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FÖRORD 
Denna uppsats sätter punkt för en era. Efter tre år på programmet Enterprising and Business 

Development är det nu med detta examensarbete som vi avslutar våra studier vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

Vi vill tacka alla som tog sig tid och ställde upp på intervjuer vilket gjort det möjligt att 

genomföra denna uppsats. Ett tack riktas även till vår handledare Hans Bååth samt våra 

opponenter som bidragit med konstruktiv kritik under studiens gång. Avslutningsvis vill vi 

även tacka mamma och pappa. 

 

Hoppas ni får en trevlig och intressant läsning! 

 

Linnéuniversitetet, Växjö, Juni 2011  
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ABSTRACT 
Title: How to make business in China 

Level: Bachelor thesis, 15 credits. 

Authors: Erik Johansson, David Knape & Gustav Berggren 

Supervisor: Hans Bååth 

Date: June 2011 

Introduction: In 2009, the estimated number of residents in China was 1.331 billion, 

representing approximately 22% of the total world population. China is the world's most 

populous state and is in constant growth. This is also a market that offers huge opportunities. 

The major cultural differences between China and the rest of the world can often cause 

problems for companies that choose to expand in China. A major problem with the cultural 

differences is that Chinese employees feel that foreign managers do not understand the 

Chinese culture which is said to be the reason why Chinese people tend to change jobs often. 

Finding new skilled personnel is an expensive process for companies which makes this a huge 

problem for a lot of companies. This paper therefore intends to investigate how Swedish 

actors in the Chinese market could make their Chinese employees stay within the company. 

The purpose of this is to examine how they can motivate their employees to stay within the 

company to thereby retain skilled personnel within the company. 

Methodology: This paper is based on a deductive approach in which existing theories are 

reviewed and then examined empirically. The principal theories addressed in this report refers 

to the Chinese business culture, incentives and motivation among employees and also 

organizational Commitment. This is also the theories that form the structure of our interviews 

and our empirical study. The empirical part is based on semi-structured interviews conducted 

with companies that have business in China to investigate the reports phenomenon and to 

examine the theories discussed in the paper.!
Results: The single most important factor to motivate employees to stay within the 

organization turns out to be salary. However, it also turns out that other measures as team 

building, training, personal development, cultural understanding, and more has a huge impact. 

The study also shows that those companies that meet the most steps in Maslow's hierarchy of 

needs and thus also meets most of its employees' individual needs are also the companies that 

have the lowest staff turnover. 
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Inledning: År 2009 beräknades antalet invånare i Kina till 1331 miljoner, vilket utgör ca 22% 

av världens totala befolkning. Kina är väldens mest folkrika stat och är i ständig tillväxt. Detta 

är även en marknad som innebär enorma möjligheter. De stora kulturella skillnader som råder 

mellan Kina och övriga världen kan dock ofta ställa till problem för företag som väljer att 

etablera sig i Kina. Ett stort problem med de kulturella skillnaderna är att de kinesiska 

medarbetarna upplever att de för dem utländska cheferna inte förstår den kinesiska kulturen 

vilket sägs vara anledningen till att kinesiska medarbetare tenderar att byta jobb ofta. Att hitta 

ny kompetent personal är en kostsam process och man slipper även utbilda personal som 

sedan väljer att lämna och bär med sig denna kunskap till näste arbetsgivare. Denna uppsats 

ämnar därför undersöka hur svenska aktörer på den kinesiska marknaden skulle kunna arbeta 

för att motivera sina kinesiska medarbetare att stanna inom företaget. Syftet med detta är att 

undersöka hur de kan motivera sina anställda att stanna inom företaget för att på så vis kunna 

behålla kompetent personal inom företaget.  

Metod: Denna uppsats bygger på en deduktiv ansats där befintliga teorier granskats för att 

sedan undersökas empiriskt. De huvudsakliga teorier som tas upp i denna rapport handlar om 

kinesisk affärskultur, drivkrafter och motivation hos medarbetare samt organizational 

commitment. Det är även dessa teorier som ligger till grund för vår intervjumall och vår 

empiriska undersökning. Den empiriska delen bygger på semi-strukturerade intervjuer som 

genomförts med företag som har verksamhet i Kina för att undersöka rapportens fenomen och 

kunna granska de teorier som avhandlas i uppsatsen. 

Resultat: Den enskilt viktigaste faktorn för att motivera sina anställda att stanna inom 

organisationen visar sig vara lön. Dock visar så visar det sig att även andra åtgärder som 

teambuilding, utbildning, personlig utveckling, förståelse för kulturella skillnader med mera 

har en väldigt stor inverkan. Studien visar även att de företag som !"##$%&%'()* +#('!* '!($* "*
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1. INLEDNING 
Detta inledande kapitel är en presentation av vad denna uppsats handlar om. 

Bakgrunden avser att ge en introduktion till de ämnesområden som berörs i arbetet. I 

problemformuleringen definieras frågeställningen inom det valda området, vilket 

mynnar ut i det syfte som avses att besvaras i slutet av arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 
År 2009 beräknades antalet invånare i Kina till 1331 miljoner, vilket utgör ca 22% av 

världens totala befolkning. Kina är väldens mest folkrika stat och är i ständig tillväxt. 

Den ekonomiska utvecklingen har varit snabbare i Kina än i något annat land där 

BNP per capita hade mellan åren 1978-2008 en tillväxt med 8,6%. De främst 

bidragande faktorerna till den ekonomiska utvecklingen i Kina är en stegvis 

liberaliseringen av ekonomin, allt mer omfattande utländska investeringar och en 

snabbt växande export av främst enklare inhemska industrivaror.1 

 

Kinas verkliga industriella tillväxt började på allvar när den tidigare 

kommunistpartiledaren Deng Xiaoping införde reformer för att öka de utländska 

direktinvesteringarna i Kina. Till en början handlade det om att utländska investerare 

kunde ingå i så kallade joint venture med inhemska bolag. För Kina innebar detta att 

stora multinationella bolag bidrog med ny teknik till landet och de investerande 

bolagen fick i utbyte tillgång till den enorma kinesiska marknaden och dess 

förhållandevis billiga arbetskraft. Detta innebar att allt fler bolag började etablera sig 

på den kinesiska marknaden och ett nytt slagord myntades: 

”det är ärofullt att bli rik” 

 Xiaoping, D. (1992)2 

 

Den statliga kontrollen över näringslivet började sakteligen avta och stora statliga 

bolag såldes ut. År 2002 avskaffades reformen om att utländska bolag som var 

intresserade av Kina var tvingade att ingå i samriskprojekt med de lokala bolag och 

således än mer intressant för utländska investerare att entra den kinesiska marknaden.3 

                                                 
1 http://www.ne.se/lang/kina 
2 http://www.ne.se/lang/kina 
3 http://www.ne.se/lang/kina 
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För Sveriges del har dock Kina varit intressant sedan länge. Redan på 1700-talet 

inledde vi svenskar en handelsförbindelse med Kina och värdet av lasterna på 

fartygen från det Svenska ostindiska kompaniet bidrog i mångt och mycket till 

Sveriges samlade ekonomi.4 

Handelsutbytet har sedan stått sig stadigt och flera kineser känner till det lilla landet 

Sverige i väst. I Kina är Sverige känt som ”Guoja xiao qiye da”, det lilla landet med 

de stora företagen. Detta då flera stora svenska storföretag finns representerade i 

Kina, exempelvis IKEA, Volvo, ABB med flera. År 2003 gick Kina om Japan som 

Sveriges största kommersiella partner i Asien och totalt är det ca 200 svenska företag 

som är aktiva inom olika kinesiska industrier inom allt ifrån telekommunikation, 

bilindustri, kraftbolag, möbler och pappersindustri till bank, design och 

ledarskapskonsulter.  Kina har under senare år blivit än mindre främmande för oss 

svenskar och känns allt mindre psykologiskt avlägset och mystiskt. Vi har mycket att 

tacka IKEA för detta som genom sin starka företagsidentitet lyckats överbrygga delar 

av de kulturella skillnaderna och bidrar på så vis till den kulturella förändring som 

pågår i Kina. Detta okonventionella sätt att göra affärer i Kina har kort sagt skapat ett 

Sverige inom Kina med svensk skola, svenska köttbullar, svensk massage, svensk 

golf, svenska vasaloppet och till och med den svenska frälsningsarmén.5 

 

1.2 Problemdiskussion 
Även om Kina har blivit allt mer intressant och mer tillgängligt än tidigare finns det 

fortfarande många kulturella skillnader man inte kan förbise. Den kinesiska kulturen 

karaktäriseras av det faktum att de har väldigt dålig tillit till personer de inte känner. 

Kineser gör därför väldigt sällan affärer med personer de inte känner utan innan man 

ämnar inleda en affärsmässig relation med en kines måste du först bygga en personlig 

relation till denne.6 Personliga relationer är alltid viktiga även utanför Kina men 

därmed inte sagt att det alltid är nödvändigt. I Sverige till exempel har vi enligt Fang 

stor tillit till det sociala systemet. Svenska företag gör till skillnad från kinesiska 

företag inte sällan affärer med bolag de inte har någon personlig relation till.7 

                                                 
4 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 
5 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 
6 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 
7 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 



 

 5 

 

Om kineser gör affärer med företag de inte har någon personlig relation till är det 

viktigt för dem att det inte uppfattas som ett andra klassens företag som på något sätt 

kan skada det egna företagets rykte. Detta beror till stor del på att kinesen är mån om 

att inte ”tappa ansiktet”, med det menas att kineserna vill upprätthålla en fasad och är 

väldigt rädda för att göra bort sig. Fang tar upp ett exempel där en svensk 

företagsledare höll en presentation av sina produkter och under presentationens gång 

undrade svensken ifall någon hade några frågor? Ingen av kineserna svarade men 

efter presentationen stod de på kö och ville tala enskilt med svensken. Detta beror på 

att kineser ogärna svarar på frågor inför andra i rädsla för att ”tappa ansiktet”. 8 

 

Ett stort problem med de kulturella skillnaderna är att de kinesiska medarbetarna 

upplever att de för dem utländska cheferna inte förstår den kinesiska kulturen. Detta 

sägs vara anledningen till att kinesiska medarbetare tenderar till att byta jobb ofta.  

I en studie genomfördes en undersökning om fenomenet kunskapsflykt hos företag i 

Kina, studien undersökte 150 kinesiska MBA-utbildade chefer på 33 utländska 

företag. Av dessa hade ca 48% bytt jobb inom en sex-års period på grund av att de 

ansåg att deras utländska chefer inte hade förståelse för den kinesiska kulturen.9 

De företag som ursprungligen stått för utbildningskostnader etcetera får inte skörda 

frukten av sin investering och riskerar dessutom att ”tyst kunskap” inom företaget 

läcker till konkurrenter som kan plagiera framgångsrika företagskoncept.10 

 

Då det finns teoretiska belägg för att tillgången på högutbildad personal i Kina är 

förhållandevis låg så skapas ett problem för företag då det kräver stora investeringar i 

både tid och pengar räknat att utbilda sin nyrekryterade personal. Med detta i 

beaktning kan vi konstatera att det är en klar konkurrensfördel hos de företag som 

lyckas behålla sin personal. Med de höga kostnader som hänger samman med 

rekrytering och skolning av ny personal är det därför naturligt att stor uppmärksamhet 

har riktats mot hur man skall arbeta för att behålla uppskattad personal.11 

Trivsel och samhörighet är ledorden i arbetet för att uppmuntra personalen att stanna 

inom organisationen. Trivsel handlar om hur medarbetare känner för sitt jobb, vilka 
                                                 
8 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 
9 Chinadaily (2004) Cultural conflicts lead to job hopping 
10 Artikel: Wong et al. (2001) The significant role of chinese employees 
11 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar 



 

 6 

aspekter av sitt jobb de gillar och ogillar. Begreppet samhörighet som är en del av 

trivsel, är väl så viktigt och handlar om till vilken grad medarbetarna känner att de hör 

hemma, trivs på sin arbetsplats och med sina arbetskamrater.12 

För en organisation är det inget självändamål att arbeta med trivsel och samhörighet, 

utan det handlar om att få ut största möjlig prestation ur sina anställda och få 

värdefulla medarbeta att vilja stanna inom organisationen.13 

 

1.3 Problemformulering 
Hur skulle svenska aktörer på den kinesiska marknaden kunna arbeta för att motivera 

sina kinesiska medarbetare att stanna inom företaget? 

 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka hur företag skulle kunna motivera sina kinesiska medarbetare 

att stanna inom organisationen för att på så sätt behålla viktig kunskap inom företaget 

och kunna planera mer långsiktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar 
13 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar 
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2. METOD 
Med detta avsnitt vill vi erbjuda läsaren möjlighet att ta del av och bedöma de 

resonemang och tankegångar som präglat utformningen av denna rapport. Här 

presenteras det val av metod som denna uppsats och vårt praktiska tillvägagångssätt 

bygger på.  

 

Metodkunskap behövs för att kritiskt kunna bedöma hur resultatet av en undersökning 

orsakas av metoden, eller om resultatet är en korrekt bild av verkligheten. För att 

kunna skilja de resultat som orsakas av metoden (metodologiska förklaringar) från de 

resultat som orsakas av verkligheten (substantiella förklaringar) är god kunskap om 

metod en nödvändighet. För att kunna genomföra en undersökning tvingar metoden 

forskaren till att gå igenom vissa steg. Likaså ska metoden på ett systematiskt sätt 

hjälpa till att ställa kritiska frågor om de val som görs och konsekvenserna av dessa 

val.14 

 

2.1 Forskningsstrategier 
Bryman & Bell tar upp fem olika typer av undersökningsdesigner. Dessa är 

experimentell design, surveystudier (tvärsnittsstudier), longitudinella undersökningar, 

fallstudier och komparativa (jämförande) undersökningar. Vi kommer att använda oss 

av en tvärsnittsdesign vilket innebär att vi samlar in data från mer än ett fall och detta 

vid en viss tidpunkt. Detta för att komma fram till kvantifierbar data som kan hjälpa 

oss att besvara rapportens problemformulering.15  

 

2.2 Vetenskaplig ansats 
Det finns två huvudinriktningar för hur man drar slutsatser, den ena är induktion och 

den andra är deduktion.16  Induktion innebär att man härleder teorier från empiri, det 

vill säga att man först undersöker hur saker föreligger och därefter försöker bygga en 

teori utifrån detta. Ett induktivt arbetssätt innebär att vi själva bygger teorier från våra 

                                                 
14 Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför 
15 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
16 Thurén, T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare 
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egna observationer.17 Genom en induktiv ansats så söker man regelbundenheter 

utifrån sina egna observationer och sammanfattar dessa regelbundenheter till teorier.18 

Tvärsnittsdesign kopplas ofta samman med kvantitativ forskning men även kvalitativ 

forskning rymmer ofta en form av tvärsnittsdesign. Ett typiskt exempel på detta är när 

forskare använder sig av semi- eller ostrukturerade intervjuer.19 Vi har valt att 

använda oss av en deduktiv ansats där vi följer ”bevisandets väg”. Ett deduktivt 

arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier 

drar slutsatser om enskilda företeelser. Det deduktiva arbetssättet anses kunna stärka 

objektiviteten i forskningen genom sin utgångspunkt i befintlig teori. En stor fördel är 

att forskningsprocessen då blir mindre färgad av den enskilde forskarens subjektiva 

uppfattningar.20 Detta tillvägagångssätt används då vi inte själva besitter den kunskap 

som krävs för att kunna besvara rapportens problemformulering utan väljer att ta stöd 

av lämpliga teorier för rapporten. Vi har därmed valt att börja vår forskning i en 

grundlig teoretisk genomgång. Detta för att bygga ett underlag för vår empiriska 

insamling. Utifrån datainsamlingen och det resultat som erhållits har vi sedan 

möjlighet att se hur pass väl teorin stämmer överens med praktiken och även revidera 

teorin. 

 

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
Med en kvantitativ metod vill man göra det man studerar till något mätbart och att de 

resultat undersökningen redovisar ska presenteras numeriskt. Forskaren uppfattar sitt 

forskningsfält som ett objekt, som ett föremål, som undersöks med avseende på en 

eller flera variabler. När man använder sig av den kvantitativa metoden undersöker 

man alla fenomen eller kvaliteter på samma variabel.21 

Kvalitativ forskning kan beskrivas som att man ger ”rika” flerdimensionella 

beskrivningar som praktiskt taget aldrig innehåller mätbara variabler.22 Inom 

                                                 
17 Patel, R. Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder 
18 Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
19 Bryman, A & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
20 Patel, R. Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder 
21 Andersen, H. (1994) Vetenskapsteori och metodlära 
22 Holme, I. M. & Sohlberg, B. M. (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 
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kvalitativ forskning så fokuserar man vid datainsamlingen på ”mjuka” data, 

exempelvis i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser.23 

 

För att komma fram till ett resultat som är intressant för de företag som vi undersöker 

så har vi varit väldigt öppna i vår empiriinsamling och till stor del låtit respondenterna 

avgöra vad som är viktigt. Detta är möjligt genom en låg struktur på intervjuer och 

annan empirisk insamling. En hög struktur på frågor stänger in svaren i en box medan 

man med en låg struktur ökar möjligheten att sträva utanför denna box.24 

 

2.4 Kvalitetsmått 
Två begrepp som förespråkas av många forskare när det kommer till att bestämma 

värdet i en kvalitativ studie är trovärdighet och äkthet. Anledningen att trovärdigheten 

bedöms i en kvalitativ studie grundar sig i tanken om att det finns mer än en bild av 

den sociala verkligheten och att forskaren därför kan tolka sitt material på olika sätt. 

Äktheten bedöms i sin tur genom att säkerställa på vilket sätt studiens resultat ger en 

rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattningar samt den förståelse som 

skapats hos respondenterna under processens gång.25 

 

2.4.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten ses som ett viktigt kvalitetsmått inom kvalitativ forskning då det inte 

bara finns en bild av den sociala verkligheten och att forskaren därför kan tolka sitt 

material på olika sätt. Trovärdigheten består av fyra delkriterier. Dessa är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och bekräfta. För 

att säkerställa tillförlitligheten i rapporten kommer vi använda oss av 

respondentvalidering. Detta innebär att vi som forskare förmedlar våra resultat till de 

människor som ingått i undersökningen, de intervjuade, för att få en bekräftelse på att 

den beskrivning vi förmedlar är korrekt. Pålitlighet kommer säkerställas genom att vi 

tydligt presenterar alla faser av forskningsprocessen och även har externa personer, 

flera olika opponentgrupper, som granskar vårt arbete och kan bedöma kvaliteten på 

de procedurer som valts och hur dessa tillämpats. För att bedöma överförbarheten i 

                                                 
23 Patel, R. Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder 
24 Patel, R. Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder 
25 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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studien går en extern person in och bedömer hur pass överförbart resultatet är till en 

annan situation. För att styrka vår studie är det även viktigt att alla våra personliga 

värderingar åsidosätts för att göra studien objektiv och fördomsfri.26 

 

2.4.2 Äkthet 
Vid säkerställande av äktheten i en kvalitativ studie används kriterier som rör 

forskningspolitiska frågor i allmänhet. De frågor som vi bör ställa för att säkerställa 

äktheten i vår studie är:  

• Rättvis bild - Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter 

och uppfattningar som finns i det som studerats? 

• Ontologisk autenticitet - om undersökningen har underlättat för deltagarna att 

få en bättre förståelse för sin sociala situation? 

• Pedagogisk autenticitet - Har undersökningen hjälpt respondenterna till en 

ökad förståelse om hur andra personer i miljön upplever saker och ting? 

• Katalytisk autenticitet – Har studien bidragit till att respondenterna kan 

förändra sin situation? 

• Taktisk autenticitet – Har undersökningen lett till att deltagarna fått bättre 

möjlighet att vidta de åtgärder som krävs? 27 

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 
Källor brukar delas upp i primär- och sekundärkällor. En källa som forskaren skapar 

eller anskaffar sig under projektets gång kallas primärkälla. I denna rapport kommer 

vår primärkälla bestå av intervjuer med ett urval av personer inom företag som 

presenteras senare i uppsatsen. 28 

En sekundärkälla är en tolkning av saker och ting som ägt rum och som grundar sig i 

en primärkälla. I denna uppsats kommer sekundärkällor bestå utav litteratur, tidigare 

forskning inom området samt elektroniska källor.29 

 

                                                 
26 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
27 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
28 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
29 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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2.5.2 Intervjuteknik 
Intervjuer är den mest använda metoden (tillvägagångssättet) för att inhämta 

information inom kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och 

följer i stor utsträckning respondentens tankegångar och ståndpunkter. Vi har valt att 

använda denna insamlingsmetod då den leder till att svaren blir uttömmande och våra 

respondenter har möjlighet att utveckla sina svar i stor utsträckning. Vid kvalitativa 

intervjusituationer är det vanligt att dokumentationen sker genom inspelning av 

intervjun. Vi har använt oss av inspelning vilket gör att vi under intervjun kan 

koncentrera oss på respondenternas svar utan att distraheras av att behöva föra 

anteckningar. De vanligaste intervjutyperna vid kvalitativ forskning är ostrukturerade- 

och semi-strukturerade intervjuer och båda formerna gemensamt går under kvalitativa 

forskares beteckning kvalitativa intervjuer.30 

 

2.5.3 Semi-strukturerad intervju 
Vi har valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Dessa kännetecknas av att 

forskaren har en lista över specifika teman som ska beröras vilket kan kallas för 

intervjuguide. Intervjuguiden innehåller en rad olika frågor som berör de listade 

teman men frågorna behöver inte alltid ställas enligt intervjuguidens utformning och 

det kan bero på att man inte vill styra respondenten för mycket i en semi-strukturerad 

intervju. I vårt fall har vi valt att utgå från en intervjumall där vi valt att skriva upp 

frågor för att leda samtalet framåt. Detta då vi som forskare vill ge respondenten stor 

frihet att utforma sina svar på sitt eget vis. I en semi-strukturerad intervju har vi som 

forskare även möjlighet att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden om frågorna 

kopplas till respondentens svar, så kallade följdfrågor.31  

 

2.5.4 Telefonintervju 
Telefonintervjuer har en stor fördel i att dem är betydligt billigare och tar mindre tid i 

anspråk än personliga intervjuer. Vid personliga intervjuer ägnar intervjuaren 

förhållandevis lång tid åt att söka upp respondenterna och resvägen mellan två 

intervjuer kan vara lång. I vårt fall har det i flera fall handlat om att vi befunnit oss i 

                                                 
30 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
31 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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olika världsdelar vilket omöjliggjort genomförandet av personliga intervjuer inom de 

ekonomiska ramar vi rör oss inom vid författandet av denna uppsats. 

 

2.5.5 Intervjumall 
Innan vår empiriska undersökning påbörjades så konstruerades en intervjumall. 

Frågorna som intervjumallen innehåller grundar sig på de teorier som tas upp i 

teorikapitlet i denna uppsats.  

 

Som vi nämnt innan så har vi valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer där 

intervjumallen inte följs från början till slut. Den ses snarare som ett stöd för att hålla 

rätt fokus i samtalet.32 De frågorna vi valt att ställa kan delas in i ett antal kategorier, 

intervjumallen har använts för att säkerställa att man inte glömmer bort någon av 

dessa kategorier. 

Först har vi valt att samla in bakgrundsdata om företaget samt den person som 

intervjuas. Sedan kan man dela in intervjufrågorna i tre olika kategorier som grundar 

sig i vårt teorikapitel. Vi har frågor som behandlar respondentens uppfattning om 

kinesisk affärskultur vilket även behandlas i teorikapitlet i punkt 3.1. Sedan har vi 

frågor som grundar sig i vår teorigenomgång av motivation och behovsteori (punkt 

3.2). Här undersöker vi hur väl detta stämmer överens med verkligheten och hur 

företag arbetar med människors drivkrafter samt behov för att motivera sina anställda 

samt hur detta skiljer sig specifikt på den kinesiska marknaden. Sista kategorin frågor 

som ställs handlar om det vi i teorikapitlet kallar organizational commitment vilket 

belyser hur man kan göra sina medarbetare mer lojala mot organisationen. Här har det 

undersökts hur man arbetar med detta på respektive företag som undersökts. 

 

Intervjumallen har använts för att säkerställa att alla olika kategorier behandlas. Dock 

så har samtalet i övrigt fått pågå fritt och respondenten har till väldigt stor del fått 

styra samtalet då det är dennes åsikter och tankar som vi varit intresserade av. 

2.6 Empiriskt urval 
Urvalet är en avgörande del för rapportens resultat. Vid fel urval av personer att 

intervjua kan rapporten visa felaktigheter och därmed vara direkt missvisande trots 
                                                 
32 Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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vår goda utgångspunkt som forskare. Vårt urval har därför inte skett slumpmässigt 

eller tillfälligt utan utifrån vissa kriterier.33 

 

Vi har använt oss av ett experturval. Ett experturval innebär att undersökningen 

innefattar personer som har en hög kompetens inom rapportens fenomen.34 Valet av 

intervjupersoner har därför grundats i möjligheten att ge en bild av hur man skulle 

kunna arbeta för att motivera sina kinesiska medarbetare att stanna inom företaget. 

Därför har vi enbart valt företag med verksamhet i Kina. Vi har även valt ut personer 

med stor kunskap om både den svenska och den kinesiska marknaden. Detta för att 

kunna belysa skillnader mellan dessa två. Vid diskussioner med ansvarig på företaget 

har därefter en lämplig företagsrepresentant valts ut för att genomföra en intervju. 

Dessa personer har alla stor insyn i företagets verksamhet i Kina och god insyn i olika 

personalfrågor som rör denna verksamhet. Vi har även valt att intervjua representanter 

från företag inom olika branscher för att få en bredd i vår undersökning. 

 

I denna uppsats har vi på begäran från våra respondenter valt att hålla namn på både 

intervjuperson och företag anonymt. Därför har alla företag fått olika bokstäver och 

det är även på detta sätt som de redovisas i vårt empirikapitel. Nedan redovisas de 

företag som valts ut samt varför dem är intressanta för denna studie: 

 
Företag A 

Företag A tillverkar och säljer förpackningar och emballage. De omsätter ca: 700 

MSEK på 140 anställda och har verksamhet i 13 länder. Man har sedan flera år varit 

verksama i Kina och har därmed mångårig erfarenhet av den kinesiska marknaden. 

"#$%&'()#! #%*+#! ,&! -%#./01&*! /%*! 01&%$+-%$2! 3%#4.&! 5*'42.&! som har bott i 

Shanghai sedan 20056!"!4#$%&'()#!7+88+2!*%##%!9%&2.#!01&!:%&6 
 
!"#$%&'()(

Företag B verkar inom försäljning & programmering. Bolaget är globalt och finns 

representerat i över 53 länder. Bolaget har 4 kontor i Kina, ett i varje vädersträck, 

norra, södra, västra och östra Kina. Huvudkontoret är i Shanghai och bolaget ingår i 

                                                 
33 Holme, I & Solvang, B K. (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 
34 Gustavsson, B. (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen 
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en större koncern aktiv över hela världen. Företagets personal jobbar framförallt inom 

försäljnings och tekniska frågor inom deras produkter och tekniska program.  

Företaget öppnade sitt första kontor i Shanghai år 2005 och hade då ca 20 stycken 

medarbetare anställda. Anledningen till att dem flyttade till Kina var på grund av en 

ökad efterfrågan på deras produkter och tjänster på den stadigt växande kinesiska 

marknaden. Intervjun är gjord med en försäljningsansvarig som varit med sedan 

etableringen i Kina år 2005. I intervjun kallas denne person för Anders. 

 
Företag C 

Företag A verkar inom tillverkningsindustrin och har sitt huvudkontor beläget i 

Småland. Sedan ett ägarbyte 2004 har företaget genomgått en kraftig expansion och 

fördubblade sin omsättning från 2004 till 2008 då man kom upp i en omsättning 

närmare 90 miljoner. Företaget har sedan ägarbytet ökat marknadsandelar och även 

kommit in på nya marknader vilket gör dem till det ledande företaget i Europa och 

tredje störst i världen inom sin bransch. År 2007 tog företaget ett beslut om att 

etablera ett produktionsbolag med försäljning i Kina. Anledningen till detta är att man 

kommit fram till att den asiatiska marknaden kommer att utgöra cirka 95 % av den 

totala marknaden inom deras bransch mellan åren 2010 till 2012. Intervjun nedan är 

genomförd med företagets VD som var med och tog beslutet samt var med och 

genomförde etableringen i Kina. I intervjun kallas denne person för Jan. 

 
 
Företag D 

Företag D verkar inom tillverkningsindustrin och har sitt huvudkontor beläget i 

Småland. Företaget är i dag ett tredje generationens familjeföretag och omsätter ca: 

150 MSEK. År 2005 tog företaget ett beslut om att etablera sig på den kinesiska 

marknaden då man bedömde att där fanns en stor tillväxtpotential. 

Intervjun nedan är genomförd med företagets VD som var med och tog beslutet samt 

var med och genomförde etableringen i Kina. I intervjun kallas denne person för 

Anton. 

 
Företag E 

Företag E verkar inom teknikbranchen och har sitt huvudkontor beläget i 

Stockholmsregionen. Företaget har kunder över hela världen. För något år sedan tog 

företaget ett beslut om att etablera sig på den kinesiska marknaden då man ansåg att 
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hela Asien och inte minst Kina är världsledande när det gäller att anamma ny teknik. 

Utvecklingsmöjligheterna bedömdes således enorma för företaget. 

Intervjun är genomförd med företagets VD som var med och tog beslutet samt var 

med och genomförde etableringen i Kina. I intervjun kallas denne person för Mattias. 

 
Företag F 

Företag F är ett tjänstebolag inom renhållningsbranschen som levererar soplösningar. 

Bolaget är etablerade i 20 länder med totalt 35 kontor. Bolaget finns i Kina sedan år 

2000, har 100 medarbetare som idag är spridda på 5 kontor i olika delar av Kina. 

Företagets personal arbetar och säljer framförallt deras tjänster till kommuner och 

stora byggprojekt. Företagets främsta huvudverksamhet är att suga avfall i rör under 

gator och bostadsområden, detta sedan början av 1960-talet. Expansionen till Asien 

började genom en etablering av ett kontor i Hong Kong under tidigt 90 tal därefter har 

expansion till Kina varit en naturlig del i deras organisationsutveckling och 

företagsmålsättningar. Den person som intervjuats är marknadschef på företaget. 
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3. TEORI 
Det teoretiska kapitlet kommer grunda sig i tidigare forskning gjord om kinesisk 

affärskultur och hur denna kultur särskiljer sig från andra. I kapitlet kommer det även 

redovisas forskning om mänskliga drivkrafter, motivationsteori samt hur man kan 

arbeta för att få lojala medarbetare. 

 

3.1 Kinesisk affärskultur 

3.1.1 Guanxi 
”Guanxi är en samling nätverk av ömsesidigt beroende som ingås för att de 

inblandade ser en gemensam vinning.”  
Worm, V. (1997) 

 

Guanxi är det viktigaste konceptet när man har att göra med Kina och dess inhemska 

befolkning i någon som helst form av social kontext, inte bara affärer.35 Guanxi härrör 

från den kinesiska historian och är djupt rotad i det sociala samhället. Guanxi var det 

enda sociala nätverk som varje individ kunde lita på då Kina hade århundraden av 

politisk turbulens vilket gjorde att det ofta saknades en möjlighet att skydda den 

enskilde individen. Kineser mäter sin egen sociala position efter omfattningen på 

deras personliga nätverk. Detta personliga nätverk även kallat guanxiwang används 

ofta, ibland uteslutande när det kommer till att göra affärer.36  

Kina har en relativt antisocial hållning till dem som står utanför den inre sociala 

gruppen vilket gör att dem blir beroende av ”guanxi” där ett relationsbyggande 

uppstår utanför gruppens gränser. En etablering av quanxi relationer ges snarare av 

rationella motiv än emotionella. Syftet med relationerna är utbyte av tjänster och 

gåvor av varierande karaktär. Om en person mottagit en tjänst leder detta till att denne 

står i skuld till givare och kan då i framtiden krävas på en prestation av motsvarande 

värde.37  

 

                                                 
35 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 
36 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 
37 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 
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I Kina påverkas affärsrelationer till stor del av att parterna litar på varandra och har en 

vänskaplig relation.38 

”Ett kinesiskt system med tjänster och genetiska tjänster med stark betoning på tillit, 

ofta baserade på släktskap och gemensamma erfarenheter.” 
Fang, T. (2005) 

 

Guanxi utgår ifrån individen gentemot andra relationssystem som utgår från gruppen, 

exempelvis kollektivistiskt orienterade samhällen. Systemet bygger i grunden på en 

ömsesidighet och ett varmt förhållningssätt mellan människor och påvisar på så sätt 

starkt hur den kinesiska befolkningen traditionellt tar hand om familj, släkt och 

vänner.  

Guanxi bygger alltså på att använda sig av personliga relationer vilket gör den 

överförbar mellan människor. Västerlänningar gör ofta affärer med människor dem 

inte känner, inte sällan gör dem det dessutom med folk som de aldrig tidigare träffat. 

Dessa affärer är betydligt svårare att genomföra i Kina. Författarna till denna bok tror 

att man om man vill göra affärer med en kines eller kinesiska så måste man först lära 

känna denne. Ännu större chans att lyckas har du om du blir rekommenderad till 

personen av en tredje part då kontakter genererar kontakter. Detta är första steget för 

att lyckas med guanxi, det är dessutom både det svåraste och det viktigaste. När du 

väl börjat upprätta kontakter så finns stora möjligheter att utöka sitt kontaktnät genom 

sina kontakters kontakter och således utöka sin ”guanxiwang”.39 

 

Guanxi kan förekomma inom företagsnätverk genom redan existerande nätverk på 

individnivå, det vill säga genom inköpare till inköpare, säljare till säljare etcetera. 

Relationen har alltså betydande inflytande på ledningsförhållanden eftersom de 

används för att bygga nyckelrelationer i organisationer. Kina hade under 80-talet och 

bitvis 90-talet en utbredd personalflykt, en av anledningarna till detta tros bero på 

guanxi.40 Detta är ett stort problem då guanxi också fungerar som en ekonomisk 

resurs för ett företag då det sker insamling av information. Den information som når 

företaget filtreras genom guanxi och anses därav vara mer värdefullt och pålitligt i 

jämförelse med ofiltrerad information. Företagen kan härmed erhålla vital information 

                                                 
38 Artikel: Guanxi: Principles, philosophies, and implications 
39 Ambler, T & Witzel, M. (2004) Doing business in China 
40 Alton, P. (1989) ”Wa, guanxi and Inhwa Managerial principles in Japan, China and Korea.  
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samtidigt som dem undviker att slösa tid på att leta efter detta vilket i sin tur ger 

kostnadsbesparingar.41 Det är således av vital vikt att man som aktör i Kina anställer 

människor med bra guanxi eftersom att företaget då kan utnyttja deras breda 

kontaktnät.42 
 

Det är möjligt att göra affärer i Kina även utan att etablera ett nätverk av kontakter, 

dock saknas bra exempel på företag eller personer som blivit framgångsrika utan att ta 

hänsyn till denna faktor. Dock så finns gott om exempel på västerländska företag som 

misslyckats på grund av att de försummat eller förminskat betydelsen av guanxi.43 

 

3.1.2 Face 
Kunskap om face är den viktigaste faktorn för att förstå kinesiska personrelationer 

vilket kan beskrivas som den status som personen bedömer sig själv ha i andras 

ögon.44 

Gentemot självbild är face avhängigt på samhällets värderingar än individens egna 

bild. Face fenomenet existerar i mer eller mindre alla samhällen dock är det av 

tydligare och vitalare vikt i kollektivistiska samhällen likt Kina. I kollektivistiska 

kulturer är det inte individens självuppfattning som är den viktigaste utan det är 

åsikterna hos individer i ens omgivning samt att individens anseende är direkt kopplat 

till vi-gruppens.45  

Face i Kinesisk innebörd betyder att exempelvis en affärsman inte väljer att ställa en 

fråga i offentlig grund då det finns en risk i att han/hon kommer att ”förlora ansiktet” 

med människorna runt omkring. Detta kan härledas till om frågan är för svår eller om 

svaret är för uppenbart för frågan och den tilltalade har svårt att svara på vilket skulle 

kunna leda till att denne person ”förlorar ansiktet” det vill säga blir offentligt 

förödmjukad.46  

Det finns problematik för utlänningar i Kina i framförallt affärssammanhang. Kineser 

tenderar att bli mindre benägna att uppfylla åtaganden mot utländska affärsmän 

eftersom att dessa saknar face att förlora och anses inte vara invigda i systemet med 

                                                 
41 Article: Guanxi: Principles, philosophies, and implications. ISSN: 0167-2533 
42 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 
43 Ambler, T & Witzel, M. (2004) Doing business in China 
44 Redding, S.G. (1993) Cultural effects on the marketing process in southeast Asia  
45 Tang, J. & Ward, A. (2002) The changing face of chinese management 
46 Ambler, T. & Witzel, M. (2004) Doing business in China 
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tjänster och gentjänster även så kallat guanxi. Detta gör att kineserna inte heller litar 

på att en tjänst blir återgäldad.47  

 

3.2 Motivation 
I det moderna arbetslivet inser de flesta att medarbetar har individuella behov och att 

de ställer krav och förväntningar på sin arbetsgivare. Dessa krav och förväntningar är 

viktigt att ta hänsyn till för att medarbetarna skall trivas på jobbet.48 

3.2.1 Drivkrafter 
Det finns fem olika typer av drivkrafter eller incitament för belöningssystem. Vissa 

drivkrafter är bra för att nå så bra individuella prestationer som möjligt. Andra är 

bättre när det gäller att nå gemensamma resultat. De olika typerna av drivkrafter 

måste kombineras för att en exempelvis organisation skall uppnå det optimala 

resultatet, detta då för stor vikt vid de individuella drivkrafterna kan leda till 

motsättningar och konflikter medarbetarna emellan. Läggs för mycket fokus på 

kollektivet finns det en risk att medarbetarens kompetens inte utnyttjas fullt ut.49 

 

De fem drivkrafter som Svensson & Wilhelmsson väljer att ta upp är tvång, 

materiella, införlivande, sociala och inneboende.50 

 

Tvång 

Tvång bygger på sanktioner eller hot om sanktioner om önskat resultat uteblir. Tvång 

fungerar ofta vid enklare arbetsuppgifter men vid arbeten där det krävs intresse, 

kreativitet eller omsorg så fungerar det inte. Om man använder sig av tvång är det 

även svårt att sluta med det och det är även svårt att få någon lojalitet från sina 

anställda.51 

 

Materiella 

När det handlar om arbetet så är det främst lönen som står för den materiella 

drivkraften. Lön efter prestation är ett typexempel på detta. För låg- och 

                                                 
47 Tang, J. & Ward, A. (2002) The changing face of chinese management 
48 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar 
49 Svensson, A & Wilhelmsson, L. (1988) Belöningssystem 
50 Svensson, A & Wilhelmsson, L. (1988) Belöningssystem 
51 Svensson, A & Wilhelmsson, L. (1988) Belöningssystem 
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medelinkomsttagare är det den ekonomiska aspekten som är viktig med högre lön. 

Detta då ju mer en individ tjänar ju fler icke materiella incitament kommer fram. En 

redan högavlönad person ser snarare en löneökning som ett symboliskt värde och ett 

tecken på status. Vilket således blir en social drivkraft. Därmed finns det ofta billigare 

och effektivare sätt att motivera och nå samma resultat med höginkomsttagaren.52 

 

Införlivande 

De införlivande drivkrafterna baserar sig på värden, normer och ideal som införlivats 

av personligheten, t ex vår moral. Bryter vi mot det vi tycker är moraliskt så bestraffar 

vi oss själva via skuldkänslor av olika slag. Moraliska drivkrafter kan även leda till 

arbetsdisciplin. Vi styrs av normer och värderingar vilket gör att individer med 

samma befattningar ofta beter sig på likartat sätt. Detta då vi lär oss hur vi skall bete 

oss.53 

 

Sociala 

Forskare är väl överens om att människor har ett behov av att få erkännande. Sociala 

drivkrafter handlar om att känna sig involverad och ha en identitet. Individen utför 

handlingar som gruppen önskar för att på så sätt erhålla positiva reaktioner. Vid denna 

drivkraft används inte sällan en socialistisk tävlan. Vissa individer blir förebilder 

genom att belönas med materiella eller symboliska belöningar. Typexempel på detta 

är att få vara månadens anställd och därmed ges vinnaren en social belöning genom 

den positiva publicitet som erhålls. Men detta fungerar även som en motivationsfaktor 

gentemot övrig personal. Detta sätt att motivera folk passar bäst gentemot den 

personlighetstyp som är känslig för gruppens reaktioner.54 

 

Inneboende 

Personer som motiveras av inneboende drivkrafter är de som anser att själva 

handlingen man utför är belönande i sig. Detta hänger ihop med individens vilja till 

självförverkligande. Ett exempel på detta kan vara när en person inte kan sluta tänka 

på ett problem som denne jobbar med förrän problemet är löst. Vilka möjligheter man 

har att applicera inneboende drivkrafter på individer avgörs helt av vilken typ av 
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53 Svensson, A & Wilhelmsson, L. (1988) Belöningssystem 
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arbete denne besitter. Dock så är möjligheten störst när exempelvis överblickbarhet, 

en meningsfull helhet, intressanta arbetsuppgifter med mera är ett faktum. För att 

drivkraften ska bli större så är det viktigt att arbetaren själv får vara med i planering 

och målformulering. Det bidrar till att generera en utmaning som individen måste 

engagera sig i. Därmed är dessa drivkrafter ofta starkare högre upp i organisationen 

då individen har mer inflytande.55 

 

3.2.2 Maslows behovsteori 
Maslows behovshierarki är det mest inflytelserika bidraget till behovsteori. Enligt 

Maslow har människan fem grundläggande behov:  

• fysiologiska behov – hunger, törst, sömn etcetera. 

• trygghetsbehov – fysisk och känslomässig trygghet 

• sociala behov – behov av vänskap och tillhörighet i sociala grupper och 

känslomässiga band till andra människor 

• behov av erkännande – t ex i form av status och prestige 

• behov av självförverkligande – handlar om i vilken mån individen kan utnyttja 

sina förmågor till att realisera sin potential. 

Maslow menade att de olika behoven är uppbyggda som en behovshierarki i fem olika 

nivåer vilket ofta liknas vid en behovstrappa där människan förflyttar sig uppåt i 

trappan när behoven på lägre nivåer är tillfredsställda.  

I den lägre delen av trappan finns de fysiologiska- och trygghetsbehoven. Dessa 

behov är av sådan art att de tillfredsställs externt. Nästa steg på trappan är behov av 

samhörighet och tillgivenhet. Om de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven är 

tillfredsställda menar Maslow att människor således går vidare till att känna att det är 

viktigt att tillhöra och ha en gemenskap med andra människor. Maslow menar vidare 

att brister på denna nivå kan leda till psykisk ohälsa. Nästkommande nivå i trappan är 

behov av status och prestige som handlar om att få respekt från andra människor. 

Exempel kan vara att man vill visa sig kunnig och/eller kompetent. Tillfredsställelse 

på detta plan leder till självförtroende, om man däremot misslyckas så kan det leda till 

att man känner sig underlägsen eller hjälplös. Sista steget i trappan är behov av 
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maximal utveckling. Om detta behov tillfredsställs så känner individen att dennes 

resurser blir fullt utnyttjade och man uppnår de mål man har med sitt liv.56 

Nedan visas en figur som påvisar sambanden mellan Maslows behovsteori och 

motiverande organisatoriska faktorer.57 

Maslows behovsnivå Motivera organisatoriska 
förhållanden 

Behovstillfredställande 

Fysiologiska behov Lön 
Arbetstidsbestämmelser 

Materiella nyttigheter 
Balans mellan arbete och 
fritid 

Trygghetsbehov Arbetsvillkor Fast anställning 
Trygg arbetsplats 

Sociala behov Arbetsgrupper 
Medarbetarorienterad ledning 

Samhörighet 

Behov av erkännande Respons på arbete 
Titel och position 

Status och prestige 

Behov av självförverkligande Utmanande uppgifter 
Möjlighet att vara kreativ och 
förbättra. 

Personlig utveckling 
Befordran 
Glädjen i att prestera 

Figur – Maslows behovsteori och motiverande organisatoriska faktorer.58 

 

Trots att Maslow menar att behovstyperna är hierarkiskt ordnade så tillägger han även 

att den inbördes ordningen av behoven och graden av behovens tillfredsställelse kan 

variera innan nästa behov uppkommer i verkligheten. För vissa kan till exempel 

behovet av status och prestige vara så dominerande att det går ut över 

tillfredställandet av både fysiologiska och sociala behov.59 

 

Motivation av medarbetare kan sammanfattas i två punkter: 60 

1. Personer motiveras när de ser möjligheter att tillfredsställa sina behov. Olika 

personer kan ha olika behov och preferenser vilket innebär att man aldrig kan 

ta för givet att medarbetare i en och samma organisation motiveras av samma 

förhållanden. Motivationsfaktorerna för en medarbetare kan variera från 

person till person, vissa kan motiveras av möjligheter till högre lön, andra 

genom social sammanhållning eller av positiv respons från chefer, kollegor 

eller kunder sett till det arbete som de utför. 

                                                 
56 Rubenowitz, S. (2004) Organisationspsykologi och ledarskap 
57 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar. Sida 262. 
58 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar. Sida 262. 
59 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar 
60 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar 
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2. Det kan vara lämpligt att skilja mellan inre belöning som individen ger sig 

själv (positiva känslor i samband med sin insats eller uppnådda resultat) och 

yttre belöning som mottas från organisationen (till exempel lön eller 

biförmåner). Denna skillnad har visat sig vara av stor betydelse i forskningen 

om samband mellan belöning och motivation i organisationer. 

 

3.3 Organisational Commitment 
Hög personalomsättning är ett kostsamt problem för många företag. En viktig fråga 

man således bör ställa sig är hur man förhindrar att viktig personal lämnar företaget. 

En av de mest etablerade teorierna kring organisational commitment är utvecklad av 

Meyer och Allen vars modell består av tre huvudsakliga kategorier till vilka 

incitament olika personer har till att stanna inom en organisation. Denna teori går att 

dela in i tre subkategorier:61 

• affective commitment: vilka emotionella band har den anställde till företaget? 

• normative commitment: vilka skyldigheter känner den anställde gentemot 

företaget? 

• continuance commitment: vilka behov/krav har den anställde för att stanna 

inom företaget? 

 

Meyer och Allens teori är väletablerad bland forskare inom området, dock anses den i 

många fall behövas komplettera med olika dimensioner. Den japanskfödde forskaren 

Takao föreslår att Meyer och Allens teori bör kompletteras med en fjärde dimension, 

value commitment, som handlar om utifall den anställdes värderingar och principer 

stämmer överens med företagets.62 

Andra forskare menar dock att om modellen skall vara tillämpbar i Kina bör den 

innehålla affective commitment och normative commitment, men därutöver även: 

• ideal commitment: stämmer till stor del överens med continuance commitment 

om vilka behov/krav har den anställde för att stanna inom företaget? 

• economic commitment: vilken ekonomisk vinning den anställde har med att 

stanna inom företaget. 

• opportunity commitment: vilka möjligheter den anställde har att utvecklas eller 

avancera inom företaget. 
                                                 
61 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
62 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
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3.3.1 Affective Commitment 
Affective commitment handlar om emotionella band till ett företag. En av de enskilt 

viktigaste anledningarna till varför en anställd stannar inom ett företag är vilka 

emotionella band individen har till sin arbetsplats. Därmed innebär det problem då 

många utländska företag som finns representerade i Kina ofta väljer att anställa 

personer från moderbolaget till diverse chefspositioner. De för kineserna utländska 

cheferna kan verka främmande och opersonliga och de kinesiska medarbetarna kan få 

svårt för att skapa en relation till den västerländska chefen, eller ännu värre inte ens 

litar på denne eftersom en västerländsk chef ibland kan inge en känsla bland de 

kinesiska medarbetarna att ledningen bara fokusera på ekonomiska resultat.63 

Genom att studera kulturen och lära sig språket underlättas kontakten med den 

inhemska befolkningen. På senare tid har därför många utländska bolag börjar arbeta 

med att förbättra kommunikationen med sina kinesiska medarbetare och förutom de 

rent kulturella aspekterna har även fokus lagts på team-building och andra evenemang 

för att stärka de emotionella banden mellan företaget och de anställda.64 

 

3.3.2 Normative Commitment 
Pliktkänsla och skyldighet är ledorden inom normative commitment. Genom olika 

mindre åtgärder kan man skapa en pliktkänsla hos sina medarbetare att stanna inom 

företaget. Det kan handla om prestationskrav eller att företaget har gjort någon form 

av investering i arbetstagaren.65 

 

3.3.3 Value Commitment 
Value Commitment bygger på till vilken grad värderingar och principer stämmer 

överens mellan arbetstagare och arbetsgivare. En del forskare menar att value 

commitment och affective commitment är samma sak eftersom likvärdiga värderingar 

ofta är en bidragande orsak till att emotionella band skapas. Kritikerna menar dock att 
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emotionella band inte garanterar en ordentlig arbetsinsats och därför bör value och 

affective commitment skiljas åt.66 

 

3.3.4 Continuance Commitment 
Organizational commitment kan delas in i high sacrifice commitment vilket innebär 

vad den anställde offrar ifall denne slutar på företaget, och low alternative 

commitment som förklarar den anställdes lojalitet på grund av brist på andra 

alternativ.67 

 

3.3.5 Ideal commitment 
Ideal commitment beskrivs som den asiatiska forskningens svar på continuance 

commitment. Den skiljer sig något då den inte anammar kategoriseriseringen av high 

sacrifice- och low alternative- commitment. Ideal commitment företräds av vilka band 

individen skapar till organisationen genom personlig utveckling. Det kan röra sig om 

en utveckling genom utbildning eller någon form av befordran.68 

 

3.4 High Commitment Management 
High commitment management (HCM) syftar till att stärka relationen och 

förbindelsen mellan de anställda och företaget genom metoder såsom teamworking, 

funktionell flexibilitet och personalinflytande.69 Ett annat fundament inom HCM är 

olika former av belöningssystem. Ett av de vanligaste som tags upp är ”performance-

related pay” (PRP) vilket innebär att ersättningen utgår i paritet till prestationen. 

Vanligen tillämpas PRP på individnivå.70 Kritik har dock riktats mot detta 

ersättningssystem som syftar till att behålla utbildad personal och verka för ökad 

commitment då kritikerna menar att individuell PRP motverkar teamworking, 

förorsakar kortsiktig planering samt bygger upp rädsla hos de anställda.71 

Flera forskare menar dock att man går miste om ett viktigt motivationsverktyg om 

man inte tillämpar system som ger individen incitament att prestera mer. Följden av 
                                                 
66 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
67 McGee, G.W. & Ford, R.C. (1987) Two (or more?) dimensions of organizational commitment 
68 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
69 Wood, S. (1996) High commitment management and payment systems 
70 Wood, S. (1996) High commitment management and payment systems 
71 Wood, S. (1996) High commitment management and payment systems 
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att inte tillämpa denna typ av motivationsverktyg riskerar bli att den totala 

prestationsnivån inom företaget riskerar att minska. Det poängteras dock att det inte 

finns någon självklar metod som är bättre än den andra utan vilket system man ämnar 

använda bör anpassas utifrån en specifik situation.72 

 

När det gäller vilken typ av ersättningsmodell som visat sig fungera bäst mellan ett 

bonussystem och en permanent löneökning för värdefull och högt presterande 

personal har studier visat att organisationer med en permanent löneökning för 

anställda har en högre grad av commitment bland de anställda än de som använder sig 

av bonussystem som premierar enskilda prestationer.73 
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4. EMPIRI 
Empirikapitlet kommer innehålla de intervjuer som genomförts i denna studie. 

Gemensamt för alla företag är att de har verksamhet i Kina. För företagspresentation 

och motivering till varför just dessa företag valts ut så hänvisar vi till metodkapitlet. 

 

4.1 Intervju – Företag A 
Intervju genomförd 2011-05-14 

Per beskriver att det finns stora kulturella skillnader mellan kinesiska och svenska 

medarbetare samt att det är här som det mesta går fel för utländska aktörer.  

1. Västerlänningar och kineser missförstår varandra och problem uppstår 

2. Kineser tänker annorlunda gentemot 

3. Kineser beter sig inte likt svenskar, dem spottar, fräser, rapar etcetera. 

4. I en kinesisk organisation tar chefen alla beslut 

5. Kineser lyssnar och ställer inga frågor 

6. Kineser tar helst inte mer ansvar än vad som tydligt står i ens 

arbetsbeskrivning 

7. Familjen står alltid i centrum för kineser vilket gör att man inte bryr sig om 

jobbet lika mycket. 

 

”Vi västerlänningar kan inte komma till Kina och försöka lära 1,3 miljarder 

människor trafikvett, matkultur eller få dem att förändra sig” 

Per (2011-05-14) 

 

Per trycker på att det är viktigt att man försöker acceptera dessa skillnader för att 

kunna överleva på den kinesiska marknaden. Per berättar även att dessa skillnader är 

något som man ofta kan diskutera om dem är bra respektive mindre bra, varför man 

beter sig annorlunda etcetera. Dock är det viktigt att beakta att det ofta finns en 

historia samt logisk orsak till varför kineser agerar som de gör.  Det är ologiskt att tro 

att vi västerlänningar kan komma och förändra kinesernas sätt att leva, vi måste inse 

vikten av deras kultur och försöka anpassa oss därefter. Kanske är det så att vi har 

något att lära menar Per och när vi väl får en förståelse för kinesers agerande så kan 

man mötas på halva vägen. 
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Per berättar även att de inte har haft några större problem med att kinesiska 

medarbetare lämnar företaget. De få personer som har lämnat bolaget har fått göra det 

för att de inte klarat av sin arbetsuppgift.  

 

”Vi får verkligen se upp att vi inte blir omkörda om vi inte redan är det” 

Per (2011-05-14) 

 

Det finns flertalet olika drivkrafter för kinesiska medarbetare vilket är likvärdiga 

faktorer jämfört med exempelvis Sverige. Kineser drivs av pengar, uppskattning och 

status vilket har att göra med att de nu bygger upp och höjer sin levnadsstandard 

vilket går att jämföra med vad Sverige gjorde efter kriget. Kina är ett kapitalistiskt 

land där allt måste betalas då kineser i princip inte får någonting för den skatt de 

betalar. Antag att en familj har en cancersjuk familjemedlem samt ett barn. Barnet har 

då en mycket tuff situation och framtid som ställer krav på honom/henne att lyckas 

och få framgång ekonomiskt för att kunna underhålla sin familj eller släkt. Dessa så 

kallade familje- och släktband driver hela kinesiska samhället framåt och är av staten 

en väl medveten och tydlig politik.  

 

Per påpekar även att dem ständigt arbetar med motivation hos deras medarbetare. De 

arbetar efter tron på att de unga gillar deras europeiska ledarstil och sätt att jobba samt 

ta hand om sin personal. De inreder kontor med skandinavisk arkitektur och 

inredning, ordnar klassiska svenska fikapauser med mera för att på så sätt 

differentiera sig mot den kinesiska standarden samt att få medarbetarna att tydligt 

känna av den västerländska atmosfären. Utöver detta så anordnar Per teambuilding 

aktiviteter anpassade till vad som finns i Kina samt använder sig av en europeisk 

ledarstil vilket hitintills enbart lett till positiva framgångar. Per håller på att arbeta 

fram olika slags belöningssystem såväl monetära (ekonomisk ersättning) som icke 

monetära (befordran, utvecklingsmöjligheter etcetera), dem håller bitvis på att arbeta 

med motivationsresor till Sverige. Det är vitalt att man tänker på sådant här då det 

bitvis driver bolagets utveckling, Per tror att detta är faktorer som kan göra att en 

kinesisk medarbetare stannar kvar inom organisationen och inte går vidare till något 

annat bolag. 
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Per beskriver även att det är viktigt att ta fram processer och system med tydliga 

ansvarsområden för kinesiska medarbetare. Dem arbetar idag med att ta fram en 

handbok som skall beskriva varje ansvarsområde ner på detaljnivå. Dem försöker 

även ta in kvalificerad personal som inte behöver utbildas i fack, exempelvis säljare 

som dem direkt kan utbilda i deras företagskultur samt deras sätt att jobba. 

 

Per menar även att det är viktigt att ta upp kulturskillnader i utbildning av sin 

kinesiska samt svenska personal. Dem diskuterar ofta detta faktum och har alltid en 

dialog om de olika kulturella skillnaderna. Dem har en erfaren kinesisk HR konsult 

som kan båda sidor, det vill säga förklara för de kinesiska medarbetarna samt även ge 

råd till Per som svensk. Dock så är Per tveksam till om han lyssnar såpas mycket som 

han bör göra på sina kinesiska medarbetare. Per gör fortfarande fel, nästan varje dag 

då det finns otroligt mycket inbyggt i den svenska kulturen och vårt beteende.  

Det viktigaste är att man skall vara lyhörd mot sin medarbetare samtidigt som man 

tydligt måste vara väldigt affärsdriven och rak.  
 

4.2 Intervju - Företag B 
Intervju genomförd 2011-05-17 

Anders beskriver att det är relativt stora skillnader kulturellt mellan kinesiska och 

svenska medarbetare men väljer att ta det ännu mer från botten i sin beskrivning. 

Företaget har kört sin verksamhet i egen regi sedan 2005, innan dess körde dem 

verksamheten genom återförsäljare. Dem har alltså ingen lång historik med egen 

personal. Företaget har även valt att kategorisera verksamhetens medarbetare internt, 

försäljningspersonal respektive teknikpersonal och vad som tydligt här går att se är att 

tekniksidan har personal kvar från bolagets start. Detta medan det på försäljningssidan 

mer eller mindre inte är någon av den ursprungliga personalen kvar. Detta är en tydlig 

trend inom försäljningspersonal påpekar Anders. En tydlig skillnad gentemot Sverige 

är även den kulturella drivkraft som kinesiska medarbetare har. Personal i Sverige 

värdesätter generellt sett sin personliga utveckling, arbetskamrater, miljö, lön och 

utvecklingspotential på ett i viss mån annorlunda sätt gentemot kineserna. Lönen är av 

stor betydelse i Kina, dock beroende på i vilken nivå man befinner sig arbets- och 

lönemässigt. Anders beskriver att företaget betalar sin personal relativt mycket om 
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man jämför med dem som är producerande personal och går på golvet, sådan personal 

tjänar cirka 2000-4000 sek per månad.  

Producerande personal har en tendens att förändra sin arbetsplats och situation ganska 

kontinuerligt. Anders berättar att när dem letar personal till sin verksamhet så söker 

dem ofta efter personal som har en högre lön än vad som är normalt Sverige, 

framförallt till deras verksamhet i Shanghai, Peking och Guangzhou. I Kina tenderar 

företag att betala mycket för personer med internationell erfarenhet, kineser som har 

internationell attityd som har jobbat mot internationella företag tidigare samt pratar 

god engelska och har en sund inställning till jobb och företaget. 

Desto mer man betalar desto mer tenderar en anställd att stanna inom företaget vilket 

kan tyckas vara självklart för många men absolut inte för alla. 

Kinesiska medarbetare tenderar nämligen att byta jobb relativt enkelt beroende av 

vilka nya möjligheter de får utöver den lönemässiga aspekten. Dem tenderar att bli 

mer karriärsdrivande och hungriga. Kineser som sitter på chefs/konsult nivå är dem 

som man lyckas behålla längst i företaget då dem ofta har en hyfsat hög lön, dem har 

även en hög position rent hierarkiskt vilket även anses vara av vital vikt för en 

medarbetare i Kina. Det går alltså att se ett tydligt mönster av att ju längre ner man 

kommer i leden desto snabbare väljer medarbetarna att byta jobb, karriär är idag en 

viktig del för de flesta kineser, det och löner är dem två viktigaste bitarna.  

 

Anders berättar även att de internationella bolagen tenderar till att slåss om den 

kinesiska kompetensen vilket leder till att lönerna stressas upp. Anders berättar om en 

utvecklare som av ett bolag blev erbjuden dubbelt i lön gentemot vad dem normalt 

betalar för en utvecklare vilket han anser vara smått absurt för samma arbete. Anders 

berättar också att dem förra året intervjuade en person som två veckor innan 

anställning hos dem avbröt kontraktet då han blivit tilldelad aktier i bolaget som han 

redan jobbade för. Det gjorde att denne personen valde att stanna kvar fram till för tre 

till fyra veckor sedan då han kom och pratade med Anders bolags head hunter. 

Personen visade där på nytt intresse för företaget men hade en helt annan lönebild än 

den ursprungliga, för att det skulle vara intressant för honom att ta jobbet så 

efterfrågade han en tredubblad lön mot den han hade för ett halvår sedan. Detta är en 

stegring som man aldrig skulle se eller hitta i Sverige. 

Anders har en kontinuerlig kontakt med olika svenska nätverk i Shanghai där vissa 

jobbar med att anställa personal till olika företag etcetera. Dem är alla väldigt oroade 
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över den snabba och höga löneökning som sker i dagens Kina. Skall man få tag på 

engelskspråkig kinesisk personal som man kan arbeta med och som har utbildning 

inom rätt områden så börjar det kosta väldigt mycket pengar. 

Det går snabbt för dem personerna som är i ”loopen” vilket tydligt särskiljer den 

svenska och kinesiska kulturen ifrån varandra. Anders påpekar som ett exempel att 

deras relativt nyanställde VD i Kina har en väsentligt mycket högre lön än deras 

svenske VD, dock är det viktigt att man här sätter dem två länderna mot varandra och 

jämför. I Kina finns det dels en mycket större marknad och på så sätt helt andra 

möjligheter till att tjäna pengar än vad som finns i Sverige. 

Följdfrågan på detta blir när kinesisk arbetskraft börjar bli såpas dyr, är det då 

fortfarande viktigt att det är kineser eller hur ser ni på det? 

Anders berättar att det i Kina framförallt finns tre olika typer av bolag: 

• Statligt ägda, 

• Joint Venture (Kinesiskt och internationellt bolag som tillsammans har ett 

ägande) 

• Privata bolag 

I exempelvis JV bolag så är det av stor vikt att ha affärsmässiga relationer för att 

kunna lyckas med försäljning vilket gör att man är helt beroende av lokala 

medarbetare/förmågor med bra kontakter, språk med mera. Utan detta så har du ingen 

chans. JV bolag gör även att dörren lättare öppnas om man jobbar med försäljning på 

grund av att sådana bolag oftast har internationella människor inom bolaget på högre 

positioner vilket på så sätt gör det enklare att göra affärer.  

I privatägda bolag utgör språket och kulturella skillnader ett stort hinder. 

 

Försäljningen i Kina skiljer sig mot Europa, det är tyvärr så att det i Kina ofta handlar 

om pengar vid sidan om affärerna vilket ofta också tenderar att komma i händerna på 

statligt ägda bolag. Detta leder till att man indirekt i västerländska mått mätt inte 

jobbar med direktförsäljning utan med partnerförsäljning. Anders bolag har 

nolltolerans mot sådan typ av försäljning, han menar mer att detta är vedertagen 

information som man vet sker i Kina. Affärsmoralen är i många fall väldigt dålig 

bland kinesiska personer och bolag, antag att man arbetar upp en affär och sedan 

hittar slutkunden, slutkunden säger då att denne skriver på kontraktet men att dem 

skriver på om dem använder sig av den här leverantören istället. Det innebär då att det 
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finns en relation mellan två av tre parter och då förmodligen även pengar vid sidan av 

affären, det finns tyvärr väldigt mycket privat vinning bland kinesiska bolag. 

 

”Vi skulle aldrig kunna bedriva vår verksamhet med enbart västerländsk personal.” 

Anders (2011-05-17) 

 

Anders påpekar ytterligare en gång att det är av stor vikt att ha kineser för att göra 

affärer i Kina. Sen skall man dock ej ta bort vikten av att vara en internationell aktör. 

Exempelvis är Tyskland högt aktat i Kina då dem har en god företagskultur, kvalité 

etcetera. Kineser är väldigt artiga gentemot utländska besökare, dem vill ta till sig 

kunskap, lära sig samt se utanför landets gränser för att utveckla sina affärer och på 

det sättet så ses internationella bolag med mera som en tillgång. Man skall alltså inte 

ta bort det helt men Anders tycker att det är av stor vikt att ha lokal personal. 

 

Vi frågar Anders om dem haft någon form av problematik kring att någon kinesisk 

medarbetare lämnat bolaget? 

Deras företag är mer eller mindre helt baserad på kunskapsförsäljning vilket i 

praktiken innebär att en stor del av deras kunskap byggs upp under 1-3 år. Ju mer 

kunskap medarbetarna har desto bättre och mer värdefulla blir dem för bolaget. Deras 

företag använder sig av ”solutions sale” vilket innebär att det är mycket kunskap 

bakom försäljningen. Det är ett stort problem för dem om dem förlorar personal då 

dem i sådant fall tappar kunskap som dem behöver för att supporta kunder rent 

tekniskt eller genom att göra integrationer i IT/Infrastruktur och från försäljningssidan 

så är det en komplex lösningsplattform som går till spillo. 

Det tar lång tid för företaget att få igång en ny säljare, denne beräknas inte vara 

produktiv förrän efter minst ett halvår. Därför är all personal dem utbildar och 

investerar tid i och senare förlorar en förlust för företaget och därmed ett problem. 

Medarbetare ser ofta internationella bolag som en språngbräda vidare till andra 

internationella bolag. Det är relativt vanligt förekommande att medarbetare vill 

komma in i sådana bolag för att vidare kunna komma in i andra internationella bolag 

genom att dem då hunnit skaffa sig erfarenhet samt språkliga kunskaper. 

Internationella bolag tenderar även att betala mer för sådan personal. 
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Anders berättade tidigare olika motivationsfaktorer bland kinesiska medarbetare. 

Lönefrågan är nummer ett. Han beskriver att även om dem skulle ha råd att betala 

dubbel lön till deras programmera som från början hade en ganska låg lön så är det 

viktigt gentemot Sverige att man håller en balansgång genom hela organisationen. Det 

fungerar inte att höja en medarbetares lön med 50 % och inte höja dem andras. 

En stor skillnad i lönepolitik jämfört med Sverige är att i Kina pratar man fullkomligt 

öppet om vilken lön och ersättning man får tillskillnad mot Sverige där det är väldigt 

tabu med vilka löner man får såvida man inte är på industrigolvet där de flesta har 

samma lön. Skulle man höja en medarbetares eller nyanställds lön med 50 % så skulle 

det skapa en väldigt instabil situation för företaget i stort.  

Språngbrädan är även viktig för kinesiska medarbetare då dem tenderar till att bli mer 

och mer hungriga på karriär. Area sales manager vill bli sales manager för hela landet 

och så vidare, medarbetarna strävar uppåt hela tiden av anledningen att tjäna mer 

pengar.  

Företaget är ett kunskapsföretag som tidigare nämnts och arbetar därför mycket med 

att utveckla personalen, varje år har man utbildningsplaner för varje anställd vilket 

innebär flertalet interna utbildningar men också externa utbildningar utomlands vilket 

innebär att dem exempelvis skickar personal till Tyskland, en ”added value” till de 

anställdas fördel. 

Dem gör även mindre saker såsom flertalet middagar med personalen, när det är 

besök från huvudkontoret så går dem alltid ut med all personal. Sådana små åtgärder 

ger stora positiva följder till bolagets fördel. Företaget uppskattas och dem skapar ett 

band mellan dem och medarbetarna. Medarbetarna får även kunskap som dem kan 

använda i andra sammanhang. 

Anders belyser dock att dem saknar teambuilding i många fall och han tror att det är 

något som dem långsiktigt kommer att satsa mer resurser på.  

 

Anders är idag den enda västerländske medarbetaren i deras verksamhet i Kina. 

Anders berättar att detta givetvis ställer krav och god förberedelse innan han 

påbörjade sin tjänst.  

Anders hade innan sin flytt rest in och ut i Kina i 5 år vilket gjorde att han fått en god 

relation med personalen som han nu arbetar med på daglig basis. Detta gjorde även att 

han hade en relativt bra bild av vad han hade att vänta sig när han väl flyttade dit. En 

stor skillnad från att resa in och ut i landet som han gjorde tidigare var att den bild han 
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hade av personalen förändrades fullständigt, man hade ett helt annat ansikte utåt när 

han var där oregelbundet kontra på heltid. Det var en stor förändring i positiv 

bemärkelse. Anders menar att man nu på ett annat sätt ser vad som händer bakom 

kulisserna det enda/största märkbara hindret är språkbarriären. Det sker mycket 

bakom ryggen som man inte kan kontrollera på grund av detta. Dem har även på 

relativt kort tid utökat från ca 20 personer till nuvarande närmare 40 personer vilket 

för honom inneburit stora utmaningar i utbildning och implementering. Anders 

påpekar även att det är viktigt att vara medveten om de kulturella skillnaderna. Man 

bör förstå kulturen men man måste inte nödvändigtvis agera helt enligt den. Ofta kan 

det vara bra att behålla sina kärnvärderingar som man har i sin västerländska kultur. 

Vi frågar Anders vad han anser vara dem viktigaste egenskaperna för att lyckas med 

ledarskap i Kina. Anders berättar att när dem letade efter deras VD så var en av de 

viktigaste kriterierna att personen är kapabel till att styra en organisation samt dess 

medarbetare mot rätt mål vilket kan ses som självklart men det är skillnad mellan 

Västerländerna och Kina. Anders punktar även upp egenskaper såsom: 

• Personen måste vara väldigt stark i sitt ledarskap 

• Drivande 

• Bra kontaktnät 

• Ärlig 

Det sistnämnda är oerhört viktigt men också ett problem. Det är i Kina väldigt svårt 

att hitta någon som är ärlig och som det går att lita på till 100 %. I Anders fall så hade 

dem tidigare ganska stora problem med den tidigare organisationen och de ledare som 

fanns inom bolaget.  

 

”Man hade en bild utåt av en person men vad som sker bakom kulisserna är svårt att 

se som icke Kinesisk talande” 

Anders (2011-05-17) 

 

Det är vanligt att man har ”skitstövlar” på olika chefspositioner vilket av dessa 

personer (cheferna) utnyttjas och blir till något mycket negativt för organisationen. 

Det går att se redan på mellanchefsnivå hur moralen/etiken till företaget går i leden. 

När det går väldigt fel så väljer exempelvis många chefer att anställa sina respektive 

vänner/kontakter vilket ofta leder till att organisationen får ett konstigt klimat. Har 

man en dålig person i ledet så blir det som vissa sjukdomar, det sprider sig väldigt 
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snabbt till andra medarbetare exempelvis saker såsom dålig arbetsmoral. Det är alltså 

inte enkelt att hitta en person som man kan lita på samt ha en bra relation till med god 

arbets- och affärsmoral. 

 

Företagets VD är som tidigare nämnts en kines, vi frågar om det är en förutsättning 

för att lyckas med sin verksamhet i Kina? 

Det beror på vilka kunder man har och inom vilket område man verkar. Skall man 

jobba helt mot den kinesiska marknaden så är Anders helt övertygad om att det är en 

förutsättning för att lyckas. Jobbar man däremot mot västerländska bolag som är i 

Kina eller hemma så går det alldeles utmärkt med en västerländsk VD. 

 

”Det är oerhört viktigt att alltid ha en viss morot till sina anställda oavsett var man 

sitter eller vilken position man har. 

Anders (2005-05-17) 

 

Bolaget använder sig av olika belöningssystem till sina medarbetare beroende på om 

du är inom försäljning eller tekniksidan samt beroende på om man har en chefsroll 

eller ej. På säljsidan så är bonussystemet relaterat till ens budget. På tekniksidan 

bygger bonusen på kunskap som tillförs till de anställda genom de utbildningar som 

de får samt certifieringsprogram som de anställda måste klara.  
 

4.3 Intervju – Företag C 
Intervju genomförd 2011-05-10 

Första frågan är vilka kulturella skillnader Jan upplever att det finns mellan svenska 

och kinesiska medarbetare. Jan menar att det inte finns några som helst likheter med 

Sverige. Precis allt är annorlunda och exakt på vilket sätt är Jan inte intresserad att gå 

in på då han menar att allt är tvärtemot. 

Nästa fråga är hur rekryteringen har gått till och hur många svenskar det arbetar på 

deras kontor i Kina. Jan säger då att det endast har två svenska medarbetare på 

kontoret i Kina och resten är av kinesisk härkomst. Själva rekryteringen av de 

kinesiska medarbetarna har skett på två olika sätt beroende på om de är tjänstemän 

eller arbetare. Till rekryteringen av tjänstemän använde de sig av rekryteringsbolag, 

dock finns inga av dessa kvar idag då Jan menar att de inte höll måttet. Ersättarna som 
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de har rekryterat har de rekryterat genom kontakter. Rekryteringen av deras 

produktionsarbetare har de däremot anställt genom arbetsmarknadstorg och olika 

internetsidor som finns i Kina. Jan säger att man har haft vissa problem med 

personalomsättningen och menar att anledningen till att kineserna byter jobb oftare än 

andra är att de ständigt är på jakt efter att förbättra deras anställningsvillkor. Jan 

förtydligar och säger att kinesernas drivkraft är pengar och att vad de arbetar med 

spelar absolut ingen roll utan det är lönen som är avgörande. När vi undrar om 

trivselfaktorer är något som driver kineser hänvisar Jan tillbaka till resonemanget om 

pengar och säger att trivsel spelar ingen som helst roll. 

 

Vidare säger Jan att deras personalomsättning är ett problem i vissa fall men i andra 

fall är det positivt och menar att ingen är oersättlig.  

 

”I USA byter man ju president med jämna mellanrum”. 

Jan (2011-05-10) 

 

Dock kan det ju vara mer eller mindre kostsamt att träna upp en nyanställd och 

beroende på vilken arbetsuppgift man har anställt någon till så kan det innebära olika 

höga upplärningskostnader. När vi undrar vilken härkomst det är på Alvedoors 

säljpersonal i Kina svarar Jan att säljarna är födda och uppvuxna kineser dock har 

man tyvärr inte, som Jan uttrycker det, samma ”problem” i detta fall med att personer 

lämnar sin tjänst och syftar på att man har anställda som man är bundna till men som 

man egentligen vill göra sig av med. 

 

Trotts att Jan redan har svarat att pengar är den enda drivkraften hos kineser känner vi 

oss tvungna att fråga om de jobbar någonting med trivselaktiviteter på företaget. Jan 

hänvisar då än en gång till att all handlar om pengar och något sådant som 

trivselaktiviteter existerar inte i Kina. Efter ett tag säger Jan dock att några få 

västerländska företag har någon som kallas för company authing, vilken är en utflykt 

en gång om året. 

En anställning i Kina är en ren affärstransaktion enligt Jan. Den anställde får betalt för 

sitt arbete och det är arbetsgivarens uppgift att se till att hålla den anställde med arbete 

och ge instruktioner som inte rimligen kan missuppfattas. 
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Bonussystemen i deras kinesiska organisation fungerar som en 13:e månadslön. I år 

har de inte betalat ut full ersättning då det har förekommit vissa kvalitetsavvikelser. 

Förutom detta har de även ett slags ”bestraffningssystem” som går ut på att 

grundlönen är en så kallad minimilön. Men de har möjlighet att fördubbla den om 

nästkommande medarbetare i produktionskedjan inte upptäcker några fel från 

föregående avdelning. Detta menar Jan är ett väl fungerande system då det ger en viss 

självkontroll inom organisationen.  

 

Kunskapen om den kinesiska marknaden har man anskaffat sig genom deras 

produktionschef som är från Kina. 

 

När vi undrar vilka ledaregenskaper som är viktiga i Kina menar Jan att den 

huvudsakliga egenskapen som tar dig längst är misstänksamhet. Han hävdar till och 

med att det inte är något annat som spelar någon roll. 

Detta grundar sig i att de har haft stora problem med deras personal. Jan nämner bland 

annat att de har haft problem med korruption, inkompetens, förskingring, 

misshushållning med resurser, stöld, etcetera. 

 

Avslutningsvis påpekar Jan att:  

”Kina är som en annan planet. Det finns inga likheter med övriga världen.” 

 

4.4 Intervju – Företag D 
Intervju genomförd 2011-05-16 

Det som skiljer Kina från Sverige är framför allt Kinas förhållandevis stora tillväxt de 

senaste åren och att de har en väldigt rörlig arbetskraft om man jämför med Sverige. I 

Sverige menar Anton att man är väldigt konservativ när det gäller att röra på sig för 

jobbets skull. Det är få som kan tänka sig att flytta från norr till söder för att ta en 

anställning och det tror han delvis beror på de sociala skyddsnäten som finns i 

Sverige. I Kina däremot finns inte dessa skyddsnät utan för att få mat på bordet är du 

tvungen att arbeta vilket gör att folk är villiga att flytta en längre sträcka om det är så 

att ett jobberbjudande dyker upp i en annan del av landet. Så här kommer det 

troligtvis att vara ett tag till men han tycker sig ändå börja se tendenser även i Kina att 

andra värden såsom att kunna vara tillsammans med sin familj börjar spela allt större 
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roll. Till detta resonemang refererar Anton till Maslows behovstrappa och säger att 

det egentligen är ganska naturligt, först vill du ha mat på bordet och andra 

grundläggande behov och sen kommer de andra faktorerna spela en allt större roll och 

det är ju precis dit vi har kommit i Sverige idag.  

Personalen som företaget har i Kina har man funnit genom personliga kontakter. 

Dessa kontakter etablerades för 20 år sedan då Antons far, dåvarande VD träffade ett 

fjäderföretag vid en resa i Kina. Kontakten upprätthölls och de har kommit att visa sig 

vara en stor bidragande faktor till företagets etablering i Kina. 

Företagets satsning i Kina har gått till på sådant vis att man har upprättat ett 

tradingbolag i Kina det vill säga att det är deras samarbetspartner som står för 

produktionen i Kina av de produkter som företaget i sin tur säljer. Det är också 

företagets samarbetspartner i Kina som har hjälpt dem att finna rätt personer till deras 

kinesiska organisation och tack vare denna hjälp har man inte behövt använda sig av 

det svenska exportrådet i någon större utsträckning. Anton påpekar här att han tror att 

det är bättre att finna en slags samarbetspartner som har likvärdiga intressen än att 

använda sig av rena konsulter då det skapar mer långsiktiga förutsättningar för en 

utveckling av deras organisation på den kinesiska marknaden. Dessutom menar han 

på att exportrådet inte är så värst mycket bättre på den kinesiska marknaden än vad du 

själv blir om du lägger ner lite tid på att förstå den. Särskilt inte med deras arvode i 

beaktning. 

 

Ägaren till bolaget som man samarbetar med är från Hong Kong som blev kristen 

efter sin vigsel. Även om Anton inte lägger någon värdering i olika religioner menar 

han ändå att detta har underlättat deras samarbete då detta har bidragit till en bättre 

förståelse för varandras kulturella preferenser. Särskilt med tanke på att vår svenska 

affärsetik och moral i mångt och mycket bygger på de kristna värderingarna. Överlag 

är också Antons erfarenhet att Kantoneser är de som är enklast att ha att göra med för 

oss västerlänningar. 

 

Själva rekryteringen av personal har gått till på det viset att de med hjälp av deras 

kinesiska samarbetspartner har annonserat ut tjänsterna på diverse olika jobbportaler 

på internet. Även om internet i vissa fall kan vara censurerat menar Anton att det är 

det mediet som når ut till överlägset flest kineser. I annonsen framgick det tydligt 

vilken person de sökte och att i tjänsten som general manager handlar det om en 



 

 39 

delvis internationell tjänst. I efterhand har Anton förstått att det är attraktivt bland 

kineser att få resa i tjänsten och även att jobba för en utländsk arbetsgivare. Det är en 

bra merit om man ska söka sig vidare att ha jobbat för ett utländskt bolag.  

 

Anton belyser vikten av att hitta rätt folk när man anställer. Han menar att det inte är 

utbildningen som är det viktiga utan det avgörande är om man får god kontakt 

eftersom resten om hur fjädrar fungerar alltid går att lära ut. Förutom att bara avgöra 

personernas lämplighet vid ett intervjutillfälle menar Anton att man bör höra sig för 

hos tidigare arbetsgivare om personen i fråga. 

I detta företags fall har man inte haft några problem med personalomsättning men 

Anton har förstått att det är ett vanligt problem och säger att för deras del beror deras 

framgång i mångt och mycket på tur. Samtidigt som han också säger att var man är 

sin egen lyckas smed. Med det menar han att det gäller att vara öppen, intresserad och 

fördomsfri eftersom man aldrig vet vad en kontakt eller ett arbete idag kommer att ge 

imorgon. Ingenting är heller helt riskfritt man måste helt enkelt våga chansa. 

 

När vi undrar om deras genaral manager i Kina har varit avgörande för deras 

expansion i Kina säger Anton att det aldrig hade fungerat utan henne, framför allt inte 

med en västerlänning. Anledningen till att de har fått deras General manager att 

stanna sedan start tror Anton beror på att de fick in henne tämligen grön och att de har 

lagt mycket energi och resurser på att göra henne till ”företagets” och att de har jobbat 

hårt med att ha en öppen kommunikation sinsemellan. 

 

Anton reser årligen 3-4 gånger ner till Kina. Detta tror han är viktigt för att 

upprätthålla känslan om att de jobbar ihop, att de kan prata med honom personligen 

om det är något de undrar över eller om de har önskemål om något eftersom det inte 

är alltid som man bemödar sig att skriva ett brev om saker som inte är livsviktiga. 

 

Förutom deras general manager, arbetar de andra två som de för närvarande har 

anställda inom främst försäljning, men de har även andra uppgifter man behöver hjälp 

med, som till exempel in-trading av diverse produkter. 

 

Sedan man etablerade sig i Kina är det egentligen bara en person som har slutat och 

denne gjorde det för att hon var intresserad av att starta eget. Hon var dock noga med 
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att hålla kontakten efter hon hade slutat och hon var nog egentligen sugen på att 

komma tillbaka efter ett tag men tyvärr var det inte möjligt. 

 

Anton tror att anledningen till att de anställda trivs hos dem och vill komma tillbaka 

är för att de har ett långsiktigt tänk med sitt engagemang i Kina. Det är inte meningen 

att de bara ska vinstmaximera och göra snabba pengar. Vidare menar han att det 

handlar också om att visa sina anställda uppskattning genom att själv ta upp att de bör 

ha lönesamtal, ge dem tilläggsförsäkringar, sjukförsäkringar, etcetera. På detta sätt 

tror Anton att man kan övervinna de kulturella skillnaderna då man skaffar sig en 

ömsesidig respekt. Även ärlighet är viktigt, en del i att förmedla budskapet om 

ärlighet är företagets policy gentemot mutor. Visst det kan ha tagit lite längre tid i 

vissa avseende men nu har man ändå visat sina anställda att det faktiskt går att ta sig 

fram även utan mutor.  

 

Personalen man har i Kina är uteslutande kvinnor, därav undrar vi hur det är med 

kvinnosynen i Kina varpå Anton svarar att det inte är något problem alls. Efter den 

kommunistiska revolutionen i Kina är landet väldigt könsneutralt, i alla fall i de 

tätbefolkade områdena. Vidare menar Anton att de kvinnor de har anställt bär en 

väldig respekt med sig. Han återkopplar sedan till resonemanget om att de har lagt 

väldiga resurser på att få deras general manager till att bli deras frontfigur i Kina och 

eftersom hon nu mera representerar de värden man står för blir organisationen i Kina 

väldigt självgående då hon har samma tänk som ledningen hemma i Sverige. Hon 

attraherar heller inga skumma typer till organisationen och skulle någon av de övriga 

medarbetarna dra åt fel håll kommer hon genast att korrigera det beteendet menar 

Anton. 

Det går inte nog beskriva hur viktigt det är att lägga tid, energi och resurser på att 

förmedla bolagets värdegrund till de anställda, det betalar sig i längden. 

 

När vi undrar vad de viktigaste drivkrafterna är hos deras kinesiska medarbetare 

menar Anton att det inte går att bortse från att pengar är en viktig faktor. Inte bara 

deras personliga ersättning utan det handlar också om att kineser anser att pengar är 

ett kvitto på framgång. De vill se företaget växa, att det finns ett inflöde på pengar så 

de får ett kvitto på att de gör ett bra jobb.  
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Anton säger dock att han börjar se en viss förändring i Kina. Medelklassen börjar få 

det hyfsat gott ställt och därmed är det inte bara pengar som spelar roll längre. De 

grundläggande behoven börjar tillfredsställas och andra faktorer som personlig 

utveckling eller tid med familjen etcetera. börjar bli allt viktigare även i Kina. Anton 

förklara med ett exempel att deras general manager nu tack vare en skälig lön har mat 

på bordet, en lägenhet och en bil, och i och med det har de börjat inse att andra värden 

också är viktiga, så som att spendera tid med familjen. Från företagets sida försöker 

man bidra till detta genom att exempelvis hyra kontorslokaler så nära sina 

medarbetares bostad som möjligt. Just i detta fall är det chefen det handlar och kanske 

hade man varit lite mindre flexibel om det gäller någon annan. Men grundprincipen är 

ändå att göra allt man kan för att få personalen att trivas hos dem. 

 

Kunskapen om den kinesiska marknaden och kulturen har man tillgodogjort sig 

genom att höra sig för, gå på olika möten, ta hjälp av kontakter och framför allt 

personliga besök i Kina. Frågan man också ska ställa sig och agera efter är vem som 

är mest normal när vi är 9 miljoner och kineserna är 1,2 miljarder. Man kan med 

andra ord inte åka ut med förutfattade meningar och fördomar. Det kanske låter som 

en klyscha men den kommer ju inte från intet. 

 

Organisationsstrukturen på organisationen i Kina ser inte annorlunda ut mot den dem 

har i Sverige. Grundprincipen är att Anton delar ut mandat, och förhoppningsvis tar 

de anställda dessa mandat. Det går inte att detaljstyra för då kommer man drunkna i 

alla detaljer. Har man tränat sin personal från dag ett så kommer de i mångt och 

mycket tänka som du själv gör och då ska det förhoppningsvis inte vara något 

problem att arbetet kör fast. I Kina kan man till en början känna en viss tendens till att 

de vill bli mer detaljstyrda än västerlänningar. Detta tror Anton till stor del beror på 

deras förflutna kultur med starka hierarkiska roller. Hos dem märks dock inte dessa 

tendenser längre utan Anton tycker att de anställda i Kina klarar av arbetet på egen 

hand. 

 

Bonussystem är inget som man använder sig av, varken i Sverige eller i Kina. Anton 

menar att detta inte är ett långsiktigt hållbart motivationsverktyg då det alltid kommer 

finnas någon annan som kan erbjuda en marginellt högre lön. Vid intervjusituationer 

har det funnits önskemål om just bonussystem men man har insisterat på att de inte 
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använder sig av denna typ av belöningar då de dels inte anser att det är ett bra 

motivationsverktyg men också eftersom det till och med kan få motsatt effekt om 

konjunkturen viker och de anställda inte får sin bonus. Det förekommer dock att de 

delar ut så kallade ”lucky money” vid helgtillfällen enligt kinesisk sed. Här säger 

Anton att det gäller att göra det med viss finess. Exempelvis så ska man inte ge ”lucky 

money” till gifta kvinnor men till deras barn går det bra att ge. Det är viktigt att lägga 

märke till sådana detaljer. 

Den bästa belöningen är dock enligt Anton att man visar sin uppskattning. I det fallet 

är Kineser inte annorlunda mot någon annan. Precis som oss svenskar gillar även 

kineserna att få uppskattning när de gjort något bra. 

För att öka trivseln och stärka banden till företaget hos deras anställda försöker Anton 

se till att det är bra miljöer att arbeta i men också göra dem delaktiga i företaget samt 

göra gemensamma saker med sina anställda, så som att äta middagar och umgås med 

sina anställda eller bjuda dem till Sverige på olika utbildningar och anordna diverse 

aktiviteter. Väl i Kina håller man inte på med team buildning aktiviteter i samma 

utsträckning som i Sverige men tanken är att det ska komma inom deras organisation. 

Sanningen är den att de till och med själva har efterfrågat fonderade pengar till att 

hitta på gemensamma aktiviteter som skall syfta till att stärka sammanhållningen. 

 

4.5 Intervju - Företag E 
Intervju genomförd 2011-05-17 

Företaget har en person som är direkt anställd inom företaget i Kina. Denna person 

sköter i sin tur kontakten med ett antal distributörer och agenter som är anlitade av 

företaget. Tidigare har det varit fler anställda men eftersom man har haft problem med 

viss personalomsättning har man kommit fram till att det är smidigare att använda sig 

av agenter.  

Mattias erfarenhet från Kina säger honom att de kulturella skillnaderna mellan 

Sverige och Kina är väldigt stora. Han kan inte exakt sätta fingret på skillnaderna men 

menar att en av de tydligaste skillnaderna är att det finns ett helt annat tänk när det 

gäller pengar. Allt fler, framförallt säljare är ute efter att göra sig en hacka snabbast 

möjligt. Det lovas guld och gröna skogar men det är inte alltid det levs upp till det. 

Exempelvis berättar Mattias om en person de anställde på rekommendation av en 

kontakt som inte alls levde upp till förväntningarna utan det framgick efter en tid att 
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personen i fråga var mer lämpad som bilförsäljare (inget ont om det) än att sälja 

tekniskt avancerade lösningar till professorer och forskare på stora internationella 

teknikbolag. Pålitligheten varierar med andra ord stort. 

 

Andra kulturella skillnader kan vara att Kineserna inte är bundna till att jobba 7-4 

eller 8-5. Många av affärerna görs ofta över en middag. Det personliga nätverket är 

också extremt viktigt och därmed blir det också viktigt att behålla sin personal så 

länge som möjligt eftersom de kontakter som har upparbetats under en tid sällan går 

att föra över på en ny säljare.  

 

Rekryteringen av deras personal i Kina har skett genom personliga kontakter. Dessa 

kontakter kommer från en person som är anställd hos företaget som i sitt tidigare jobb 

arbetat mycket mot Kina. 

 

På frågan om vilka drivkrafter Mattias upplever att de kinesiska medarbetarna 

motiveras av upplever Mattias som han tidigare nämnde, att många är ute efter att 

”göra sig en hacka”. Mattias menar dock att även om ”guldrushen” i Kina är tydligare 

än i Sverige går det egentligen inte generalisera på detta sätt heller för det handlar om 

att hitta rätt person med värderingar likt dina egna, och givetvis finns denna person 

även i Kina. Anledningen till att det är mer utpräglad ”girighet” tror Mattias beror på 

det sociala systemet i Kina. Det finns inga pensionsförsäkringar och dylikt. Du måste 

helt enkelt sko dig själv och de pengar du lyckas spara ihop under din 

yrkesverksamma tid är vad du kommer ha att röra dig med när du blir äldre. En annan 

anledning Mattias tar upp, som han dock påpekar är ren spekulation, är också att 

marknaden är mer dynamisk i Kina och därmed finns det helt andra möjligheter för 

arbetstagaren att byta jobb eftersom nya bolag etableras i Kina på löpande band. 

Deras åtgärder för att få de anställda att trivas och stanna inom organisationen är att 

erbjuda långsiktiga incitament i form av provisioner och bonusar. Faktum är att 

personen som idag jobbar hos dem i Kina enbart har en provisionsbaserad lön och 

ingen fast del alls. Detta var något som båda parter ville ha då det minimerar risken 

från deras håll samtidigt som den anställde får större möjlighet att tjäna mer pengar. 

Förutom pengar finns det också stora utvecklingsmöjligheter inom företaget om man 

gör ett gott jobb eftersom ambitionen för företaget är att växa de närmsta åren då man 

är relativt nyetablerade på den Kinesiska marknaden. 
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Den långsiktiga planeringen tror Mattias är viktig oavsett om man är i Kina eller i 

Sverige och grundprincipen bör alltid vara att fördelarna blir större desto längre den 

anställde stannar inom organisationen.  

 

När det gäller ledarskap i deras fall detaljstyr de inte det dagliga arbetet i Kina. Man 

diskuterar ramverk med sin medarbetare i Kina och inom detta har han fria tyglar. 

Detta har visat sig ge klara konkurrensfördelar då det inte blir en lika utdragen 

process där den kinesiska representanten hela tiden måste återkomma till sina kunder 

med besked utan har själv mandat att ta beslut på plats. Detta gäller givetvis 

kvalificerad personal i andra fall tror Mattias utifrån vad han har hört från kollegor att 

de är allt viktigare att detaljstyra ju längre ner i hierarkin du kommer annars riskerar 

arbetet att stagnera då de inte vågar ta egna beslut. 

 

Att deras frontfigur i Kina är av kinesisk härkomst har både för och nackdelar enligt 

Mattias. Fördelarna är att de kinesiska medarbetarna har en helt annan kunskap om 

marknaden samt enklare att kommunicera i Kina än västerlänningar, och ofta har de 

också ett mer upparbetat nätverk. Dock menar Mattias att nackdelen kan vara att 

många Kineser ser upp till västerlänningar och tror ibland att vi är mer kompetenta 

och därmed inger västerlänningar mer förtroende och respekt i vissa fall. När man 

väger för och nackdelarna menar Mattias ändå att Kineser är att föredra på den 

kinesiska marknaden. 

Detta får oss att undra om det inte kan vara några kommunikationssvårigheter mellan 

det svenska och det kinesiska kontoret, varpå Mattias svarar att i deras fall är det 

ingen skillnad att tala med deras kinesiska representant eller deras svenska 

medarbetare då man har en ömsesidig förståelse för att man kommer från olika ändar 

av världen. 

 

Slutligen vill Mattias påpeka att det gäller att hitta rätt person som är pålitlig och som 

man kan bygga en personlig relation till då det i slutändan är kommunikationen 

mellan arbetstagare och arbetsgivare som är avgörande hur lojal den anställde 

kommer vara gentemot företaget. 
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4.6 Intervju – Företag F 
Intervju genomförd 2011-05-11 

Jonas börjar berätta om sin roll som marknadschef på företaget F. Bolaget har 

verksamhet i 20 länder med 35 olika kontor. Bolaget arbetar med att leverera 

soplösningar genom att suga avfall i rör under gator i städer och bostadsområden. 

Efter denna beskrivning går vi in på frågan vad det för dem finns för kulturella 

skillnader mellan svenska och kinesiska medarbetare. 

 

Jonas berättar att dem i de flesta fall rekryterar personer med en hög utbildning vilket 

inte alltid är en självklarhet i Kina. Anledningen är enkel då dem generellt sätt kan en 

god engelska och kan ta till sig kunskap på ett annat sätt än icke utbildade personer. 

Generellt sätt så är kineser väldigt hjälpsamma, dem vill lära sig mycket och har en 

stor respekt för människor från väst och framförallt för dig som erfaren. 

Det negativa med kineser är att dem är osjälvständiga, hierarkiska samt att man måste 

ge dem väldigt detaljerade instruktioner. Dem har svårt att ta egna initiativ, komma 

med egna förslag och att tänka ”outside the box”. Kineser definierar sina 

arbetsuppgifter på ett sätt som inte är lika vanligt förekommande i västvärlden. 

Exempelvis så definierar en säljare sig som säljare i dess strikta benämning vilket 

innebär att dem inte är beredda att ta någon teknisk diskussion med en kund, dem 

anser att deras roll är att lämna över en offert och inget annat. Detta gör att det är 

väldigt omständigt för företaget då en person inte kan ha flera roller och täcka upp 

vissa andra bitar som är normalt för oss västerlänningar.  

Kineser har generellt sätt en bättre utbildning än svenskar det vill säga en högre nivå 

av akademisk utbildning dock är dem som sagt mindre flexibla och initiativtagande.  

Jonas berättar att deras säljare är universitetsutbildade med en teknisk bakgrund och 

har i regel arbetslivserfarenhet sedan 4-5 år tillbaka från något annat västerländskt 

företag. En förutsättning för att dem skall få arbeta hos företag F är att dem har en 

mycket god engelsk kunskap i både tal som skrift. 

Vi kommer in på frågan hur företag F rekryterar sina medarbetare. Jonas berättar att 

dem i regel går genom så kallade head hunters, rekryteringsspecialister. Ser vi till 

företagets managers så har dem bitvis ändrat deras specifikation på dem. I Kina är det 

en stor fördel, nästan ett måste att medarbetare har ett partimedlemskap vilket innebär 
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att detta är något dem efterfrågar vi rekrytering av nya medarbetare. I Kina så är 

allting politiskt framförallt när man i många fall arbetar mot den offentliga sektorn.  

Deras medarbetare är i de flesta fall lojala, Jonas tror att en anställd i snitt stannar i 

cirka 5 år, givetvis finns det dock en del som valt andra vägar snabbare än vad som är 

normalt för dem.  

Vad som får en medarbetare att lämna beror framförallt på att man som företagare ej 

lyckats uppfylla de förväntningar dem haft på deras jobb exempelvis att dem inte 

utvecklats tillräckligt snabbt inom organisationen. I företaget F s fall beror det på att 

marknaden inte var fullt mogen för deras produkter vilket ibland lett till en lägre 

utvecklingstakt organisationsmässigt.  

Jonas menar på att dem varit lyckligt lottade i många fall då dem inte tappat särskilt 

mycket på att en medarbetare lämnat företaget, det har oftast inte varit personer av 

någon större ledare roll som lämnat.  

 

”Kinesiska medarbetare uppskattar mycket utav det som vi uppskattar i väst” 

Jonas (2011-05-12) 

 

Jonas påpekar att företaget F anses av medarbetarna vara en trevlig organisation att 

arbeta för. Dem uppskattar företagets hierarkiska struktur, att dem får ett ord med i 

laget genom att man kommunicerar med medarbetarna samt att företaget ej är alltför 

byråkratiska vilket gör att dem lär känna personal inom hela organisationen.  

Bolaget använder sig även av ekonomiska bonusar till sina medarbetare då kineser 

generellt sätt är oerhört lön och status fixerade.  

En oroande faktor som Jonas beskriver är den stegrande löneökningen. Ser vi till 

Shanghai så är den i paritet till vad vi har i Sverige, går man dock till mindre städer så 

går det att komma ner till halva lönekostnaden och kanske lägre gentemot Sverige, 

detta för samma arbetsinsats och arbetsbeskrivning. 

Utöver att ge bolagets medarbetare ekonomiska bonusar så anser Jonas att dem bör 

satsa mer på utbildning, både teknisk och inom sälj. 

Ser vi till vad som rent arbetsmässigt skiljer en kinesisk medarbetare mot en svensk så 

ser kineser arbetet som en större del av deras liv. Fritiden är mindre värderad för dem, 

exempelvis kan man ringa en kinesisk medarbetare under en helg och be dem göra 

saker under sin respektive fritid, dem ställer även upp på att jobba sena kvällar 
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etcetera. Kineser är generellt sätt mycket hårdare drillade än vad svenskar är dem är 

likväl vana med betydligt längre arbetsdagar.  

Guanxi är ett viktigt fenomen i Kina. Problemet för företag F är att dem arbetar inom 

den offentliga sektorn, de personer man gör affärer med är ej fasta på sin respektive 

plats utan dem roteras vart fjärde år vilket försvårar guanxi. Anledningen till att detta 

görs är bland annat för att undvika vänskapskorruption. Detta system innebär att det 

är oerhört svårt att bygga upp relationer då människan knappt hinner komma på plats 

innan han lämnar. En ytterligare svårighet med att bygga upp guanxi för en 

västerlänning är språket likväl som att man ej har rätt ingångar samt kontakter. 

Vi kommer in på frågan om när dem anställer en person, utnyttjas personens 

personliga nätverk eller slussas dem direkt in i företagets uppbyggda nätverk? 

 

”Det är snarare så att du har en kultur och struktur där chefen bestämmer, chefen är 

gud” 

Jonas (2011-05-12) 

 

Företaget F försöker i den mån dem söker en person i en utåtriktad position att 

använda det personliga nätverket så mycket som möjligt. Dock är det svårt då kineser 

ej brukar ta egna initiativ vilket på så sätt gör det svårt att få reda på om en kines 

känner någon som känner en tredje person och så vidare. Jonas påpekar dock att det 

egentligen är något som är svårt i alla länder. Kineser är väldigt grupperade och vill 

ha tydliga instruktioner, därav är det svårt att kapitalisera på deras nätverk, kineser 

kommer inte med egna förslag.  

Kineser tänker inte så långt att dem vill använda sitt egna nätverk då dem anser att du 

som manager bör besitta all information, ta upp frågor och så vidare.  Kulturen och 

strukturen i Kina säger att chefen bestämmer, chefen är gud och tar denne inte upp en 

viss fråga så kommer det som efterfrågas av någon ej upp. 

 

Vi frågar Jonas vad han anser vara viktigt att tänka på när man gör i affärer i Kina 

kontra Sverige samt hur skall man tackla dessa problem? 

Kina är en annorlunda marknad, för att dra ett väl vedertaget exempel så ser dem inte 

på kopiering på samma sätt som oss västerlänningar. För västerlänningar är kopiering 

av produkter och tjänster något negativt, det bevisar för oss människor i väster att man 

inte lyckats komma på något bättre själv. För kineser så är kopiering och plagiat något 
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positivt, hela den kinesiska kulturen går ju ut på att repetera och återge det mästaren 

har lärt dig. Det är detta som gjort att kineser ej ser den faktiska problematiken med 

replika och kopior som västerlänningar gör, dem ser det som att dem visar att man 

förstår sig på vad mästaren har gjort och ger på så sätt uppskattning åt denne. 

Det finns i Kina en väldigt stark nationalism som kan vara svår att hantera, landet 

präglas även av stor korruption och marknaden är i många fall omogen. Det finns 

även en hel del lyxsökare i landet där det verkligen gäller att vara försiktig när man 

gör affärer med dessa personer, det är ingen lätt marknad.  

Som tidigare nämnt så är kineser duktiga på att kopiera och lära sig så det gäller att 

vara konsekvent i varje process man gör, kineser tar lätt till sig idéer.  

Vi frågar Jonas hur man kan förebygga att ”trampa fel”? 

Jonas berättar att det varit svårt och har varit ett problem för många företag som gått 

in i joint venture eller anställt personer i tron av att man skapat en stabil relation. 

Många företag har blivit föremål för att bli lurade då dem först efter ett par år 

upptäckt att dem som dem är partners med eller har anställt snarare är en konkurrent 

än en partner, detta efter flera års samarbete.   

Vad som idag finns på marknaden som kan hjälpa en att förebygga liknande problem 

är så kallade kvalificerade ”intelligens” verksamheter där man kan beställa 

information från privata detektiver som kan ge en information om ett företag eller en 

person som du avser göra affärer med eller anställa. 
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5. ANALYS 
Nedan analyseras det empiriska material som samlats in utifrån high commitment 

management teorin. Även behovsteori, motivationsteori samt kinesisk affärskultur 

vävs in i analysen för att nå fram till uppsatsen slutsats. 
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Hög personalomsättning är ett kostsamt problem för många företag. En viktig fråga 

man således bör ställa sig är hur man förhindrar att kompetent personal lämnar 

företag. De företag som intervjuats i denna uppsats har inte upplevt några betydande 

problem med personalomsättning. Endast två av sex respondenter säger sig ha haft 

bekymmer med att viktig kompetens lämnat tidigare än önskvärt. De stora problemen 

med att personalen lämnar har enligt dessa varit att de eventuellt kan ta med sig viktig 

kunskap från företaget till deras nya arbetsplats.  

 

Ett annat problem som uppdagas i den empiriska undersökningen är det faktum att när 

duktig personal lämnar företaget tar de också med sig personliga kontakter i form av 

kunder, leverantörer och samarbetspartners som kan vara svåra för företaget att 

behålla då affärer i Kina i mångt och mycket görs genom personliga nätverk. Detta 

problem belyses även av Tony Fang då interaktionen sker mellan inköpare till 

inköpare, säljare till säljare etcetera. Relationen har alltså betydande inflytande på 

ledningsförhållanden eftersom de används för att bygga nyckelrelationer i 

organisationer.74 

Vidare menar företag B att en av huvudanledningarna till personalomsättning i 

västerländska bolag kan var att kinesiska arbetstagare ibland ser stora internationella 

bolag som en språngbräda vidare i karriären. 

Företag F menar även att vad som får en medarbetare att lämna framförallt beror på 

att man som företagare ej lyckats uppfylla de förväntningar dem haft på deras jobb 

exempelvis att dem inte utvecklats tillräckligt snabbt inom organisationen och menar 

att det därmed inte skiljer sig på något särskilt sätt gentemot hur det ser ut i Sverige.  
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74 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 
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Affective commitment handlar om emotionella band till ett företag. En av de enskilt 

viktigaste anledningarna till varför en anställd stannar inom ett företag är vilka 

emotionella band individen har till sin arbetsplats. Därmed innebär det problem då det  

finns många utländska företag representerade i Kina som ofta väljer att anställa 

personer från moderbolaget till diverse chefspositioner.75 Enligt Wang kan de 

kinesiska medarbetarna ofta ha svårt att knyta starka band till västerländska ledare.76 

Företagen i denna uppsats har dock mer eller mindre uteslutande valt att anställa 

inhemsk personal till deras organisationer i Kina, även på ledningspositioner. 

Merparten av respondenterna menar att det är en förutsättning att ledningen är av 

kinesisk härkomst om företaget endast jobbar mot den kinesiska marknaden. Detta då 

det finns stora kulturella skillnader och en barriär när det gäller språkskillnader. 

Företag A och B menar också att det är en helt annan affärsetik i Kina som kan vara 

svår för västerlänningar att sätta sig in i. Även om Företag E och F också valt inhemsk 

representation säger de dock att det kan finnas fördelar med västerländsk personal då 

de bär stor respekt med sig bland kineser. 

 

Som nämnts tidigare så beskriver Wang att de för kineserna utländska cheferna kan 

verka främmande och opersonliga och de kinesiska medarbetarna kan få svårt för att 

skapa en relation till den västerländska chefen, eller ännu värre inte ens lite på denne 

eftersom en västerländsk chef ibland kan inge en känsla bland de kinesiska 

medarbetarna att ledningen enbart fokuserar på ekonomiska resultat.77 

Som tidigare nämnts så är ledningen lokalt i Kina inhemsk hos dem företag som 

undersökts. Därmed kan detta fenomen uppstå mellan den kinesiska ledningen och 

moderbolagets ledning i väst. För att handskas med detta menar Företag D och E att 

man måste se på satsningen i Kina långsiktigt och visa att man inte bara är i Kina för 

att göra snabba pengar. Företag D upplever även att det är stora kulturella skillnader 

var i Kina du befinner dig. Exempelvis säger hans erfarenheter honom att 

västerlänningar har mindre kulturella barriärer att bryta med kantoneser. 

 

Teorin förespråkar att genom att studera kulturen och lära sig språket underlättas 

kontakten med den inhemska befolkningen. Företag E menar dock att i deras fall har 

                                                 
75 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
76 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
77 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
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man en ömsesidig förståelse för att man kommer från olika delar av världen och 

därför är kommunikationen mellan de svenska och de kinesiska medarbetarna väl 

fungerande. Vad respondenterna dock är överens om är att interaktionen med den 

lokala marknaden bör skötas av inhemsk personal. Detta kan kopplas till att även om 

man som västerlänning förstår vissa kulturella drag som guanxi innebär det inte att 

man genast kan upprätta ett guanxiwang (personligt nätverk).78 

 

På senare tid har enligt teorin många utländska bolag börjar arbeta med att förbättra 

kommunikationen med sina kinesiska medarbetare79 vilket även valideras av 

respondenterna i denna uppsats.  

 

Förutom de rent kulturella aspekterna har även fokus lagts på teambuilding och andra 

evenemang för att stärka de emotionella banden mellan företaget och de anställda.80 

Företag C förkastar dock helt denna teori och menar att teambuilding i Kina är helt 

obetydligt. I Kina är det endast pengar som gäller. Det är alltså den materiella 

drivkraften som är den absolut viktigaste enligt företag C. De andra respondenterna är 

dock av annan uppfattning och tycker sig se att teambuilding börjar bli allt viktigare i 

takt med att kineserna börjar få en allt bättre levnadsstandard. De grundläggande 

behoven så som att bli mätt och ha tak över huvudet börjar tillfredsställas och andra 

behov såsom trivsel och personlig utveckling etcetera börjar bli allt viktigare. För att 

stärka sammanhållningen och trivseln har företag A förutom olika aktiviteter infört 

svenska fikapauser i den dagliga verksamheten. Företag B och D menar även mindre 

saker så som middagar och regelbundna besök från moderbolaget kan betyda mycket. 

För den personliga utvecklingen arbetar Företag B och D mycket med utbildning av 

personalen. Företag D berättar vidare att deras anställda i Kina till och med har 

influerats så pass mycket av den västerländska kulturen att de önskat att få pengar 

fonderat till att hitta på gemensamma aktiviteter. 

 

Enligt Fang & Wang et al. påverkas affärsrelationer i Kina till stor del av att parterna 

litar på varandra och har en vänskaplig relation (guanxi).81 

                                                 
78 Ambler, T & Witzel, M (2004) Doing business in China 
79 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
80 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
81 Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina 
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Företag E påpekar i sin intervju att det gäller att hitta rätt person som är pålitlig och 

som man kan bygga en personlig relation till då det i slutändan är kommunikationen 

mellan arbetstagare och arbetsgivare som är avgörande hur lojal den anställde 

kommer vara gentemot företaget. Detta stämmer överens med Wangs resonemang där 

exempelvis de införlivande drivkrafterna hos en människa som handlar om moral, 

normer och ideal kan leda till arbetsdisciplin.82 

 

(

(
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Pliktkänsla och skyldighet är ledorden inom normative commitment. Genom olika 

mindre åtgärder kan man skapa en pliktkänsla hos sina medarbetare att stanna inom 

företaget. Det kan handla om prestationskrav eller att företaget har gjort någon form 

av investering i arbetstagaren.83 

Företag D som har en kinesisk general manager har jobbat väldigt mycket med att 

skapa en bra relation till denne. Genom att anställa denne general manager som 

oerfaren och lagt resurser och satsat på henne så har man byggt ett förtroende, 

ömsesidig respekt mellan företaget och denne. Vilket man på företag D anser är en 

stor del i att deras satsning i Kina blivit lyckad vilket kan liknas vid att skapa en 

pliktkänsla hos sin anställde. Genom att bygga denna relation till sin general manager 

kan man enligt Wang skapa moralisk drivkraft hos sin anställde då denne har en 

relation till den västerländska ledningen och hon känner en moralisk skyldighet 

gentemot företaget.84 

Det går dock inte utläsa ur intervjuerna att någon av respondenterna jobbar aktivt med 

normative commitment så till vida att ingen uttalat försöker förmå de anställda att 

stanna inom organisationen i ren empati. Det är däremot många av respondenterna 

jobbar med är att investera i sin personal genom att erbjuda olika utbildningar och 

dylikt. Tänkbart är dock att flera respondenter också påpekar att internationella bolag 

ibland ses som språngbrädor i karriären för kineser. Kontentan är att man med andra 

ord inte tror att utbildningen i sig skapar någon lojalitet gentemot företaget. Däremot 

kan det bidra till trivsel. 

                                                 
82 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
83 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
84 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
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När det gäller att investera och skapa en pliktkänsla hos sina anställda tar företag D 

upp att man erbjuder dem tilläggsförsäkringar, sjukförsäkringar, etcetera. Man arbetar 

även för att tillmötesgå önskemål från de anställda, exempelvis när de valde att hyra 

kontoret nära deras general managers bostad för att underlätta för denne. Även företag 

B investerar i sina anställda och då främst för att man är ett kunskapsföretag och 

därmed jobbar man mycket med att utveckla personalen. Exempelvis 

utbildningsplaner år för år för anställda, interna utbildningar och även externa 

utbildningar utomlands ”added value” till de anställdas fördel. 

Företag C menar dock att dessa ansträngningar inte har någon betydelse då pengar är 

allt för en kinesisk medarbetare. Teambuilding och motivationshöjande åtgärder är 

enligt företag C inget man skall bemöda sig att arbeta med. Företag C använder sig 

även av ett bestraffningssystem där man behöver nå upp till vissa mål för att få hela 

sin lön utbetald. Detta kan liknas vid drivkraften tvång. Tvång bygger på sanktioner 

eller hot om sanktioner om önskat resultat uteblir. Enligt Svensson, A & 

Wilhelmsson, L bidrar ofta tvång till lägre lojalitet hos företagets anställda.85 Detta 

stämmer även överens med den empiriska undersökningen då företag C har stora 

problem med att deras personal inte är lojala mot företaget och man har varit utsatt för 

förskingring, stöld etcetera. 

 

78$&/(4.11,%1$+%(

Ideal commitment beskrivs som den asiatiska forskningens svar på continuance 

commitment. Den skiljer sig något då den inte anammar kategoriseringen av high 

sacrifice- och low alternative- commitment. Ideal commitment företräds av vilka band 

individen skapar till organisationen genom personlig utveckling. Det kan röra sig om 

en utveckling genom utbildning eller någon form av befordran.86 

 

För att förhindra att personalen lämnar arbetar företag E med att erbjuda långsiktiga 

incitament i form av provisioner och bonusar. Man har i dagsläget en anställd i Kina 

som enbart har en provisionsbaserad lön vilket är överenskommet med medarbetarna. 

 

                                                 
85 Svensson, A & Wilhelmsson, L (1988) Belöningssystem 
86 Wang, Y. (2004) Observations on the organizational commitment of Chinese employees 
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Företag D försöker uppmuntra sina anställda att stanna inom företaget genom ett 

långsiktigt tänk, ärlighet och genom att erbjuda lönesamtal när de är nöjda med sina 

medarbetare.  För att öka trivseln och stärka banden till företaget försöker man göra 

dem delaktiga i företaget samt göra gemensamma saker med sina anställda, 

exempelvis äta middagar och umgås med sina anställda eller bjuda dem till Sverige på 

olika utbildningar och anordna diverse aktiviteter. 

 

Företag B jobbar mycket med medarbetarnas personliga utveckling och få denne 

motiverad. De menar att det är viktigt att alltid skapa en viss morot till sina anställda 

oavsett var man sitter eller vilken position de har inom företaget. De arbetar därmed 

med medarbetarnas drivkrafter för att få dem motiverade och att de ska trivas på 

arbetet. Även företag F påpekar vikten av att hålla sina medarbetare motiverade och 

låta dem utvecklas inom organisationen samt uppfylla deras förväntningar för att få 

behålla kompetent personal inom organisationen. 

 

9,':(0.11,%1$+%(;&+&'$1$+%(

High commitment management (HCM) syftar till att stärka relationen och 

förbindelsen mellan de anställda och företaget genom metoder såsom teamworking, 

funktionell flexibilitet och personalinflytande.87 

Ett annat fundament inom HCM som särskiljer denna teorin från övriga teorier i 

uppsatsen är olika former av belöningssystem. Ett av de vanligaste som tags upp är 

”performance-related pay” (PRP) vilket innebär att ersättningen utgår i paritet till 

prestationen.88 

Bland respondenterna råder det delad mening om hur vida PRP är ett bra sätt att 

motivera sin personal. De kritiska respondenterna menar precis som Wood att 

individuell PRP motverkar teamworking, förorsakar kortsiktig planering samt bygger 

upp rädsla hos de anställda. Företag D är tydliga med deras ståndpunkt och säger att 

de inte anser att det är hållbart att bygga sitt ledarskap på att motivera de anställda 

med att de erbjuder den högsta lönen, då de menar att det finns alltid någon som kan 

erbjuda mer pengar. En själig lön ska självfallet utbetalas men efter det är det andra 

värden som blir betydligt viktigare för att behålla sin personal menar företag D. 

 
                                                 
87 Wood, S. (1996) High commitment management and payment systems 
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Den skaran av respondenter som arbetar med bonussystem är dock överens med 

teorin som anser att man går miste om ett viktigt motivationsverktyg om man inte 

tillämpar system som ger individen incitament att prestera mer.  

 

När det gäller vilken typ av ersättningsmodell som visat sig fungera bäst mellan ett 

bonussystem och en permanent löneökning för värdefull och högt presterande 

personal har studier visat att organisationer med en permanent löneökning för 

anställda har en högre grad av commitment bland de anställda än de som använder sig 

av bonussystem som premierar enskilda prestationer. Detta stämmer väl överens med 

företag D som inte har haft problem med personalomsättning och själva ofta är 

initiativtagare till lönesamtal. Kritik mot detta riktas dock från Företag F som menar 

att den stegrande löneökningen kan vara en oroande faktor. Ser vi till Shanghai så är 

lönen i paritet till vad vi har i Sverige. Dock betydligt mindre på landsbygden. 

(

;&-/.<(

Resultatet av uppsatsens intervjuer visar att lönen spelar en allt större roll beroende på 

vart i hierarkin man står. Jacobsen, D I & Thorsvik, J. påtalar att lön efter prestation 

är ett typexempel på hur man kan använda sig av materiella drivkrafter för att 

motivera sin personal.89 För låg- och medelinkomsttagare är det den ekonomiska 

aspekten som är viktig med högre lön. Detta då ju mer en individ tjänar ju fler icke 

materiella incitament kommer fram. En redan högavlönad person ser snarare en 

löneökning som ett symboliskt värde och ett tecken på status. Vilket således blir en 

social drivkraft. Därmed finns det ofta billigare och effektivare sätt att motivera och 

nå samma resultat med höginkomsttagaren. 

Lågavlönad personal tycks i större utsträckning välja det jobb som erbjuder mest 

pengar i utbyte för deras tjänster,90 vilket Företag C har fått erfara. Företag D däremot 

som säger sig betala vad de anser är en själig lön, menar att man bygger sitt ledarskap 

på andra värden än enbart lön. Kopplat till Maslows behovstrappa innebär detta att 

Företags C:s anställda inte tycks få sina fysiologiska behov uppfyllda och inte heller 

deras trygghetsbehov med tanke på de bestraffningssystem företag C använder sig av 

då Företags C:s anställda tenderar att lämna i större utsträckning än de övriga 

respondenternas.  
                                                 
89 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar 
90 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar 
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Företag A, B, D och F:s anställdas samtliga behov synes tillfredsställda då de enligt 

egen utsago säger sig arbeta mycket med att betala rimliga löner (fysiologiska behov), 

långsiktiga satsningar (trygghetsbehov), teambuilding (sociala behov), berömma de 

anställdas arbetsinsatser (erkännande) och låta de anställda utbilda sig och växa 

(självförverkligande). Dessa fyra företag är också de som haft minst 

personalomsättning av de sex företag som intervjuades. 

 
 

6. SLUTSATS 
Under denna rubrik kommer de olika tolkningar som gjorts genom det empiriska 

materialet att summeras. Slutsatsen ämnar svara på uppsatsens problemformulering. 

 

Åtgärder som visat sig motivera medarbetare att stanna inom företag är: 

• Lön, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för att bibehålla anställda inom ett 

företag. 

• Jobba med personlig utveckling 

• Rekrytera inhemsk personal även på chefspositioner 

• Att skapa förståelse för kulturella skillnader mellan Kina och västvärlden. 

Samt utbilda kinesisk och västerländsk personal i dessa skillnader. 

• Att jobba med teamworking och sociala evenemang. 

• Att erbjuda interna och externa utbildningar för personalen. 

• Att implementera västerländsk affärskultur har ofta visat sig hjälpa till att göra 

företag till en mer attraktiv arbetsplats. 

 

Denna studie visar även att de företag som tillgodoser flest steg i Maslows 

behovstrappa och således även tillgodoser flest av sina medarbetares individuella 

behov även är de företag som har lägst personalomsättning. 
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7. DISKUSSION 
Nedan diskuteras uppsatsen resultat. 

 
Det finns i Kina flertalet olika faktorer som påverkar motivation hos kinesiska 

medarbetare. Det finns likväl problematik som västerländska företag konfronteras 

med som aktör på den kinesiska marknaden. Vad som tydligt framgår av våra 

empiriska studier är att lön är den starkaste och viktigaste faktorn till motivation av 

kinesiska medarbetare. Vid sidan av lön så finns det en rad andra faktorer som spelar 

in på deras motivation såsom deras personliga utveckling etcetera. För att dessa två 

motivationsfaktorer skall gå att lösa så är det viktigt att man som en utländsk aktör i 

Kina lever sig in och anpassar sig efter rådande omständigheter såsom att avser man 

göra affärer med Kina så ges företag bättre förutsättningar till att göra affärer om dem 

har inhemsk personal. Det är även viktigt att företagare skapar en förståelse för de 

existerande kulturella skillnader emellan Kina och västvärlden samt att dem utbildar 

inhemsk och västerländsk personal i dessa skillnader. Detta för att på så sätt lättare 

kunna synkronisera samt förstå varandra och på så sätt lättare nå de mål och syften 

som finns uppställda i olika sammanhang såsom exempelvis i affärssammanhang. 

 

Det är även viktigt att västerländska företag inte helt släpper sitt ursprung såsom den 

västerländska affärskulturen. Det handlar alltså om att försöka skapa en balansgång 

emellan den kinesiska och västerländska affärskulturen inom företag, ta det bästa från 

två världar som är gångbara i de båda kulturerna. Detta då det har visat sig att 

kinesiska medarbetare ofta uppskattar den västerländska affärskulturen och det 

ledarskap som kommer därifrån.  

 

Ett sätt att få kinesisk och västerländsk personal att samarbeta är även genom att 

anordna olika slags teamworking aktiviteter samt även sociala evenemang såsom 

middagar, möten etcetera. 

Kineser har som vi nämnt ovan stort intresse i deras individuella utveckling, därav har 

utbildning framförallt under senare år blivit en viktig faktor för att bibehålla och 

utveckla personal inom företag och organisationer. 
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8. REFLEKTION 
I detta kapitel kommer personliga reflektioner kring denna uppsats att redovisas. Det 

kommer även ges förslag på vidare forskning. 

 

I vår slutsats nämner vi att lönen är den enskilt viktigaste faktorn för kinesiska 

medarbetare. Dock tycker vi oss se tendenser till att det är en faktor vars betydelse 

börjar avta i takt med att BNP tillväxten ber capita ökar. Vår Teori till detta är att 

Kina idag är i ungefär samma situation som Sverige var under efterkrigstiden. 

Tidigare har kineserna haft svårt att försörja sig och därmed varit tvungna att ta de 

jobb som betalar sig bäst. På ruinens brant kan några få kronor vara skillnaden mellan 

att svälta eller ha råd med ett mål mat. I dagsläget ser dock situationen annorlunda ut 

enligt vår studie. Kineserna har generellt sett en högre levnadsstandard än tidigare och 

i och med att de fysiologiska behoven nu mera tillfredsställs börjar den kinesiska 

befolkningen i allt större utsträckning försöka tillfredsställa övriga behov i enlighet 

med Maslows behovsteori. 

 

Vårt intryck är således att i grund och botten fungerar kineser och svenskar tämligen 

lika. Skillnaden är att vi lever i olika förhållanden.  

 

Vi anser att detta definitivt kan vara ett intressant område för vidare forskning. 
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Bilagor 

Intervjumall 
1. Vem är du och vilka arbetsuppgifter har du? 

2. Vilka anser du vara de mest betydande kulturella skillnader mellan kinesiska 

medarbetare och svenska medarbetare? 

3. Hur går ni tillväga för att rekrytera inhemsk personal i Kina? 

4. Händer det att era kinesiska medarbetare lämnar företaget? 

Om Ja: 

4A. Vad är vanligaste anledningen till att de lämnar? 

4B. Innebär detta problem för er? På vilket sätt är det i sådana fall ett problem? 

5. Vad tror du är vanligaste drivkrafterna för era kinesiska medarbetare? 

6. Hur ser ni på motivation inom företaget? Anser du att de anställda behöver 

motiveras? Varför? Varför inte? 

7. Hur arbetar ni för att få era kinesiska medarbetare att trivas? Vilka strategier 

har verksamheten för att motivera personalen? 

8. Har ni några exempel på satsningar inom motivationshöjande åtgärder som 

visat sig lyckade? Eller några som varit mindre lyckade? 

9. Testar ni er personals lojalitet på något sätt? I sådana fall hur? 

10. A. Till företag med nystartad verksamhet i Kina: Hur förberedde ni er eller 

gjorde ni er research innan ni gick in på den Kinesiska marknaden? Har ni 

samarbete med andra företag eller organisation för att hjälpas åt i denna 

utmaning? Och tar ni upp kulturskillnader vid utbildning av era Kineser eller 

av er svenska personal?  

B. Till företag med verksamhet i Kina sedan längre tid: Hur arbetar ni med de 

kulturella skillnaderna? Har ni samarbete med andra företag eller organisation 

för att hjälpas åt i denna utmaning att övervinna skillnaderna? Tar ni upp 

kulturskillnader vid utbildning av era Kineser eller av er svenska personal?  

11. Hur mycket arbetar ni med förståelse av kinesisk kultur? T ex guanxi, face och 

liknande? Ser er organisation eller arbetssättet annorlunda ut på något sätt i 

Kina jämfört med t ex Sverige på grund av detta? Till hur stor del anpassar ni 

er och i sådana fall hur anpassar ni er? 

12. Vilka är de viktigaste egenskaperna för att lyckas med ledarskap i Kina? Vilka 

ledare söker ni? Vilken stil har passat bäst? 
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13. Används det någon form av belöningssystem gentemot de kinesiska 

medarbetarna? Vad för slags belöningssystem? Såväl monetära (ekonomisk 

ersättning) som icke-monetära (t ex befordran, utvecklingsmöjligheter etc?)  

14. Anser ni att belöningssystem behövs? Varför? Varför inte? 

15. Vilka belöningar skulle du vilja eller kommer ni använda i framtiden som ni 

inte använder idag? 

16. Har vi missat något du anser är av vital vikt? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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