, intern giltighet tenderar enligt Bryman (2011) att vara 

hög i kvalitativa undersökningar. Vi eftersträvar en hög intern validitet genom att dels 

grunda intervjufrågorna ur den teoretiska referensramen men även genom den 

provintervju vi genomförde för att testa vårt intervjuunderlag. I och med att studien är 

iterativ har vi under studiens gång utvecklat den teoretiska referensramen.  

 

Extern validitet återger hur studien kan generaliseras i olika sociala miljöer (Bryman, 

2011). Våra respondenter är kinesiska studenter med ett särskilt urvalskriterium, det är 

inte sannolikt att resultatet kan generaliseras på människor ur andra sociala miljöer.  
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3. Teoretisk referensram 

Kandidatuppsatsens teoretiska referensram är skriven med utgångspunkt ur HRM, 

Employer Branding, interkulturell management och kinesisk management. 

Referensramen skall dels förklara de olika begreppen och tidigare forskning men också 

skapa underlag för slutdiskussion. Vi har även presenterat tidigare studier i ämnet för 

att upplysa läsaren om vilka studier som finns på området. 

3.1 Employer Branding – attraktion till en arbetsplats 

”Employer branding is an activity where principles of marketing, in particular the 

“science of branding”, are applied to HR activities in relation to current and 

potential employees.” (Edwards, 2009, s. 6) 

 

Det är allt mer vanligt enligt Berthon m.fl. (2005) att företag använder sig av 

”employment brands” vilket innebär att bygga ett varumärke som är unikt och attraktiv 

på arbetsmarknaden. Detta görs genom att som företagare förmedla funktionella, 

ekonomiska, psykologiska fördelar som personalen får som anställd på arbetsplatsen. 

Barrow och Mosley (2005) menar att managers måste sträva efter att bygga företagets 

”employer brand” på liknande sätt som de bygger sitt varumärke mot konsumenter.  

Employer branding handlar enligt Wilden m.fl. (2010) främst om att sälja in sitt företags 

varumärke till sina anställda. Berthon m.fl. (2005) lägger istället vikten på hur företagen 

förmedlar sina fördelar som arbetsplats mot potentiella nya anställda. Kommunikation 

blir därför vitalt i arbetet för företag att identifiera, förvärva och behålla kompetenta 

medarbetare. Attraktion till en arbetsplats är därför definierad som de potentiella 

fördelarna en medarbetare ser hos en specifik organisation (Berthon m.fl. 2005) 

 

Forskningen kring en arbetsplats attraktion har sin grund ifrån ”internal marketing” 

vilket innebär att anställa rätt medarbetare, träna, motivera och se till att ens 

medarbetare förser företagets kunder med bästa möjliga service (Berthon m.fl., 2005). 

Inre varumärke hänvisar enligt författarna till två skiljda delar, först en effektiv 

kommunikation mot sina anställda kring företagets varumärke samt att framhäva den 

enskilde medarbetarens relevans och värde. Författarna betonar att innan ett företag 

säljer sitt varumärke till sina kunder måste företaget sälja in det till sina anställda. 
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Vidare påtalar Wilden m.fl. (2010) att om företag kan stärka sitt varumärke på 

marknaden kommer rekryteringen av kompetent personal förenklas då ryktet fungerar 

som ett kvalitetsmått för den arbetssökande. En motiverande och trivsam arbetsplats 

kommer att stärka relationen med de anställda när de väl börjat arbeta. Högre 

arbetsmoral blir en konsekvens av prestige och tillfredsställelse av att arbeta på 

arbetsplatsen och för arbetsgivaren sänker det här personalomsättningen och stärker 

företagets värde mot framtida rekryter än mer.  

 

Priyadarshi (2011) menar att employer brand image påverkar anställdas nöjdhet, 

engagemang och företagets personalomsättning. Författaren delar upp begreppet under 

följande teman: 

• ”Organisational environment” (Organisationskultur) 

•  ”Organisational fame” (Organisations rykte) 

• ”Variety in job and work setting” (Arbetsförhållanden) 

• ”Compensation and Career” (Kompensation och karriärmöjligheter) 

 

Rosenthorn (2009) beskriver snarlika nyckelkomponenter för att anställda skall 

engageras och trivas på arbetsplatsen och företag där igenom kan stärka sitt employer 

brand; Corporate reputation, Culture & Environment, Rewards & Recognition samt 

Opportunity. 

 

Priyadarshi (2011) genomförde en studie bland 240 chefer från olika branscher och 

kunde påvisa ett tydligt samband starkt företagsvarumärke och fler lojala anställda, 

tillfredställda anställda och en lägre personalomsättning. Kandidatuppsatsens teoretiska 

referensram har utvecklats utifrån de fyra områden som Priyadarshi (2011) lyfter fram 

som vitala gällande Employer branding. Då vissa ämnen överlappar och kan 

kategoriseras under fler än ett tema väljer vi att endast återge dem på ett ställe, det gäller 

exempelvis ämnen under ”Arbetsförhållanden” samt ”Organisationskultur”. 

3.1.1 Organisationskultur 

Spreitzer och Porath (2012) skriver att anställda presterar högre om de får vara med i 

olika beslutstagande som påverkar deras arbete. Det skapar en känsla av kontroll då de 
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får ventilera sina åsikter vilket också leder till lärande i arbetet. Författarna lyfter fram 

följande aspekter värda att ta i beaktning för att kunna engagera sina anställda; 

• Delaktighet i beslutstagande 

• Dela med sig av mer information rörande verksamheten 

• Minimera brist på hänsyn på arbetsplatsen  

• Se till att sina anställda får konstruktiv återkoppling  

 

Spreitzer och Porath (2012) förtydligar att det måste finnas en balans kring hur företag 

väljer att använda deras råd, det kan nämligen negativt överlappa varandra exempelvis 

om du som organisation låter dina anställda ta beslut, utan att ge dem tillräckligt med 

information. Dålig kontroll på att återkopplingen är konstruktiv kan leda till fientliga 

relationer som i sin tur kommer leda till bristande, snarare en blomstrande engagemang. 

Författarnas undersökning visade att de företag som tog hänsyn till ovanstående 

aspekter kunde öka deras anställdas satisfiering av arbetsplatsen med nära femtio 

procent. Viljan av att engagera sig ökade samtidigt med över trettio procent och vidare 

resulterade råden till färre sjukanmälningar och läkarbesök.  

 

En effektiv hantering av företagets resurser förenklar företagets möjlighet att nå sina 

mål och lönsamhet. Att säkerställa hälsosamma och säkra arbetsplatser skapar 

välmående och motiverad personal som kan hjälpa företag att nå de mål och resultat de 

strävar efter. Att som företag satsa på god arbetsmiljö är därför inte endast ett 

nödvändigt ont utan i många fall en förutsättning för goda ekonomiska resultat (Gilmore 

& Williams, 2009). Problemen i många företag är dock att chefer pressas till kortsiktiga 

resultat som går ut över de investeringar som behöver göras för att förbättra 

arbetsmiljön för personalen. Svårigheten ligger i att balansera de båda aspekterna för att 

i slutändan få ut så bra resultat som möjligt (Gilmore & Williams, 2009).  

 

Arbetsrelationer handlar om förståelsen för kommunikation mellan arbetstagare och 

arbetsgivare, hur den upplevs, kontrolleras och utvecklas. Gilmore och Williams (2009) 

skriver att relationerna utmanas i frågor om hur löneläget bör ligga, arbetstid, ledigheten 

samt takt på arbetet. För att skapa ett bra arbetsklimat bör dessa punkter regleras i 

samstämma mellan personal och arbetsgivare menar författarna. Bratton och Gold 

(2007) skriver att en organisation med få hinder när det gäller kommunikation kan nå ut 
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med fler mål, feedback och annan utvecklingsrelaterad information på rätt sätt och med 

rätt budskap. En god kommunikation inom organisationen leder till en stark 

företagskultur som är vitalt för att nå gemensamma mål och skapa samhörighet. Vidare 

poängterar Bratton och Gold (2007) samband mellan effektivitet och lönsamhet med 

välmående och öppen kommunikation mellan arbetstagare och arbetsgivare.  

 

Ett annat viktigt perspektiv inom arbetsrelationer är kunskapen om hur arbetsgivare kan 

involvera och skapa ett engagemang från sina medarbetare. För att skapa engagemang 

kan arbetsgivare involvera personalen i beslutsprocesser vilket skapar motivation och 

har en direkt relation till företagets effektivitet och personalens kvalitet (Gilmore & 

Williams, 2009). Hon och Leung (2011) studerade kinesiska företagskulturer i 

servicesektorn och hur den påverkar den anställdas kreativitet och därmed även 

företagets resultat. Innovativa organisationskulturer och/eller organisationer där arbetet 

präglades av samarbeten var kreativiteten och motivationen bland de anställda hög. 

Möjligheten att själva få vara med och påverka sporrade härmed medarbetarna till att 

prestera bättre och trivas bättre på arbetsplatsen. Företag med en kultur präglad av 

tradition presterade dock sämre gällande kreativitet och motivation bland de anställda 

(Hon & Leung, 2011).  

 

Sparrow (2009) skriver att företag bör implantera ett etiskt perspektiv i sitt HRM-arbete. 

Organisationer som arbetar efter en god etisk kod bidrar till en bättre bild utåt mot nya 

potentiella anställda och intressenter samt skapar en samhörighet bland de anställda 

menar Sparrow (2009). Vidare handlar etiskt ställningstagande kring hur organisationen 

själv förmedlar en bild om hur de arbetar med etiska frågor utanför företaget.  

Författarna visar på ett positivt samband med hög etik och parametrarna mindre 

trakasserier, högre lojalitet, bättre integritet och bättre beslutstagande. Jämlikhet på 

arbetsplatsen är en alltmer uppmärksammad fråga och definieras olika av olika 

författare. En modern syn på begreppet jämlikhet är enligt Gilmore och Williams (2009) 

att alla medarbetare behandlas individuellt och rättvist utifrån dess speciella behov 

snarare än den traditionella synen att alla ska ha samma rättigheter som ”vita män”. Alla 

människor är olika och mångfald på arbetsplatsen syftar till att mixa personalen med 

hänsyn till ålder, kön, ursprung, bakgrund, personlighet och så vidare. Enligt Gilmore 

och Williams (2009) är arbetsgrupper med människor med olika bakgrund och 
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personligheter mer produktiva än en homogen grupp med samma bakgrund och 

ursprung. Det är därför viktigt att ta vara på den kompetens som skapas i en grupp där 

medlemmar med olika egenskaper samarbetar. Lönsamhet och ekonomisk styrka är 

enligt Edwards (2009) en attraktiv egenskap men samtidigt så värdesätter potentiell 

arbetskraft alltmer värdet av välgörenhetsarbete såsom relationer med samhället, 

miljöarbete, produktkvalitet och behandling av minoriteter.  

3.1.2 Organisationens rykte  

Gray och Balmer (1998) skriver att ett företags rykte handlar om den mentala bild som 

intressenter utanför företaget har för organisationen vilket förändras konstant över tiden 

och är en påföljd av bland annat prestationer och effektiv kommunikation. Det är viktigt 

att företaget projicerar en korrekt och positiv bild för sina intressenter. Ett företags rykte 

och image är vitalt för att bland annat kunder, distributörer, återförsäljare, leverantörer, 

aktieägare, allmänheten och de anställda. Employer branding är enligt Nilsson m.fl. 

(2011) ett sätt för företag att skapa ett bra rykte och image mot potentiella framtida 

anställda. Företagen erbjuder häri olika sorters förmåner för att attrahera personal vilka 

kan vara exempelvis högre lön, bättre karriärmöjligheter och mer flexibla arbetstider.  

 

Enligt Cable och Turban (2003) påverkas arbetssökanden av det anställande företagets 

rykte i samband med en rekrytering. Rekrytens inställning till arbetsgivaren har också 

påverkan på den förväntade arbetsrollen, stoltheten över arbetet och även vilken lön de 

kan tänka sig att arbeta för. Det finns enligt författarna också en tydlig trend att 

arbetssökande kan tänka sig arbeta för en lägre lön om de blev anställda av ett företag 

med gott rykte istället för ett med sämre. Även Edwards (2009) menar att desto bättre 

rykte en organisation har, ju större är dess attraktionskraft mot nya medarbetare.  

 

Schwaiger och Zhang (2009) skriver att den mest värdefulla immateriella tillgången en 

organisation har är dess rykte då detta är något konkurrenterna har svårt att plagiera. Ett 

starkt rykte hjälper företaget att öka förtroende gentemot sina kunder, stärker dess 

marknadsföring och ökar pålitligheten för den information de vill tillgodose omvärlden.  

Genom ett starkt rykte är det enklare för ett företag att attraherar nya medarbetare med 

rätt kompetens och ”kriget om talanger” blir avsevärt mycket smidigare poängterar 

författarna. Det kan dock vara svårt att ta med sig ett rykte från sin hemmamarkand vid 
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en utlandsetablering. Bland annat är det de kulturella skillnaderna som förblir ett hinder 

då faktorer upplevs annorlunda beroende på landets plats och kultur. Schwaiger och 

Zhang (2009) gjorde därför en studie där de ville jämföra faktorer kring vad som skapar 

ett starkt företagsrykte i Kina jämfört med Storbritannien, USA och Tyskland. Det här 

för att se om det går att överföra ryktet från ett västerländskt land till allmänheten i 

Kina. Resultatet visade på att ett företags rykte är starkt beroende av sin kulturella 

koppling. Enligt författarna går det inte att effektivt överföra sitt rykte till Kina utan att 

kalibrera dem till lokala eller regionala behov för den specifika marknaden. Vidare 

visade studien på att företag skall trycka på helt annorlunda faktorer när de vill stärka 

sitt företagsrykte i Kina jämfört med vad de bör göra i USA, Storbritannien och 

Tyskland. I västvärlden, var upplevd kvalité ett av de starkaste incitamenten för att 

bygga ett starkt företagsrykte, i Kina var kvalitén inte alls särskilt viktigt utan 

huvudsakligen var det företagets finansiella styrka och framgång på sin marknad som 

var av störst vikt (Schwaiger & Zhang, 2009).  

3.1.3 Arbetsförhållanden 

Förändringar inom informationsöverföring och kommunikation har enligt Bratton och 

Gold (2007) gjort att många företag anpassat sitt arbete, arbetsställe och arbetstider efter 

den globala marknaden. Med hänsyn till den enskilde medarbetaren erbjuder företag 

ofta möjligheter till flexibilitet gällande arbetstid, antal arbetstimmar och arbetsställe. I 

kontrast till traditionellt 8-17 arbete kan den anställde exempelvis erbjudas att antal 

timmar skall baseras årsvis, veckovis eller flexibelt per dag för att lämpa sig efter 

enskilda förutsättningar. Distansarbete har på senare tid förenklats via effektivare 

informationsöverföring och kommunikation och är i många fall ett uppskattat verktyg 

för anställda. Bratton och Gold (2007) lyfter fram att möjligheten till distansarbete är 

önskvärt av fler medarbetare då möjligheten till flexibilitet och förbättrad balans via 

jobb och privatliv. Företag ger personalen möjligheten till distansarbete för att öka 

produktiviteten, behålla personal, öka lojaliteten och för att minska kostnader. Galinsky 

m.fl. (2011) undersökte relationen mellan flexibla arbetstider och variablerna 

engagemang, arbetstillfredsställelse, retention och hälsa. I samtliga fall konstaterades att 

en ökad flexibilitet gav fördelar för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Författarna 

menar också att en majoritet av arbetstagare vill ha en flexibel arbetsplats men att 

flexibilitet generellt är unnat de med utbildning, högre lön och heltidsarbete.   
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Att uppmuntra fritt tänkande och risktagande är viktigt för att utnyttja medarbetares 

fulla potential. Får personalen chansen att genom eget ansvar skapa nya möjligheter 

stödjer det både arbetsglädje, motivation och resultat (Angelöw, 2002). Ett positivt 

arbetsklimat lyfts av Angelöw (2002) fram som en grundläggande framgångsfaktor för 

att främja prestationsförmåga, arbetstillfredsställelse, engagemang i arbetet och 

sammanhållning på arbetsplatsen. Ett bra arbetsklimat handlar enligt författaren om 

förhållandet mellan arbetsglädje och ett väl fungerande samarbete.  

 

Bratton och Gold (2007) menar att goda arbetsförhållanden och tillfredsställelse på 

arbetsplatsen baseras på sociala behov och arbetarnas förväntningar. För att förbättra 

prestationerna på arbetsplatsen måste företag därför dela ut ansvar samt lyfta fram och 

erkänna de anställda. Uppgifter som tidigare gjorts av chefer kan istället genomföras av 

arbetare nedåt i hierarkin och personalen kan härmed känna sig mer delaktiga. 

 

Att skapa en arbetsplats där kommunikationen flödar fritt skapar många fördelar för 

företag enligt Bratton och Gold (2007). Genom en effektiv kommunikation kan 

människor dela och utveckla sina talanger och kunskaper för att kunna utveckla 

företaget ytterligare. Kommunikationen i organisationer går åt alla håll, uppåt, nedåt, 

sidleds och det är här viktigt för företag att låta kommunikationen ske, både för 

tillfredsställande mellan anställda men även för att ta vara på möjligheter inom företag.  

3.1.4 Kompensation och karriärmöjligheter 

Reward refers to all the monetary, non-monetary and psychological payments that 

an organization provides for its employees in exchange for the work they perform 

(Bratton & Gold, 2007, s. 360).  

 

Belöningssystem är en av de grundläggande aspekterna att ta hänsyn till i förhållandet 

mellan arbetstagare och arbetsgivare (Bratton & Gold, 2007). Belöningssystem innebär 

att en arbetstagare antar och utför instruktioner av andra för att i gengäld erhålla 

betalning eller annan belöning. Frågan om belöning för att få arbetstagaren motiverad, 

produktiv, flexibel och driftig är enligt Bratton och Gold (2007) en av de mest 

omdiskuterade och svåraste att ta ställning till inom HRM. White och Druker (2000) 
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menar att företags belöningsprogram måste vara anpassade efter företagets strategi, 

verksamhetsplan och kultur.  

 

Inte bara de ekonomiska faktorerna formar designen av belöningssystem utan det är 

även sociala aspekter som påverkar den tillfredsställelse arbetstagaren upplever menar 

White och Druker (2000). Från ett tidigare system där belöning bestod av tid mot 

pengar, betalning för antal timmar en arbetstagare arbetade handlar belöningssystem 

idag om att belöna individuella prestationer. Författarna lyfter fram att 

kompetensutveckling i personal kan ses som en sorts belöning för personalen då 

företaget satsar pengar på utbildningen. Utbildningen ses i många fall som en möjlighet 

för företag att specialisera en anställd till en viss position i företaget och kan ligga till 

grund för en planerad framtida befordran.  

 

Den största anledningen till att personal slutar på en arbetsplats är enligt Bratton och 

Gold (2007) att personalen inte blir uppmärksammade för dess prestationer. Erkännande 

på arbetsplatsen väger många gånger högre än monetära ersättningar och ökar i flera fall 

arbetsglädjen och produktiviteten på arbetsplatsen. Olika individer uppskattar dock 

olika sorters belöningar vilket medför att ledare på företag måste identifiera vad som 

motiverar den enskilde medarbetaren.   

 

White och Druker (2000) påpekar att det förutom grundlönen kan finnas bonusar, andra 

incitament och olika sorters program för förmåner. Förmåner på arbetsplatser som höjer 

värdet för den anställde är även kultur, ledarskap, karriärmöjligheter och 

självförverkligande. Dessa aspekter har medfört en förändrad dynamik på 

arbetsmarknaden där arbetsgivarna i allt större utsträckning får konkurrera om den 

kompetenta personalen (White & Druker, 2000). Alla individer är olika och vad som 

värdesätts av en individ behöver inte tillföra något värde för en annan. Resor och 

internationella kontakter kan sporra vissa samtidigt som andra värdesätter stabilitet och 

arbete vid hemorten.  

 



 

 

24 

 

3.2 Interkulturell management 

Interkulturell management handlar om när personer från olika kulturer möts och 

interagerar med varandra. Människor med olika bakgrund har olika värderingar och 

synsätt vilka ibland kan skapa konflikter och problem men även möjligheter (Thomas, 

2008).  

3.2.1 Management i Kina 

No matter if it is a white cat or a black cat; as long as it can catch mice, it is a 

good cat.” Deng Xiaoping, (1962) 

 

Under tiden Kina hade planekonomin styrdes fabriker huvudsakligen via tvång där det 

fanns krav på att uppnå vissa kvoter. Uppgiften företagsledningar fokuserade på mest på 

i dessa tider beskrivs som arbetet med att få myndigheterna att gå med på så låga kvoter 

som möjligt snarare än att försöka förbättra effektiviteten. Långsiktig planering 

tillämpades inte och västerländsk managementteori förkastades då den ansågs utnyttja 

arbetaren (Worm, 1997).  

 

Maktdistansen mellan de hierarkiska nivåerna i Kina ses som mer utpräglade än i 

västerländsk management. Mellanchefer har mindre befogenheter vilket allt oftare 

tvingar dem be om tillstånd och råd i den dagliga verksamheten. De hierarkiska 

strukturerna medför ofta att olika avdelningar avskärmas från varandra vilket medför 

ineffektivitet. Kommunikationen mellan avdelningar är ofta ineffektiv då informationen 

först skall upp i organisationen snarare än att direkt skickas ”sidleds” till nästa 

avdelning (Worm, 1997).  

 

Management i Kina är byggt på ett system där det är vanligt att endast bedöma de 

anställda utefter vilka resultat de visar och oftast mäts dessa resultat med hur och till 

vilken grad företagets lönsamhet kommer att öka (Worm, 1997). Jackson (2002) 

beskriver att en manager i Kina måste vara en person som kan ta på sig ansvar och stå 

emot alla problem på samma gång, misslyckas han att skapa lönsamhet beskrivs det 

som att han begår ett brott. Ett berömt talesätt är enligt Jackson (2002) att marknaden är 

som en krigszon och att företag ständigt måste kunna anpassas till förändringarna på 

marknaden. Kinesiska managers beskrivs som väldigt fokuserade på att hålla koll på hur 
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marknaden ter sig och det är chefernas ansvar att företaget utvecklar produkter, byter ut 

produkter eller gör sig av med ett visst produktutbud. Befordran till ledningen är 

baserad på deras resultat på marknaden (Jackson, 2002).   

 

Jackson (2002) skriver att maktdistans är stort i Kina där högsta ledningen anses vara 

omöjlig att nå för vanliga anställda och att man i Kina hyser stor respekt för hierarkier 

och auktoriteter. Dong och Liu, 2010 menar att det hierarkiska systemet är djupt rotat 

traditionellt i Kina och att människorna i många fall bedömer människor efter dess 

position.  Jackson (2002) påtalar att kinesiska managers, är rädda för att ”tappa 

ansiktet”, det vill säga göra bort sig eller bli bortgjorde. Det är därför många gånger 

svårt för kineser att erkänna om de har fel vilket kan leda till att de berättar vad som vill 

höras istället för den absoluta sanningen menar Jackson (2002).  

 

Dong och Liu (2010) undersökte skillnader mellan kineser och amerikaner och 

beskriver kineser som mer dogmatiska, mer styrda externt och förlitade sig oftare på att 

någon annan skulle bestämma åt dem. Kineser ses samtidigt som mer kollektivistiska 

och tänker på gruppen snarare än på sig själv, i motsats till amerikaner som i större 

utsträckning sätter sig själva i fokus. De kinesiska respondenterna beskrivs även i högre 

grad än amerikaner mindre målfokuserade och kräver en större säkerhet i vardagen än 

de amerikanska respondenterna. Kineser ser också oftare än amerikaner långsiktigt och 

identifierar sig med de människor de arbetar tillsammans med. Författarna betonar dock 

att företag numera kommit till insikten att företag med medlemmar med olika bakgrund 

är både givande och krävande (Dong & Liu, 2010). 

 

Yeung m.fl. (1998) skriver att västerländska företag har svårt att identifiera lämpliga 

metoder till att möta de skillnaderna de upplever med den kinesiska företagskulturen. 

Framförallt när det kommer till den traditionella hanteringen av relationer, som är 

utbredd hos det kinesiska näringslivet under namnet ”guanxi”, vilket kan översättas som 

”goda kontakter”. Enligt Yeung m.fl. (1998) kan guanxi bli en svår barriär att 

överbrygga vilket gör det svårt för utomstående aktörer att bli en del av det ”kinesiska 

samväldet”. Företag skall enligt författarna anstränga sig till att bygga guanxi med sina 

kinesiska handelspartners för att förstärka sina strategier till att penetrera den kinesiska 

marknaden. Tsang m.fl. (1998) skriver att guanxi är den absolut viktigaste aspekten att 
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beakta när det kommer till att implantera strategier med kinesiska företagsnätverk. 

Guanxi skiljer sig från den västerländska synen på företagsrelationer skriver Yeung 

m.fl. (1998) då guanxi ofta förväntar sig en liknande motprestation, om motprestation 

inte kan vara likvärdig blir utbytet av tjänster till den svagare partens favör. Vidare kan 

företagsnätverk under guanxi vara djupt rotade i familjeband där de olika relationerna 

fasthålls under principerna för konfucianismen. Yeung m.fl. (1998) skriver även att 

relationerna under guanxi är personliga och inte gruppbaserade, vilket tydliggör varför 

personlig lojalitet ofta väger tyngre än att tillhöra en specifik organisation.  

3.2.2 Konfucianismen– Ett gott samhälle, en god moral, och ett gott liv 

Hofstede m.fl. (2011) skriver om kinesiska nationella värderingar och visar tydliga 

element i den kinesiska kulturen, bland annat; envishet (uthållighet), sparsamhet, att 

ordna relationer enligt status, att kunna känna skam, osäkerhetsundvikande, att återgälda 

hälsningar, tjänster och gåvor, att respektera traditioner, att rädda ansikte och vikten 

med personlig stadga och stabilitet. Hofstede m.fl. (2011) lät faktorerna härledas till 

konfucianismen, en lära som berör praktisk etik utan religiöst innehåll. Läran består av 

praktiska regler för det dagliga livet och vilar på fyra huvudprinciper som idag 

genomsyrar det kinesiska samhället. Dessa fyra grundpelare lät Hofstede m.fl. 2011 

para ihop med de tidigare nämnda nationella värderingar och element som är påfallande 

i den kinesiska kulturen. Konfucianismens fyra grundpelare är enligt Hofstede m.fl. 

(2011); 

 

• De fem banden, byggs på att klassificera relationer utefter status, där relationer 

baseras på ömsesidiga och kompletterande skyldigheter. Yngre parten är skyldig 

att visa respekt och lydnad mot den äldre, den äldre parten är skyldig att ge den 

yngre beskydd och hänsyn.  

• En familj är en prototyp av en social organisation. En person är en del av en 

familj och inte i första hand en individ. Barn lär sig tidigt att upprätthålla 

harmoni i familjen, om än bara på ytan. Harmoni finner man genom att 

upprätthålla ”familjens ansikte”, genom värdighet, självrespekt och prestige. Att 

förlora sin värdighet kan i den kinesiska traditionen likställas med att förlora 

sina ögon, näsa och mun. Sociala relationer skall hanteras på sådant sätt att 

ingen tappar ansiktet. Att visa respekt kallas ”att ge ansikte”. 
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Osäkerhetsundvikande är en del av beteendet i det kinesiska samhället och det är 

viktigt att upprätthålla personlig stadga och stabilitet. 

•  Behandla andra som du själv bli behandlad, konfucianismen förespråkar en 

mänsklig välvilja gentemot andra men går inte så långt som kristendomen där du 

skall älska dina fiender, för vad finns då kvar för dina vänner? Traditioner skall 

upprätthållas och relationer upprätthålls genom att återgälda hälsningar, tjänster 

och gåvor. 

•  Livets mening handlar om att försöka förvärva färdigheter och utbildning. Det 

handlar om att arbeta hårt, vara sparsam med sina resurser, vara tålmodig och 

uthållig. Vidare är iögonfallande konsumtion en tabu, likväl att tappa humöret. 

Allt skall göras med måtta.  

3.3 Tidigare studier 

Flertalet studier har gjorts över vad studenter tycker är attraktivt hos en arbetsgivare. 

Studierna är dock huvudsakligen kvantitativa vilket gör att de inte skapar förståelse för 

varför och på vilket sätt svaren bli som de blir. När respondenterna få gardera givna 

alternativ efter olika skalor så blir resultatet statiskt och inte dynamiskt vilket bara 

beskriver en situation utefter givna kriterier. I detta kapitel kommer vi att presentera 

redan gjorda studier som berör vårt problemområde och som därmed är intressanta att 

belysa. Vi har sökt studier som är gjorda med syfte till att belysa faktorer som är 

attraktiva utifrån kinesiska studenter i val av arbetsplats.  

 

Ying Gao (2006) undersökte ”What key factors/attributes are driving Ideal Employer 

Image among university students in China, the US and Germany”. Studien innefattade 

59 000 respondenter från USA (37 000), Kina (11 000) och Tyskland (12 000) där 

insamlingen skedde med hjälp av organisationen Universum. Ying Gao (2006) 

undersökte employer branding i en global jämförelse mellan hur universitetsstudenter 

uppfattningar var mot sina ideala arbetsgivare. I undersökningen tillfrågades 

studenterna, ”vilket av följande egenskaper/attribut är viktiga när du väljer din framtida 

arbetsgivare?” där respondenterna kunde välja flera alternativ. De egenskaper/attribut 

som värderades högst av de kinesiska studenterna var enligt undersökningen:  
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1. Förtroendeingivande management 46 % 

2. Stark företagskultur 33 % 

3. Spännande produkter/tjänster 29 % 

4. Höga etiska normer 26 % 

5. Finansiell Styrka 23 % 

 

I Universums studie ”The Ideal Employer of China” från 2011 där 58 000 kinesiska 

studenter svarat framkom att uppfattningen hos studenterna var att det skiljde mycket 

mellan att arbeta på ett kinesiskt statligt företag eller ett västerländskt företag. Det 

kinesiska statligt ägda företagen karakteriserades av säkerhet och trygghet, god balans 

mellan privatliv och arbete. Det här till skillnad från internationella företag som 

kännetecknades av internationell karriär, utmanande arbete, attraktiva och innovativa 

produkter. Vidare var det viktigare för de kvinnliga studenterna att ha en internationell 

atmosfär, det var attraktivt att kunna arbeta utomlands och ha en multikulturell 

arbetsplats. De manliga studenterna prioriterade istället karriär- och 

ledarskapsmöjligheter. Hälften av de svarande ansåg att de hade en stor möjlighet att få 

ett jobb hos sin favoritarbetsgivare inom 6 månader efter examen. Över hälften av de 

svarande föredrog att arbeta på ett mellan/stort företag med 100-1000 anställda.  

 

Chow (2001) undersökte faktorer relaterade till ett företags attraktionskraft som 

arbetsgivare i Kina. Resultatet av studien visade att allmänheten av de arbetssökande 

generellt var mer attraherade av västerländska företag än kinesiskt ägda. Vidare var 

välkända företag mer attraktivt än en okända. Författarens studie visade även på att 

respondenterna ansåg det som en större risk att börja arbeta på ett västerländskt företag. 

Så även om lönen hade varit lägre hos ett kinesisk statligt ägt företag, hade många valt 

den arbetsgivaren på grund av att riskminimera anställningen. 
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4. Resultat  

Resultatkapitlet är uppbyggt utefter fyra huvudområden, organisationskultur, 

organisations rykte och mångsidighet, arbetsförhållande samt kompensation och 

karriärmöjligheter. Resultatet har skapats efter en tematisk analys av våra empiriska 

data där materialet har kategoriserats utefter respondenternas svar. 

  

Vi har valt att löpande sammanställa materialet för att ge läsaren en överskådlig 

återgivelse över både intervjuer och fokusgruppen. De sex intervjuerna genomfördes 

mellan den 20:e april och 16:e maj, fokusgruppen genomfördes 3 maj 2012 med sex 

respondenter. Vi har genom en tematisk analys kategoriserat respondenternas svar i 

inom våra fyra huvudområden för att underlätta tolkningen av resultatet.  

 

Respondenterna var samtliga kinesiska studenter i Sverige, antingen utbytesstudenter 

eller s.k. freemovers. Respondenterna har anonymiserats, R1-R6 är respondenterna från 

intervjuerna och F1-F6 är respondenterna från fokusgruppen. Respondenterna är mellan 

20 och 24 år gamla och är uppväxta på olika orter på det kinesiska fastlandet. Vi har 

efter bästa förmåga översatt respondenternas svar till svenska för att skapa en bättre 

förståelse och framställning.   

4.1 Organisationskultur 

De höga pyramiderna 

Samtliga respondenter ansåg att kinesiska företag var mer hierarkiskt uppbyggda än 

västerländska företag. På frågan om varför det var på detta sätt blev svaren främst att 

”distansen mellan chefer och anställda var större i kinesiska företag än i 

västerländska”. Majoriteten föredrog mindre hierarkiska organisationer där relationen 

till cheferna var mer öppen. Flertalet av respondenterna berättade att de inte ville arbeta 

på en strikt hierarkisk organisation, men var medvetna om att de flesta kinesiska företag 

var sådan i naturen. R2 återgav dock att ”tiderna förändras” och att den äldre 

hierarkiska organisationen allt mer flyter ut i influenser för den öppna västerländska 

organisationen. R3 berättade att han ville arbeta på en arbetsplats som lyckats 

”balansera” det bästa från västerländsk och kinesisk affärskultur. Nackdelen med den 

kinesiska organisationen återgav han var de ”långa kommunikationsleden” vilket 
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försvårade arbetet. R5 sa att en av de viktigaste aspekterna för henne vid val av 

arbetsgivare var att känna att hon kommer att ”passa in i den rådande arbetskulturen på 

företaget". Skillnader mellan västerländska företag (i Kina) och kinesiska lyftes i 

fokusgruppen även fram genom högre lön men samtidigt högre resultatkrav i 

västerländska företag, du måste prestera mer och visa resultat.  

 

Rädslan att göra fel 

Det framkom tydligt under intervjuerna en rädsla av att göra fel och ett misstag kan få 

stora konsekvenser, ”man måste tänka till en extra gång innan man fattar ett beslut för 

om man gör fel kan det straffa sig” påpekar F2. R1 ansåg att den hierarkiska 

organisationen var bra för att ”minska risken att göra fel” då arbetsuppgifterna ofta är 

tydligt definierade. Större företag föredrogs generellt då arbetsuppgifterna var mer 

strukturerade till skillnad från mindre företag där variationen antogs vara större vilket 

medför fler risker till att göra misstag. I en ”plattare organisation” finns det mer 

utrymme för att begå misstag i och med fler arbetsuppgifter som man inte behärskar 

menar R1. Respondenterna ville ha arbetsuppgifter som minimerade risken att göra fel 

och R4 uppgav att han fördrog ”lagarbete framför enskilt arbete” då det minskade 

risken till att göra misstag då fler personer var inblandade. Första arbetet var till för att 

skaffa erfarenhet till framtida mer ansvarsfulla tjänster. R6 framförde att 

konsekvenserna av misstag på arbetsplatsen kunde medföra mycket negativt vilket 

gjorde att medarbetare ofta ”undanhåller information eller ljuger för att skydda sig 

själva”. R1 var den enda respondenten som föredrog friare uppgifter till en början och 

anledningen var att hon ville kunna vara ”innovativ och visa framfötterna” redan vid 

sin första anställning.  

 

Anställd på prov eller livstid? 

Flertalet av respondenterna ansåg att det traditionellt sätt var bra anställningsvillkor i 

Kina. På frågan om varför gavs det i fokusgruppen förklaringen att ”i Kina anställs 

personal på längre sikt än i västerländska företag”. Det är vanligt att man anställdes 

under loppet av flera år och där tankar kring att byta tjänst inom ett 1-2 år var orimligt 

menar F5. På västerländska företag ansåg respondenterna i fokusgruppen att anställning 

sågs med ett mer kortsiktigt perspektiv. R2 och R1 tror dock att det är bättre 

anställningsvillkor på företag belägna i väst än i Kina.  
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Samtliga respondenter föredrar företag med internationell anknytning såsom 

internationella nätverk och möjlighet att bli förflyttad utomlands. Det var blandade 

känslor kring vad som var mest attraktivt kring anställningssäkerhet, många gånger 

föredrogs kinesiska företag då det skapade ”trygghet med att ha en långsiktig inkomst” 

menar F4. Det framkom under fokusgruppen att det i Kina fanns en utbredd åsikt, 

speciellt på landsbygden att kvinnor skall arbeta på samma arbetsplats hela livet och 

inte heller fokusera på karriär i samma utsträckning som män. Kvinnor förväntas 

”fokusera mindre på arbete och mer på familjen” säger F1. 

4.2 Organisationens rykte  

Ryktet eliminerar osäkerhet i anställningen 

I fokusgruppen har attraktionen till företag med bra rykte oftast att göra med att de 

erbjuder en trygg anställning och möjlighet till långsiktig karriärstege. Även under 

intervjuerna sattes företagets rykte i återkommande relation till säkerhet. Företag som 

”IBM och Volkswagen är säkra att börja på då de har bra rykte” menar F6. Ryktet är 

viktigt både för att kunna göra karriär i förtaget och för att samla erfarenhet inför andra 

tjänster. På frågan till fokusgruppen om vad som är viktigast näst efter ryktet är det 

karriärmöjligheter som är avgörande, därefter skiljer sig åsikterna mellan hälsosam 

arbetsmiljö, storlek på företag, geografisk placering på företaget och lön. 

 

Ett stort företag är ett fördra 

En klar majoritet av respondenterna föredrog att arbeta på ett större företag snarare än 

ett mindre. Anledningarna var bättre anställningstrygghet, större karriärmöjligheter, 

tryggare ”arbetssätt” och bra rykte hos stora organisationen.  Den enda som avvek från 

denna ståndpunkt var R1 som önskade arbeta på ett mindre västerländsk företag för att 

kunna ha friare tyglar och vara en del av utvecklingen av företaget. Arbetsplatser som 

var återkommande som drömarbetsplats var Google, IBM och Microsoft. Det innebar 

även en klart högre risk att acceptera ett jobb från en mindre arbetsgivare och enligt R2 

så blir uppfattningen bland släkt och vänner att det är ”dåligt för dig att arbeta på ett 

mindre företag”.  
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I föräldrarnas fotspår 

Anledningen till att ryktet är så avgörande vid val av arbetsplats är att respondenterna 

vill känna sig stolta inför släkt och vänner. ”Föräldrarnas åsikt är avgörande vid valet 

av arbetsgivare” menar R4. Det finns olikheter mellan olika orter i Kina över familjens 

inflytande gällande val av arbetsplats och den enskilde menar respondenterna i 

fokusgruppen. Många är konservativa, speciellt på landsbygden där man vill att ens 

barn skall ha en stabil anställning på ett stort företag. Föräldrarnas egen karriär spelar 

stor roll och de vill ofta ha in barnen på samma bana som dem själva, R1 avslutar med 

att säga att det är viktigt att ”kunna förmedla stolthet över sin arbetsgivare för familj 

och vänner”. 

 

Socialt ansvar och miljö 

Välgörenhet och miljöfrågor från företags sida nämndes inte som avgörande av någon 

av respondenterna. R4 ansåg dock att om man arbetade för exempelvis Microsoft så 

”hjälpte man indirekt fattiga människor genom att förse dem med program och 

möjligheter att utvecklas och kommunicera med omvärlden”. Företag kunde på detta 

sätt bidra med hjälp till samhället utan att skänka pengar. Miljöarbete eller välgörenhet 

var inget som prioriterades av respondenterna vid val av arbetsgivare. 

4.3 Arbetsförhållanden 

Övertid utan kompensation 

Sammantaget föredrog samtliga respondenter att arbeta ”så lite som möjligt”. De tyckte 

att kinesiska företag ofta utnyttjade sina anställda genom att låta dem arbeta övertid utan 

kompensation. På frågan om vilka arbetstider som kunde förväntas beskrivs 

arbetstiderna i Kina som densamma likt i västvärlden, det vill säga 40 timmar/vecka. 

Dock förväntar sig kinesiska arbetsgivare att du som anställd skall arbeta övertid, ofta 

utan kompensation. R4 föredrog västerländska företag i detta avseende, han tror 

västerländska erbjuder mer fritid och längre semester. Fokusgruppens respondenter var 

överrens om att man måste arbeta mycket mer än åtta timmar per dag om man skulle 

kunna göra karriär då det är väldigt hög konkurrens om de bra positionerna på företag. 

”Om företaget får en chans att utnyttja dig kommer de att göra det” säger F1. Kinesiska 

företag har ofta fler anställda vilket medför att cheferna inte ser dig lika tydligt som hos 

mindre västerländska företag. Du blir mer en del av mängden på ett kinesiskt företag där 



 

 

33 

 

”misstag gör dig till en svag länk i kedjan”. Därav var det viktigt att arbeta över för att 

visa att du kan producera och skapa resultat samt för att konkurrera med din 

medarbetare. Dock återgav R1 och R2 att västerländska företag kunde upplevas utifrån 

som mer stressiga än den kinesiska organisationen. På frågan om varför framfördes att 

orsaken att de krävde mer av sina anställda och var mer resultatinriktade. R5 berättade 

att ”högt tryck från utländska kunder gör att många kinesiska företag pressar sina 

anställda”. Gällande arbetstider så måste man enligt respondenterna i fokusgruppen 

arbeta väldigt länge, ofta nätter och helger då det är hög press på nyanställda, gruppen 

har flera vänner som arbetar på detta sätt. ”Arbetar man inte övertid kommer man att bli 

utkonkurrerad av andra som gör det” säger F6 och fortsätter med att säga att 

västerländska företag i Kina blir precis som kinesiska, annars hade de inte haft 

möjligheten att konkurrera där.  

 

Maktkampen på arbetsplatsen 

En bra relation mellan medarbetare och chefer var något samtliga respondenter 

värdesatte och ses som en förutsättning till att samarbetet skall fungera. Många av 

respondenterna ansåg att relationen till chefer på västerländska företag var öppnare, 

vilket var att föredra framför kinesiska chefer som ofta använde sig av 

envägskommunikation. I fokusgruppen framkom det en väldigt intressant aspekt kring 

arbetsrelationer. De var farligt att skaffa sig en alltför vänlig relation till sina kollegor 

och chefer då detta kunde vara tills ens nackdel i framtiden. Det finns risk att det du 

berättar för dina kollegor kan användas mot dig vid ett senare skede, F2 säger att ”ju 

mer någon vet om dig, desto mer kan han använda för att besegra dig”. Människor är 

väldigt tillbakadragna på grund av detta. Det är därför vanligt på kinesiska företag att 

hålla en strikt arbetsrelaterad relation till dina kollegor och chefer enligt respondenterna 

i fokusgruppen. Att gå ut och ta en öl med chefen efter arbetet skulle exempelvis 

upplevas väldigt konstigt. Vid en för nära relation till chefen skulle många runtomkring 

sluta lita på dig eller känna att de presterade för dåligt då de inte fick samma 

uppmärksamhet. Nära relationer på arbetet ansåg därför som lite underligt och gärna 

något man undviker. R2 och R1 poängterade i sina intervjuer att balans mellan privatliv 

och arbete är väldigt viktigt. Respondenterna i fokusgruppen har flertalet exempel på 

vänner som blivit ”förrådda av sina tidigare vänner på arbetsplatsen” som tagit 

chansen att själva göra karriär i företaget. 
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Lojalitet och fusk på arbetsplatsen 

Majoriteten gav som svar att de värdesätter en bra relation till chefen på arbetsplatsen, 

dock var det många som tyckte det var viktigt att först skaffa sig erfarenhet innan man 

tog för stor kontakt. Relationen till chefer ska växa fram successivt i relation till den 

kunskap man hade om arbetet. Relationen till kollegor framhävdes som en betydande 

orsak till lojalitet och vidare bör relationen till chefen vara kommunikativ och 

tillgänglig. Det var dock blandade åsikter om vad som skapade lojalitet, R4 återgav att 

relationen var viktigt, men att konkurrensen på arbetsplatsen ibland gjorde att 

”lojaliteten kunde minskas då många fuskar för att förbättra sina resultat”. Lojalitet för 

R3 innebar att få en tillräcklig lön som gjorde att han kunde upprätthålla ett normalt liv. 

Under fokusgruppen framkom det att det sågs som illojalitet att byta arbetsgivare ofta, 

personer som gjorde det ville bara lära sig från företaget för att senare gå vidare till ett 

bättre. 

 

Falska leenden 

Att inte behöva vara inställsam mot chefer ser respondenterna i fokusgruppen som en 

fördel hos västerländska företag, även om många företag som etableras i Kina troligtvis 

anammar kinesisk kultur. Du förväntas i Kina att hålla upp en falsk fasad för att bli 

populär på arbetsplatsen. F2 har själv erfarenhet av att få jobba mycket extra. Det här 

tror hon till stor del var på grund av att hon var yngst på företaget. Första veckorna var 

kollegorna jättesnälla men senare förväntades hon göra mer och mer uppgifter och passa 

upp på de andra anställda. Det jobbigaste är oftast inte att behöva göra sysslor som att 

servera te åt cheferna utan att hela tiden vara ”inställsam mot de andra anställda med 

ett falskt leende på läpparna” berättar F2 vidare. 

 

Att utmana chefen 

I västerländska företag kan du mer fritt säga vad du tycker och tänker då atmosfären är 

öppnare säger respondenterna i fokusgruppen. I företag som exempelvis Google kan 

man vara öppen och säga vad man vill och ”till och med utmana chefen” menar F1. 

Generellt så svarar respondenterna att chefen är en person man lyder och det är personer 

över dig som tar besluten, du får helt enkelt foga dig efter dem. ”Att utmana chefen i 

Kina ses som en krigsförklaring” vilket till och med kan förstöra din framtida karriär 
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fortsätter F2. R1 återgav att västerlänningar ofta har en bestämd bild av att kineser inte 

kan ta initiativ, något som enligt R1 och fokusgruppen var en stereotyp bild som de 

hoppas på skall suddas ut. 

 

Semester, vilken lyx 

På frågan om semester så framhävs att i Kina har anställda minst tre veckors semester 

enligt lag, R1 skrattar dock åt detta och berättar att du bara har 2 veckor och 4 dagar 

kvar om du behöver besöka doktorn en dag. Atmosfären på arbetsplatsen är också 

öppnare i europeiska länder och semester är något som alla kan ta del av anser 

respondenterna i fokusgruppen. I Kina blir man lovad semester men oftast får man inte 

ta ut den påpekar F3. Respondenterna förvånas över de givmilda semestrarna i väst och 

säger att de hört att man i Sverige till och med får ”betald semester efter att ha fött 

barn”. 

 

Moral och giftig mjölk 

F1 och F2 förde en diskussion om hur människor behandlar varandra. Moralen skiljer 

sig åt mellan exempelvis ett land som Kina där man skall ”tro på partiet” snarare än en 

gud vilket återspeglas i människors handlingar. I många fall uppfattar inte människor 

handlingar som påverkar andra negativt som något dåligt. Respondenterna i 

fokusgruppen tar exempelvis upp att mjölken i Kina tydligen är giftig men att ingen gör 

någonting åt det så länge producenterna tjänar pengar på den. Mjölken gör människor 

sjuka men den fortsätter att säljas vilket har lett till att kineser generellt litar mer på 

importerade produkter då ”människor i många andra länder tror på något” och vill 

göra saker rätt. 

 

Vikten av att nätverka 

Att skapa nätverk lyfts fram som en viktig egenskap och det är viktigt för att kunna ta 

sig fram och lyckas i samhället.  Ett större nätverk skapar fördelar när man söker jobb 

då det finns större chans till anställning om man känner någon på företaget. Vidare 

beskrivs det som riskabelt att ofta byta arbetsplats då man upplevs som en illojal person. 

På kinesiska företag är det många som tar det lugnt på dagarna och ”tiden spenderas på 

att nätverka och skapa kontakter på arbetsplatsen”, snarare än att slutföra uppgifter 

enligt respondenterna i fokusgruppen. Västerländska företag framstår som mer 
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resultatinriktade där tiden skall spenderas på att lösa arbetsuppgifter snarare än att skapa 

relationer med kollegorna.  

 

Varför arbeta i grupp när man kan göra det själv? 

Under skoltiden i Kina så arbetar man huvudsakligen ensam och har få gruppuppgifter 

vilket kan bidra till att det senare bli svårt att samarbeta i team i arbetslivet anser 

respondenterna i fokusgruppen. Dock ges förklaringen att det är bättre att arbeta i grupp 

då risken för att göra misstag blir mindre. F1 anser att arbete i grupp lätt blir 

komplicerat då många personer har olika åsikter och ”alla strävar efter att resultatet 

skall gynna deras egna privata syften” snarare än gruppens eller företagets.   

4.4 Kompensation och karriärmöjligheter  

Karriär erbjuds i stora företag 

Får man en bra start i ett bra företag som människor känner igen har man goda 

förutsättningar för framtiden. Stora företag har också välutvecklade system och rutiner 

vilket är bra för yngre personer att lära sig, exempelvis traineetjänster där nyanställda 

får lära sig från de äldre och mer kompetenta i företaget. Små företag har dock fördelen 

av att du inte blir en i mängden och du får mer uppmärksamhet av management enligt 

fokusgruppen. R6 tror att möjligheterna är större att göra karriär i ett stort företag, i 

mindre företag så är det mer osäkert hur framtiden ser ut. För att kunna avancera 

påpekar R6 att det är oerhört viktigt att vara noggrann och inte göra misstag, då är det 

istället någon annan som tar din plats. ”Det är säkrare att arbeta på ett stort företag, 

om de har bra rykte så är de bra” menar R5. 

 

Framtiden är viktigare än lönen 

Det var framträdande under våra intervjuer att majoriteten av respondenter ville kunna 

känna att de utvecklades på arbetsplatsen. R4 utryckte att den ”personlig utveckling var 

det absolut viktigaste” när han sökte arbetsgivare. R5 berättar att det är viktigt med en 

demokratisk anda på företaget och att de var viktigt att kunna växa in företaget 

successivt och kunna lära ifrån sina äldre kollegor. Hon trodde det var svårare att göra 

karriär i Kina på grund av den höga konkurrensen än på ett företag i väst. Dina uppgifter 

blir enligt respondenterna i fokusgruppen en i mängden på större företag och det gäller 

att prestera bra på sitt första jobb för att konkurrera mot resterande arbetskollegor. På 
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frågan om hur man gör karriär blev svaren skiljda. Vissa menade att du aktivt skall visa 

framfötterna och söka dig uppåt samtidigt som exempelvis R3 istället menar att 

företaget kommer att befordra dig när du är redo. Är du duktigt så blir kompensationen 

därefter. En genomgående inställning hos samtliga respondenter var att första arbetet 

var viktigt för att lära sig och få guidning av mer kompetenta medarbetare. Utbildning 

på arbetsplatsen lyfts fram som oerhört viktigt och att man behöver lära sig för att kunna 

göra ett bra jobb. Respondenterna i fokusgruppen såg de ”första åren i arbetslivet som 

en förlängning av skolan” där man lärde sig saker praktiskt inför en mer omfattande 

tjänst i framtiden. 

 

Hög lön är trevligt men inte avgörande 

På frågan om hur respondenterna vill kompenseras blir svaren att lönen spelar in men är 

inte avgörande i valet av arbetsgivare. I vissa fall kunde dock en högre lön avgöra om 

de valde bort en ”favoritarbetsgivare” mot en annan. Alla respondenterna i 

fokusgruppen ansåg att ”lönen är högre på ett västerländskt företag än ett kinesiskt”. 

Vidare utryckte gruppen att karriärmöjligheterna var snabbare på ett västerländskt 

företag, det var ett mer kortsiktigt tänk vilket kunde vara positivt. Dock fanns det även 

stora karriärmöjligheter på kinesiska företag fast under en längre tidshorisont. R2 tyckte 

att ”hårt arbete och en viss del försiktighet skapar karriär på lång sikt”, det gäller att 

inte göra allt för många misstag i början men att producera så mycket som möjligt för 

att stå ut ifrån konkurrensen. Under intervjuerna var det tydligt att lönen var en faktor 

som skapade attraktion till arbetsplatsen, dock rangordnat efter företagets rykte och 

karriärmöjligheter. R3 framhävde att han var ute efter att starta på ett företag där 

”medarbetarna hjälpte varandra och fick tillräckligt betalt för att leva ett bra liv”. 

 

De internationella möjligheterna 

Respondenterna i fokusgruppen hade samtliga som önskemål att arbeta i Europa snarare 

än i Kina, pressen på kinesiska arbetsplatser beskrivs som väldigt hård. Unga anställda 

förväntas arbeta oerhört hårt då konkurrensen är väldigt hård och respondenterna tycker 

inte att man borde utsättas för så mycket stress. I Europa har man större möjlighet att få 

bättre arbetsmiljö samt tid och möjlighet att bilda familj. R5 sade att hon kommer att 

”arbeta hårt på sitt första kinesiska jobb för att senare skapa sig möjligheten att flytta 

till Europa”. Det är attraktivt att som arbetsgivare kunna erbjuda möjligheten till arbete 
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med internationella kollegor och kanske till och med på en annan plats. R3 ville dock 

stanna kvar i Kina och helst på mindre orter till en början för att skaffa sig kompetens 

och erfarenhet. 
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5. Analys 

Vi har analyserat studiens empiriska resultat mot den teoretiska referensramen som 

utarbetats under studiens tid. Syftet är att identifiera kopplingar och olikheter mellan 

respondenternas svar och den teoretiska referensramen. Vi vill via analysen dels få 

reda på vad de kinesiska studenterna förväntar sig och varför vid val av arbetsgivare. 

5.1 Organisationskultur 

Spreitzer och Porath (2012) skriver att anställda presterar högre om de får vara med i 

olika beslutsprocesser som påverkar deras arbete. Respondenterna såg i en majoritet av 

fallen självständiga arbetsuppgifter och möjligheten till egna initiativ som något viktigt 

på arbetsplatsen. Det fanns dock en stor osäkerhet över hur detta skulle kunna tillämpas, 

samtliga respondenter uttryckte en rädsla för att göra fel, särskilt i början av karriären. 

R5, R4 och R2 gav motiveringen att de ville ha strikta, tydliga arbetsbeskrivningar på 

sin första befattning för att senare med mer kompetens anta större och friare 

utmaningar.  

 

Dong och Liu (2010) skriver att kineser ofta förlitar sig på att någon annan skall 

bestämma åt dem. Våra respondenter föredrog att arbeta självständigt med varierande 

arbetsuppgifter men ansåg sig inte våga detta i början av karriären med risk för att göra 

misstag. Under våra intervjuer var det tydligt att det fanns ett riskundvikande tänk 

etablerat i de svar respondenterna gav gällande arbetsuppgifter. Samtliga respondenter 

ansåg att management i västerländska och kinesiska företag skiljde sig i åt i det fallet. I 

västerländska företag arbetade arbetstagaren mer självständigt och hade större 

inflytande över det dagliga arbetet, till skillnad från kinesiska företag där relationerna 

mellan chefer och anställda var väldigt strikt. Enligt våra respondenter medförde detta 

tydligare riktlinjer för hur arbetet skulle göras, något som emellanåt fördrogs för att 

risken av att göra fel minimerades. Att utmana chefens riktlinjer kan enligt en av våra 

respondenter förstöra karriären, något som istället uppmuntras på västerländska företag 

enligt svaren vi fick under fokusgruppen. Även Chow (2001) fick som resultat att 

majoriteten av arbetssökande i Kina ansåg det som större risk att börja arbeta på ett 

västerländskt företag än ett kinesiskt. 
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Trots att en mindre hierarkisk organisation föredrogs av majoriteten utryckte R1 och R4 

att en plattare organisation hade mer utrymme för misstag vilket medförde att den 

kinesiska organisationen många gånger valdes före den västerländska. Worm (1997) 

skriver att det är vanligt i Kina att bedöma anställda utefter dess individuella 

prestationer där resultatet ofta är baserat på den ”lönsamhet” man som anställd 

producerar. Det här kan vara en orsak till varför misstag var något som våra 

respondenter ville undvika. En klar distans finns därmed för den förväntade situationen 

i arbetslivet mot den önskade. Något förvånande fick vi som resultat i vår studie att ett 

flertal av våra respondenter ansåg västerländska företag som mer resultatinriktade än 

kinesiska.  

 

Jackson (2002) som bygger sina analyser på Hofstedes kulturdimensioner, skriver att 

maktdistansens upplevs som stor i Kina där man hyser stor respekt för auktoriteter. 

Gilmore och Willams (2009) skriver bland annat att chefer i Kina ofta är pressade till att 

uppnå kortsiktiga ekonomisk resultat, vilket får som konsekvens att arbetsmiljön för 

personalen prioriteras lägre. Värt att ta i beaktning i detta avseende är att våra 

respondenter såg anställningen på ett kinesiskt företag på lång sikt vilket borde ha ett 

positivt samband med att trivas på sin arbetsplats, således bra arbetsmiljö anser vi. Den 

förväntade hierarkin hos kinesiska företag och rädslan av att ställa sig emot sin chef hos 

respondenterna kan relateras till konfucianismen. Hofstede m.fl. (2011) skriver att det 

finns en tydlig hierarkisk struktur i det kinesiska samhället. Den tydliga 

osäkerhetsundvikande inställningen hos fokusgruppen kan kopplas till den tredje 

grundpelaren i konfucianismen, nämligen att barn i tidig ålder lär sig upprätthålla 

harmoni hos familjen, vilket man gör genom att bevara familjens ”ansikte”, via 

värdighet och prestige. I den kinesiska kulturen finns det således en rädsla av att ”tappa 

ansiktet”, som enligt konfucianismen är att förlora sin värdighet, vilket hårddraget 

innebär att förlora sina ögon, näsa och mun. Även Dong och Liu (2010) understryker att 

det kinesiska hierarkiska systemet är djupt rotat i den kinesiska traditionen vilket får 

som följd att kineser är rädda för att ”tappa ansikten” genom att ha fel. Det här kan vara 

anledning till att R6 säger att kineser istället för att tala sanning säger det som chefen 

vill höra för att inte ”tappa ansiktet”.  
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Vi anser att riskundvikandet kan relateras till den kinesiska kulturen snarare en till ett 

omodernt organisationstänk med strikta regler. Worm (1997) skriver exempelvis att de 

hierarkiska strukturerna hos kinesiska företag skapar ineffektivitet och poängterar 

vikten av en plattare organisation utan att faktiskt reflektera över de kinesiska 

traditionerna. Det finns en fördom om att kineser inte kan ta egna initiativ, något som 

R1 upplevde var en stereotyp bild av kineser som västerlänningar har. En annan 

tolkning kan vara att de vill ta initiativ, men är väldigt försiktiga för att inte förlora sin 

”värdighet” och visa respekt för de riktlinjer de fått från sina överordnade. Det här är 

viktigt att ta i beaktning då Gilmore och Williams (2009) samt Bratton och Gold (2007) 

lyfter fram att medarbetare presterar bättre i en kommunikativt öppen miljö där 

medarbetarna bidrar mer om de känner sig involverade och engagerade. Respondenterna 

föredrog även en öppen kommunikation på arbetsplatsen. Majoriteten av våra 

respondenter vill inte arbeta på en strikt hierarkisk organisation, men inte heller ha allt 

för fria tyglar på sitt första jobb. Det här gör det extra viktigt som företag att förstå sig 

på de kulturella skillnaderna för att undvika missförstånd. Bratton och Gold (2007) 

poängterar ett samband mellan effektivitet och lönsamhet med välmående och öppen 

kommunikation mellan arbetstagare och arbetsgivare. En alltför öppen kommunikation 

kan leda till osäkerhet hos de anställda och bör kombineras med tydlighet. 

Organisationer med få hinder när det gäller kommunikation skapa bättre feedback och 

annan utvecklingsrelaterad information skriver Bratton och Gold (2007). Det är härmed 

viktigt som organisation att vara tydlig och noggrann med hur kommunikationen ter sig 

mot sina nya kinesiska medarbetare.  

5.2 Organisations rykte  

Ett tydligt mönster som uppstod under samtliga intervjuer var att företagets rykte är 

mycket betydelsefullt för respondenterna, många gånger var det helt avgörande vid val 

av arbetsplats. Den mentalt uppmålade bilden av ett företag skapar enligt Gray och 

Balmer (1998) dess attraktionskraft för potentiella medarbetare. Bilden och ryktet av ett 

företag ger enligt respondenterna en inblick över hur dess egen framtid i företaget skulle 

bli gällande anställningsvillkor och karriärmöjligheter. Schwaiger och Zhang (2009) är 

tydliga med att förklara att ett starkt rykte hjälper företag i ”kriget om talanger”. Vidare 

angav majoriteten av respondenter att det var viktigt att kunna känna stolthet inför 

vänner och familj för sin arbetsplats. I Kina är det nämligen vanligt att föräldrarna skall 
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medge valet av arbetsplats, och samtycka med arbetstagaren att det kommer vara en 

trygg framtid. Cable och Turban (2003) menar att rekrytens inställning till en 

arbetsgivare också har en påverkan på den förväntade arbetsrollen, stoltheten över 

arbetet och även vilken lön de kan tänka sig arbeta för. F4 och F3 berättade att det är 

vanligt att man går i föräldrarnas fotspår och att det är väsentligt att få en trygg 

anställning. Föräldrarnas åsikt vägde starkt och respondenterna ville att föräldrarna 

skulle kunna känna sig stolthet över deras potentiella karriär och anställning. 

Resonemanget skulle kunna härledas till konfucianismens grundpelare att bevara 

familjens värdighet, men även till gruppens riskundvikande, då en trygg anställning var 

viktigt vid val av arbetsgivare. I många delar av Kina ses anställning i ett storföretag 

enligt respondenterna i fokusgruppen som en trygghet och garanti för en anställning 

som sträcker sig över en lång tid. Ett av de starkaste argumenten för hur ett företag 

skapar sig ett bra rykte var enligt majoriteten en finansiell styrka. Efter företagets rykte 

var karriärmöjligheter mest attraktivt och därefter var åsikterna blandade mellan 

hälsosam arbetsmiljö, storlek på företag, geografisk placering och lön. I Schwaiger och 

Zhangs (2009) studie kring starka företags varumärken i Kina var det i huvudsak 

finansiell styrka och framgång på sin marknad som var attraktivt utifrån kinesisk 

synvinkel. Även Edwards (2009) skriver att lönsamhet och ekonomisk styrka ofta är en 

attraktiv egenskap hos en arbetsgivare. Wilden m.fl. (2010) skriver att employer 

branding handlar om att förmedla sitt varumärke mot sina anställda, Berthon m.fl. 

(2005) menar på att det handlar om att förmedla sina fördelar till potentiella nya 

medarbetare. Kommunikation utåt respektive inåt är därför enligt oss vitalt för företag i 

arbetet med att identifiera, förvärva och behålla kompetenta medarbetare i Kina. 

5.3 Arbetsförhållanden  

Arbetsrelationer handlar om förståelsen för kommunikation mellan arbetstagare och 

arbetsgivare, hur den upplevs, kontrolleras och utvecklas. Gilmore och Williams (2009) 

skriver att relationerna utmanas i frågor om hur löneläget bör ligga, arbetstid, ledighet 

och takt på arbetet. Dessa exempelpunkter bör regleras i samstämma mellan personal 

och arbetsgivare för att skapa ett bra arbetsklimat fortsätter författarna. Majoriteten av 

respondenterna tyckte att det traditionellt sätt var bra anställningstrygghet i Kina. R1 

och R2 trodde dock att västerländska företag hade bättre anställningsvillkor vilket 

övriga respondenter i stort sätt var överens om. Under fokusgruppen framkom det att 
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kinesiska organisationer var att föredra i många fall, då det innebar en långsikt 

anställning. I Kina blir man nämligen anställd med avsikt att bibehålla sin anställning 

under en längre tid och inte under kortare perioder som fokusgruppen relaterade till 

västerländska anställningsvillkor. Det fanns därmed en trygghet gällande kinesiska 

företag då byte av arbetsgivare inom 1-2 år såg som något dåligt och som skall 

undvikas. Bland annat berättade F5 att det är riskabelt att byta företag allt för ofta, 

utifrån ser det ut som att du inte kan vara lojal mot ett specifikt företag. Vi relaterar det 

här till respondenternas riskundvikande och vill understryka vikten av att ta det här i 

beaktning i rekryteringsprocessen. Det här då respondenterna hade en syn av att 

västerländska företag var ett ”osäkert kort” i relation till långsiktigt anställning, något 

som tidigare bekräftats av Chow (2001).  

 

Gällande arbetstider var det flertalet som påpekade att du i Kina förväntades arbeta 

övertid utan kompensation. I fokusgruppen menade respondenterna att du förväntades 

jobba över kvällar och helger för att ha någon möjlighet att avancera och stå dig 

konkurrenskraftigt mot övrig personal. Respondenterna var övertygade om att de 

kommer tvingas jobba mer än åtta timmar per dag på sin första arbetsplats, något som 

de förväntade sig men inte önskade. Det var tydligt att majoriteten fördrog, som en av 

respondenterna utryckte det ”arbeta så lite som möjligt” för att kunna balansera 

privatlivet med arbetet. I fokusgruppen gick diskussionen het om skillnader mellan vad 

arbetsgivare lovar och var som senare efterlevs. Många vänner och bekanta till 

respondenterna tvingas arbeta över kvällar, nätter och helger utan extra betalning, de 

lovas övertidsersättning men det är generellt bara tomma löften. Trovärdigheten mot 

arbetsgivare ses därför som väldigt låg då det är vanligt förhållningssätt att ge löften 

som inte efterlevs. Bratton och Gold (2007) skriver att möjligheten till flexibilitet arbete 

skapar bättre balans mellan privatliv och jobb vilket kan leda till att personalen blir mer 

produktiv, känner sig mer motiverad och förblir lojala till företaget. Galinsky m.fl. 

(2011) gjorde även en studie där det var tydligt att ökad flexibilitet på arbetsplatsen gav 

positiv korrelation med variablerna ökat engagemang, arbetstillfredsställelse, retention 

och hälsa. Vidare lyfter Bratton och Gold (2007) fram vikten av att identifiera 

personalens unika behov och överträffa deras förväntningar. Det här gör det viktigt för 

företag att inse att kinesiska medarbetare i allt större grad förväntar sig liknade 

arbetsförhållanden som i väst. Det är därmed av stor vikt enligt oss att veta vilka 
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förväntningar dagens kinesiska studenter har gällande arbetstider. Genom att anställa 

nya kinesiska medarbetare baserat på antaganden utifrån fördomen att de är vana att 

arbeta övertid och väldigt hårt, tror vi att illojalitet och bristande engagemang kan 

skapas. Bratton och Gold (2007) skriver att företag allt mer anpassar sitt arbete, 

arbetsställe och arbetstider utefter den globala marknaden. F6 understyrker att 

västerländska företag i allt större utsträckning anpassar sig till de kinesiska normerna. 

Det kan med det här i beaktning vara betydande för västerländska företag att behålla 

flexibiliteten och bra arbetstider som en morot vid rekrytering av kinesisk arbetskraft. 

En trivsam och motiverande arbetsplats stärker relationen med de anställda när de börjat 

arbeta skriver Wilden m.fl. (2010). Författarna skriver även att arbetsmoral blir en 

konsekvens av prestige och tillfredsställelse av att arbeta för arbetsgivaren vilket sänker 

personalomsättningen och stärker företagets värde mot framtida rekryter än mer.  

 

Orsaken till den höga belastningen på kinesiska företag ansågs i fokusgruppen vara den 

hårda konkurrensen om platserna, det fanns alltid någon som kunde tänkas göra ”det 

lilla extra” för att avancera. Paradoxalt nog i enlighet med respondenterna RI och R2 

upplevdes västerländska företag som mer stressiga. Skälet till detta var att arbetet på 

västerländska företag var mer resultatinriktade än på en kinesisk organisation där du 

mer blir en i mängden. Ett resultat som var aningen förvånande då teorin säger något 

annat, Worm (2007) skriver nämligen att kinesiska organisationer ofta är mer 

resultatinriktade än västerländska. Skillnaden i arbetsförhållande mellan västerländska 

företag (i Kina) och kinesiska företag sågs av respondenterna i fokusgruppen som att 

utländska företag var resultatinriktade, på kinesiska företag gick mer tid åt till att 

nätverka och bygga allianser på arbetsplatsen. Vilket var en aning oväntad koppling av 

fokusgruppen, då den kinesiska organisationen även relateras till tuff konkurrens, hög 

arbetsbelastning och dåliga arbetstider enligt samma respondenter. Dock är guanxi 

enligt Yeung m.fl. (1998) en kinesisk variation av det västerländska nätverkandet, de 

stora skillnaderna är att guanxi har en tydligare hierarkisk koppling, ens sociala 

ställning är en viktig byggsten i hur nätverket byggs upp. Vidare är relationerna 

personliga och inte gruppbaserade, vilket bekräftar respondenternas syn på att 

nätverkande är av stor vikt på den kinesiska organisationen. Lojaliteten till någon inom 

sitt nätverk väger ofta tyngre än att tillhöra en specifik organisation skriver (Yeung m.fl. 
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1998) vilket i viss mån tydliggör fokusgruppens uttalande om relationer på 

arbetsplatsen.  

 

Lojalitetsfrågan var splittrad, de olika respondenterna hade olika mått och kriterier för 

att bli lojala mot en arbetsgivare. Bra relation till kollegorna på arbetsplatsen var dock 

svaret majoriteten gav. Vidare visade det sig att det var viktigt att vara inställsam mot 

sin överordnade, något värt att ta i beaktning om ens kinesiska medarbetare visar allt för 

stor respekt för vad du som chef säger. Angelöw (2002) understryker att företag bör 

uppmuntra fritt tänkande och risktagande för att kunna utnyttja medarbetarnas fulla 

potential. R4 påpekade dock att en alltför hög konkurrens kunde underminera lojaliteten 

då medarbetare kunde fuska för att nå bättre resultat. I Kina är konkurrensen så pass 

hård enligt respondenterna i fokusgruppen att kollegor och vänner på arbetsplatsen inte 

drar sig för att använda all information de har om dig för att själva avancera och nå sina 

mål i karriären. Vi tror detta är en ganska hård generalisering av kinesiska medarbetare, 

bland annat blir det motsägelsefullt gentemot mot Dong och Liu (2010) som beskriver 

att kineser är kollektivistiska och tänker på gruppen snarare än sig själva. F1 och F2 

menade att den ”låga” moralen som kunde hittas hos kineser låg förankrade i Kinas 

hårda historia och tidigare och nuvarande fattigdom. Vidare talade F1 och F2 om att i 

länder där man trodde på gud generellt var vänligare mot sina medmänniskor. Grunden 

för kristendomen handlar i mångt och mycket om att " behandla andra som du själv vill 

bli behandlad” vilket har en tydlig relation till konfucianismens 3:e grundpelare som 

berör i stort sätt samma budord, vilket skapar en viss motsägelse. Vi vågar påstå att 

dessa utsagor kring ”svek på arbetsplatsen” som ligger till grund för historier inom detta 

område många gånger kan vara ett intressantare samtalsämne än om personer som hjälpt 

någon annan vilket lätt till detta påstående.  

 

Det fanns enligt respondenterna i fokusgruppen en syn i Kina på att kvinnor i mindre 

utsträckning än män skulle satsa på en karriär. Kvinnor förväntades istället fokusera på 

familjen och om de arbetar så har de i större utsträckning samma befattning och 

arbetsgivare under hela livet beskriver F1. I Universums studie ” The ideal employer of 

China” var det viktigt för kvinnliga studenter att ha en internationell karriär och arbeta 

på en multikulturell arbetsplats, män prioriterade istället karriärs och 

ledarskapsmöjligheter. Gilmore och Williams (2009) lyfter fram att en modern syn på 
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jämlikhet är att alla medarbetare behandlas individuellt och rättvist utifrån dess speciella 

behov. Vidare menar författarna att arbetsgrupper med personer med olika bakgrund 

och etnicitet är mer produktiva en än etniskt homogen grupp. Respondenterna ville i 

stor utsträckning arbeta med människor från andra länder. Det här var dock snarare på 

grund av möjligheten att själva kunna resa internationellt än att syfta till att skapa bättre 

prestationer på arbetet. Dong och Liu (2010) skriver att företag har kommit till insikt att 

ha medlemmar med olika bakgrund är både givande och krävande.  Något som Thomas 

(2008) även understryker att människor med olika bakgrund, värderingar och synsätt 

ibland kan skapa konflikter men även möjligheter. 

5.4 Kompensation och karriärmöjligheter 

Majoriteten av respondenterna ansåg inte att lönen var avgörande i valet av 

arbetsgivare, dock kunde en högre lön kunna vara en morot för att välja en specifik 

arbetsgivare framför en annan. Cable och Turban (2003) understryker att det finns en 

vilja hos arbetssökande att hellre arbeta mot en lägre lön hos ett företag med gott rykte 

än för högre lön hos ett företag med ett sämre rykte. Bratton och Gold (2007) skriver att 

kompensation är mer än bara monetära belöningar, det kan även vara social aspekter 

som arbetstagaren uppskattar. White och Druker (2000) poängterar att förmåner som 

ledarskap och karriärmöjligheter ökar värdet för medarbetaren. Vidare var 

uppfattningen i fokusgruppen att västerländska företag erbjöd högre lön än kinesiska 

företag. En annan viktigt skillnad gällande kompensation och karriär hos västerländska 

respektive kinesiska företag var enligt respondenterna i fokusgruppen snabbare 

karriärstegar hos västerländska företag. Internutbildning inom företag var viktigt för alla 

respondenter och det var viktigt att utvecklas och lära sig nya saker. Det här kan än en 

gång relateras till konfucianismen där den fjärde grundpelaren handlar om att förvärva 

färdigheter och utbildning. Bratton och Gold (2007) skriver att kompetensutveckling i 

allra högsta grad ses som en belöning, en belöning vilket både skapar 

utbildningsmöjligheter för individen och hjälper företag att skapa unik kompetens inom 

ett önskat område. Gällande synen på karriär på lång sikt handlar den fjärde grundregeln 

inom konfucianismen även om att vara tålmodig, arbeta hårt och vara uthållig. R1 

menade att karriär är något man gör genom att arbeta hårt och till viss del vara försiktigt 

för att undvika misstag. Nästan samtliga respondenter hade som önskemål att arbeta i 

Europa framför Kina. Anledningen till detta vara bland annat att konkurrensen i Kina 
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var väldigt hård och arbetsmiljön var sämre. I Europa var det bättre förutsättningar för 

att bilda familj exempelvis. R3 ville dock börja arbeta på mindre orter i Kina för att 

samla kompetens först. Olika individer uppskattar olika sorts belöningar understryker 

Bratton och Gold (2007). White och Druker (2000) skriver att vissa uppskattar 

internationella kontakter andra stabilitet och arbete på hemorten. Det kan summeras 

med att de kinesiska studenterna fann det attraktivt med möjligheten till karriär och att 

interutbildning värderas högt. Något som kan relateras till tidigare uttalanden, 

exempelvis att man tar för sig mer utefter vilken kompetensgrad man anser sig själv 

besitta. Exempelvis skulle somliga respondenter ta mer kontakt med chefen successivt 

eftersom de saknade tillräckligt med kunskap från start. Den största anledningen till att 

personal slutar på en arbetsplats är enligt Bratton och Gold (2007) att personal inte blir 

uppmärksammad för dess prestationer.  
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6. Slutsats 

Kandidatuppsatsens slutsatser är skapta utifrån den tematiska analys som genomförts 

samt via kopplingen till den teoretiska referensram som genomfördes i analyskapitlet. 

Slutsatsen svarar mot kandidatuppsatsens problemformulering och syfte. 

 

Kandidatuppsatsen visar att respondenterna fann det attraktivt med långsiktig 

anställning och goda karriärmöjligheter. Att byta arbetsgivare alltför ofta kunde i Kina 

upplevas som att du inte kunde vara lojal mot ett specifikt företag. Karriär och 

långsiktig anställning var centralt vid val av arbetsgivare och respondenterna förutsatte 

att arbetsgivare i Kina anställer på längre sikt än hos västerländska företag. Vidare 

förstod vi att den långsiktiga inställningen till anställningsvillkoren kunde relateras till 

det riskundvikande beteendet som fanns etablerat hos respondenterna. Långsiktiga 

anställningsvillkor kopplades till långsiktig inkomst, trygghet och stabilitet.  

 

För att göra karriär gäller det att arbeta hårt, vara uthållig och samtidigt vara försiktigt 

med att göra misstag. Respondenterna såg i stort första anställningen som en 

förlängning av skolan där de skall lära sig för att senare avancera på arbetsplatsen. Det 

var viktigt att kunna utvecklas på arbetsplatsen. Vidare visar kandidatuppsatsen att 

respondenterna såg det som attraktivt att kunna balansera arbetsliv med privatliv vilket 

beskrivs som svårt i och med den hårda konkurrensen om jobben samt de traditionellt 

sätt hierarkiska och strikta organisationerna. Det här medförde att respondenterna 

förväntade sig arbeta övertid, vanligtvis utan kompensation, något som minskade deras 

förtroende för arbetsgivare i allmänhet. Att arbeta övertid var något de förväntade men 

ej önskade.  

 

Västerländska organisationer ansågs som mer stressiga i tron om att det krävdes mer av 

dig då du var viktigare för organisationen och hade större resultatkrav. Vi kan inte 

tydligt visa varför den kinesiska organisationen relaterades till bättre arbetsvillkor och 

många gånger föredrogs framför den västerländska. Dock visade vår studie på 

att relationen till chefer och medarbetare ansågs vara bättre i västerländska 

organisationer, något som uppskattades av respondenterna och även relaterades till 
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lojalitet. Vidare menade respondenterna att de var försiktiga med att ta kontakt med sina 

chefer innan de känner att de har tillräckligt med kompetens.  

 

Kandidatuppsatsen visar att respondenterna uppskattar tydliga riktlinjer på första 

arbetsplatsen med möjlighet till större ansvar i framtiden. Det här har sin grund i att 

respondenterna var oroliga över att göra misstag, speciellt på första jobbet vilket kan få 

stora negativa konsekvenser för karriären. Det framkom även att kineser ofta förlitar sig 

på direktiv och sällan utmanar överordnade vilket ligger förankrat i den respekt som bör 

visas för personer över dig i hierarkin. Vi förstod att våra respondenter ville ta initiativ 

men kanske inte vågade i rädslan över att göra fel vilket grundas i att de gärna undviker 

sammanhang där de kan göra bort sig (tappa ansiktet) framför andra. Det 

riskundvikande beteendet kan enligt oss hämma initiativförmågan hos våra kinesiska 

respondenter.  

 

Det var tydligt att ett starkt rykte hos företaget var attraktivt för våra respondenter och 

ett starkt rykte sänker osäkerheten inför en anställning avsevärt. Ryktet återspeglade 

möjligheten för den anställde att utvecklas i ett sunt och bra företag. Vi förstod att valet 

av arbetsplats påverkades av att kunna känna stolthet inför familj och vänner. Ett 

företag skapar sig bra rykte via storlek, finansiell styrka och långsiktiga anställningar. 

Det är härmed viktigt att företag förmedlar en finansiellt stark och seriös bild av sig 

själva genom att visa upp goda resultat, produkter och framtidsvisioner med syftet att 

öka förtroendet hos de potentiella medarbetarna.  
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7. Reflektioner och vidare forskning  

I detta avsnitt reflekterar vi över resultatet och ger förslag till ämnen för vidare forskning. 

Det har dykt upp nya ämnen under kandidatuppsatsens tillkomst som skulle vara 

intressanta att studera närmre än vad som varit möjligt för oss 

 

Det har varit intressant att belysa frågan om Employer branding i Kina på ett 

förutsättningslöst sätt och vi blev förvånade över många av svaren. Vi har bland annat 

haft svårighet att förstå varför respondenterna i många lägen föredrog kinesiska 

arbetsgivare trots att de var inställda på väldigt mycket övertidsarbete och striktare 

regler än hos en västerländsk organisation. Vi tror det ligga i grund till att medarbetare 

behöver ta större ansvar i ett västerländskt företag, vilket medförde att västerländska 

företag upplevdes som mer stressiga. Kanske skulle en kvantitativ studie kunna 

generera bättre beskrivning inom just detta område. Vilka faktorer medför stress på en 

arbetsplats enligt kinesiska studenter och hur skiljer sig dessa stressfaktorer från en 

västerländsk organisation mot en kinesisk?  

 

Ett annat intressant ämne att studera vidare är föräldrarnas påverkan på barnen vid 

karriärsval. Flertalet respondenter menade att det spelade en avgörande roll vad 

föräldrarna tyckte vid val av arbetsgivare något som skiljer sig mot exempelvis Sverige 

där majoriteten väljer det dem själva önskar. Eventuellt har det att göra med att 

föräldrarna betalt för barnens utbildning och vill att barnen skall ha en säker och stabil 

framtid, kanske på ett storföretag vilket respondenterna förknippade med just ”stabilt” 

och ”säkert”. 

 

Ett annat intressant område är att många västerländska företag upplevt att det är svårt att 

behålla den kinesiska arbetskraften. En studie som fokuserade på retention och lojalitet 

skulle därför också vara intressant vidareforskning, hur du som företagare kan behålla 

de medarbetare som redan anställt. Kandidatuppsatsen har delvis berört detta område 

men vidare studier skulle vara intressanta.  
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