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1  INLEDNING 

 

Kina är ett av de största länderna i världen, både till yta och population men även 

när det gäller handel av olika slag. Kina är en av världens största världsekonomier 

och allt fler företag vill ta del av den växande marknaden.  

 

Finländska företag inom livsmedelsbranschen har under en längre tid försökt få 

tillträde till den kinesiska marknaden. Tillsammans med Livsmedelsverket Evira har 

man försökt att se till att uppfylla de kriterier som de kinesiska myndigheterna kräver 

och det har lämnats in en ansökan om rättighet till export till Kina. Snellmans 

Köttförädling Ab är ett av de företag som väntar på tillåtelse att få tillträda marknaden 

och därför tas i detta examensarbete reda på mera om den kinesiska marknaden 

och vad som är väsentligt att veta för finländska företag som beger sig ut på denna 

nya marknad. Jag fokuserar på saker som är bra att veta för att lyckas ta sig fram i 

affärslivet i Kina. Främst handlar det om vardagliga saker i affärslivet men också om 

hur man går till väga vid kinesiska förhandlingar. Uppdragsgivare till detta 

examensarbete är Snellmans Köttförädling Ab. 

 

Jag intervjuade olika företag som redan är etablerade i Kina samt olika personer 

som är eller har varit inblandade i handel mellan dessa Kina och Finland. Det jag 

kommer att ta fasta på är vilka olika kulturella skillnader som behöver tas i 

beaktande samt hur köpbeteendet och affärskulturen ser ut i Kina. Jag skall 

dessutom försöka ta reda på om det finns aspekter utöver teorin som är viktigt när 

man handlar med kineser. 

 

Teoridelen börjar med en presentation av uppdragsgivaren Snellmans Köttförädling, 

sedan beskrivs allmänt Folkrepubliken Kina samt dess unika enbarnspolitik och 

utbildning i landet. Landets historia sätter stor prägel på det dagliga livet samt 

handelskulturen, så den delen beskrivs också i början. Sedan behandlas 

affärskulturen i Kina samt förhandlingar på kinesiskt vis. Sist redogörs svaren och 
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resultaten från den kvalitativa undersökningen. Slutligen redogörs och 

sammanfattar vilka som var de viktigaste aspekterna på den kinesiska marknaden 

och affärskulturen. 

 

Syftet är att ur ett brett perspektiv kunna se vilka aspekter och detaljer man bör 

känna till och som kan vara till hjälp för företag som skall bege sig ut på den 

kinesiska marknaden. Målsättningen med detta arbete är att få ihop och göra en bra 

sammanfattning om den nya marknaden och hur man skall verka där, vilket sedan 

kan hjälpa personal på Snellmans Köttförädling Ab. 
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2  OY SNELLMAN AB 

 

Jag har själv arbetat vid Snellmans i flera år inom olika organisationer, men främst 

inom försäljning och export. Här skall jag skriva lite grundinformation om företaget 

och koncernen Oy Snellman Ab samt mera ingående fakta om dotterbolaget 

Snellmans Köttförädling som är det företag som gör sig redo för att bege sig ut på 

den kinesiska marknaden. 

 

Oy Snellman Ab är ett familjeägt företag med huvudkontor och -produktion i 

Jakobstad. Företaget grundades på 1950-talet av fem bröder vars vision var att 

tillverka goda råvaror för människans välbefinnande. Företaget började småskaligt 

med korvtillverkning i en liten källare och har framtill idag utvecklats till att bli en av 

de största aktörerna på den finländska marknaden inom kött- och charkproduktion. 

Företaget växer ideligen och har kommit att bli en stor koncern med flera dotterbolag 

inom olika marknadsområden. Hela koncernens omsättning har på tio år växt från 

97 miljoner till 264 miljoner euro. (Snellman 2014.) 

 

Koncernen är idag indelad i fem olika delområden (FIGUR 1); köttförädling, 

färdigmat, foodservice, djurmat och panini. Alla verksamhetsområdena har egen 

tillverkning och försäljning och står som skilda dotterbolag under moderkoncernen. 

I hela koncernen arbetar över 1100 personer. Hela koncernens omsättning var 304 

miljoner euro år 2014 och antalet anställda var runt 1200. (Snellman 2014.) 

 

 

FIGUR 1. Snellmans organisation (Snellman 2014.) 
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De olika delområdena och dotterbolagen har olika varumärken som t.ex. 

Kokkikartano inom färdigmat och Musch inom djurmat. Företaget har satsat mycket 

de senaste åren på att bygga upp en fungerande koncern med tydliga visioner och 

målsättningar. (Paananen 2014.) De olika dotterbolagens varumärken och logon 

syns här i figur 2. 

 

 

FIGUR 2. Snellman-koncernens dotterbolag. (Snellman 2014.) 

 

Eftersom de olika dotterbolagen går under egen organisation och har egen skild 

försäljning, så kommer jag att fokusera på och enbart skriva om köttförädlingen, 

eftersom det är det bolaget som främst vill ut på den kinesiska marknaden och 

eftersom det är där jag själv har arbetat. 

 

2.1  Snellmans Köttförädling Ab 

Hela koncernens omsättning var 304 miljoner euro år 2014 och köttförädlingens del 

av det var 220 miljoner euro. Köttförädlingen är alltså det absolut största 

dotterbolaget under moderkoncernen. Dess verksamhet omfattar hela 

produktionskedjan från slaktning och styckning till produktion och försäljning av 

färdiga kött- och charkprodukter. I Jakobstad arbetar för tillfället nästan 800 

personer. (Snellman 2014; Gäddnäs 2015.) 

 

Företaget har gjort stora investeringar inför framtiden de senaste åren, bland annat 

genom att förstora sina anläggningar rejält. Man vill bibehålla sin position bland de 

största aktörerna inom kött- och charkproduktionen i Finland och utvecklar hela 

tiden sitt produktsortiment. (Paananen 2014.) 
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Snellmans Köttförädlings exportandel utgjorde 14 miljoner euro år 2014 och bestod 

av 10 miljoner kilogram köttprodukter. Man bedriver exportförsäljning till 30 olika 

länder, inklusive flera EU-länder. De största exportländerna är Nya Zeeland, 

Kanada och Sydkorea. Ryssland har varit ett betydande exportland, men för tillfället 

så har Ryssland utfärdat ett omfattande import-stop från bland annat Snellman och 

andra finländska livsmedelsföretag. De produkter som exporteras världen över är 

frysta kött- och biprodukter som har bättre efterfrågan och värde på utländska 

marknader än på den finska marknaden. (Gäddnäs 2015.) 

 

2.2  De första stegen mot den kinesiska marknaden 

I flera års tid har Snellmans mera eller mindre aktivt ansökt om att få tillgång till den 

kinesiska marknaden. Den första ansökan lämnades in 2008-2009 och flera 

auditeringar har blivit gjorda. Kraven på livsmedelsföretag från de kinesiska 

myndigheterna är dock väldigt höga och gör det väldigt svårt, nästintill omöjligt, att 

lyckas. Personer från de kinesiska myndigheterna har varit på besök till Finland och 

till bland annat Snellmans och i januari 2015 var nyckelpersoner från det finska 

ministeriet och från finländska livsmedelsföretag på statsbesök till Kina. 

Exportdirektör Staffan Snellman och kommersiella direktören Peter Fagerholm från 

Snellman deltog i besöket. (Snellman 2015b.) 

 

Inför framtiden är man dock ännu optimistiska och hoppas på att lösningar och 

samarbete kommer att uppnås. Exportassistenterna har börjat förbereda sig på 

detta, genom att till exempel börjat ta kurser i det kinesiska språket. (Snellman 

2015b; Gäddnäs 2015.) 
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3  FOLKREPUBLIKEN KINA 

 

I detta kapitel kommer jag att ta upp grundläggande information om Kina, gällande 

historia och ekonomi. Landet har en lång historia som har präglat hela landets och 

invånarnas karaktär genom århundraden och ekonomin är en av världens snabbast 

växande ekonomier. 

 

3.1  Allmänt om Kina 

Kina är världens fjärde största land sett till ytan. Ytan är nästan 960 000 000 km² 

och befolkningsmängden var 1,36 miljarder år 2013. Huvudstaden är Peking och 

landets största stad är Shanghai med 23,8 miljoner invånare. (Kinas 2014.) 

 

I Kina bor det flera olika etniska folkslag och majoriteten på cirka 93 % hör till Han-

folket. Fastän landets yta är stort, så bor största delen av befolkningen i städerna i 

landets östra del på endast 15 % av landets totalyta. Landet brukar delas upp i fem 

olika delar baserat på både geografisk placering och kulturella och historiska 

aspekter; det egentliga Kina, Manchuriet, Xinjiang, Inre Mongoliet och Tibet. 90 % 

av befolkningen bor i det egentliga Kina. (Kjellgren 2000, 20-21.) 

 

Kina är ett land som utvecklas och växer i rasande fart. Från att ha varit ett slutet 

land, har Kina på några årtionden blivit ett av de länder som har mest påverkan på 

världsekonomin. Detta är något som är svårt att undvika när man har att göra med 

Kina. Kineserna själva kallar sitt land för ”Zhongguo”, vilket i stort sett betyder det 

centrala riket och detta beskriver deras syn på sitt land, nämligen att Kina enligt dem 

är det mest centralt belägna och viktigaste landet på jordklotet. (Saraste 2008, 7-8.) 
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3.1.1  Enbarnspolitik 

Genom Kinas historia har familjerna varit stora. Tre eller fyra generationer levde 

under samma tak och barnens uppgift var att ta hand om föräldrarna. Diktatorn Mao 

uppmanade kineserna att föröka sig kraftigt, för att få till stånd ett storfurstendöme. 

Den stora folkmängden orsakade sådana problem, att man år 1979 införde 

enbarnspolitik i Kina. Det är inget som är skrivet i lagen och den följs olika på olika 

håll i landet, men uppmaningen är att det bara skall födas ett barn per familj. Det 

har dragit ner på befolkningstillväxten, men har istället medfört andra problem. 

Kineserna föredrar att hellre föda en pojke än en flicka, speciellt på landsbygden, 

eftersom en son bättre kan säkra familjens fortsatta inkomst och trygghet. Detta har 

bidragit till att det föds betydligt flera pojkar än flickor i Kina och detta orsakar 

problem framförallt på äktenskapsmarknaden. Bristen på flickor har gjort att vissa 

provinser tillåter ett till barn ifall det första som föds är en flicka och samtidigt har 

man försökt ta bort möjligheten till att kontrollera fostrets kön vid 

ultraljudsundersökning på en gravid mamma, för att minimera abort av flickor. 

(Pietarinen 2010, 66-67.) 

 

Det förekommer ändringar och lättnader i enbarnspolitiken numera. Tidigare var det 

så att ifall båda föräldrarna var ensambarn så kunde de skaffa två barn, men 

nuförtiden så räcker det ifall ena föräldern är ensambarn. (Svd 2013.) 

 

3.1.2  Skola och utbildning 

Kineserna satsar mycket på utbildning för den yngre generationen. Eftersom 

familjerna är små och enbarnspolitiken råder, så är man väldigt allvarlig och seriös 

när det gäller barnets skolgång och studier. Man kräver mycket av sitt barn och 

studierna tas på största allvar. Man missar inte en lektion utan en ordentligt giltig 

orsak och vanligt är att föräldrarna kan satsa runt 30 % av sin inkomst på barnets 

studier. (Pietarinen 2010, 70-71.) 
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Bortsett från det man lär oss här i väst, så lär sig kineserna i skolan att hålla med 

det läraren säger och inte argumentera mot någonting. Man skall ofta lära sig utantill 

det som läraren säger och även det som står i böckerna. Kreativitet, problemlösning 

och kommunikationskunskaper utelämnas helt. Matematik och fysik är sådant som 

anses vara viktigt i det kinesiska skolämbetet. För att nå höga skolprestationer, så 

åker många kineser utomlands för att studera vid universitet och speciellt England 

är populärt. (Pietarinen 2010, 70-71.) 

 

Det kinesiska skolsystemet är gammalmodigt, men eleverna i Kina har visat bra 

resultat i den internationella Pisa-undersökningen. De är väldigt bra på att hantera 

fakta, men har svårt att tänka fritt och analysera problem. (Barnverket 2013.) 

 

3.2  Kinas historia 

Kina är ett gammalt land som redan 221 f Kr enades under den förste kejsaren Qin. 

Många olika folkslag har bott i Kina sedan dess begynnelse och gränserna har 

flyttats många gånger. Fram till 1800-talets slut användes den regerande dynastins 

namn på landet och på folket som bodde där. Namnet Kina började européerna 

använda som benämning på landet på 1700-talet. (Kjellgren 2000, 29.) 

 

På 1900-talet tog den sista dynastin slut varefter Folkrepubliken Kina så småningom 

bildades år 1949. Kina förde krig först mot Japan och sedan blev det inbördeskrig i 

landet. Runt 12 miljoner människor dog i striderna, vilka vanns av kommunistpartiet 

ledd av Mao Zedong. Han införde en så kallad kulturell revolution i landet, där han 

försökte få bort gamla traditioner och istället införa kommunistiskt tänkande. Efter 

Maos död 1979 började läget lugna sig i Kina. (Globalis 2015.) 
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3.3  Ekonomin och näringslivet i Kina 

Kina har en egen valuta som heter kinesisk Yuan. Bruttonationalprodukten är 8227 

miljarder dollar och Kina har därmed världens andra största ekonomi, näst efter 

USA. Efter den tidigare ledaren Maos död öppnade man dörrarna för handel med 

resten av världen och därmed har Kina blivit en av de snabbast växande 

ekonomierna i världen. Ännu ett steg mot internationalisering var när Kina gick med 

i den internationella handelsorganisationen, WTO, år 2001. (Globalis 2008.) 

 

Kinas ekonomi har haft en stor procentuell tillväxt de senaste åren och år 2013 växte 

ekonomin med 7,7 % (Paakkanen 2014). Dock så har även Kinas ekonomiska 

tillväxt avtagit tillsammans med den senaste tidens minskade tillväxt i 

världsekonomin och man förväntar sig inte längre så höga tillväxt siffror i Kina. 

(Utrikesministeriet 2014.) 

 

En stor utmaning när det gäller näringslivet i Kina är de olika samhällsklyftorna som 

finns i landet. År 2011 var lönen för en kines av medelklass och bosatt i en stad 

2 630 euro, samtidigt som en som var bosatt på landet endast förtjänade 840 euro. 

Dessutom är det sociala skyddet betydligt bättre i städerna, vilket förstorar klyftorna 

ännu mera. Detta är dock någonting som kineserna försöker förbättra, men det tar 

tid, samtidigt som invånarnas medelålder blir allt högre. Befolkningen i Kina ökar 

inte längre och flest invånare i arbetsför ålder beräknas vara som högst nu år 2015. 

(Utrikesministeriet 2014.) 

 

Arbetslösheten är hög och lönerna är låga på landsbygden och därför flyttar många 

in till städerna för bättre arbetsmöjligheter, speciellt unga människor vill skaffa sig 

en bättre framtid genom att flytta in till städerna. De som bor på landsbygden arbetar 

oftast med jordbruk, och så mycket som tre fjärdedelar av Kinas befolkning förtjänar 

sitt levebröd på jordbruk, vilket säger att det bor en hel del människor ute på 

landsbygderna. Kina har stora naturtillgångar som till exempel kol, olja och 

järnmalm. De viktigaste och största exportvarorna är textilier, elektronik, olja, 
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kemikalier, lättare industriprodukter och vapen. Även servicetjänsternas andel har 

haft en tillväxt på senare år.(Globalis 2008.) 

 

3.4  Handel mellan Kina och Finland 

Handeln mellan Kina och Finland består av handel båda vägarna. Finland 

exporterar bl.a. motorer, metaller och pappersmassa till Kina, samtidigt som landet 

importerar främst telefoner, datorer och textilier därifrån. Både export och import 

hade sjunkit lite jämfört med tidigare år, enligt tullens statistik, men under 

tidsperioden januari till juli 2014 bestod exporten till Kina av 1,5 miljarder euro och 

importen var så mycket som 2,1 miljarder euro. (Tullen 2014.) 

 

Här nedan i figur 3 syns varorna och dess andel av den totala exporten till Kina. 

Man kan bl.a. se att motorer, maskiner och metaller utgör över hälften av Finlands 

exportvaror till Kina och resterande produkter är bl.a. pappersmassa och skinn.  

 

FIGUR 3. Export till Kina 2011. (Tullen 2011.) 

Här är ett annat diagram i figur 4 som däremot visar fördelningen av importvaror 

från Kina. Telefoner, datorer och motorer utgör ungefär hälften samtidigt som 

textilier, skor och möbler utgör den andra stora produktgruppen. 
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FIGUR 4. Import från Kina 2011. (Tullen 2011.) 

 

I figur 4 ser vi också att telefoner och kläder är det som Finland importerar mest från 

Kina. Kina är det största landet i världen i produktionen av dessa och bakom detta 

ligger ett välkänt fenomen. Det kinesiska fenomenet som berör hela världen slog till 

i början av 2000-talet. Allt fler företag lade ner sina anläggningar i hemlandet för att 

förflytta sin produktion till Kina. Råvarorna var billigare där liksom även 

arbetskraften. Den växande marknaden i Kina var även den tilltalande för företagen. 

Idag är de flesta bruksvarorna och kläderna gjorda i Kina, och landet har kommit att 

kallas Världens fabrik. (Mykkänen 2004, 69-71.) 
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4  AFFÄRSKULTUREN I KINA 

 

Vårt ursprung har format oss till den människa vi är. Kultur och historia är begrepp 

som gör att vi omedvetet beter oss på ett visst sätt och har vissa värderingar och 

synsätt på olika saker. I det här kapitlet tas saker upp som beskriver och förklarar 

kineserna, när det gäller sådant som samhället formar dem till, som t.ex. hierarki, 

synen på kvinnorna, individualism och titelns viktighet. Samtidigt så är språket en 

stor aspekt i denna främmande kultur, vilket närmare granskas i detta kapitel. Dessa 

olika aspekter är sådant som är väsentligt att känna till när man handlar med 

kineserna, eftersom man då lättare kan förstå varför de beter sig på ett speciellt sätt, 

samtidigt som man har lättare att närma sig dem när man kan förstå och acceptera 

dem bättre. 

 

4.1 Hierarkisk uppbyggnad 

I Kina respekterar man sin överordnade i den mån, att barnen inte ens säger emot 

sina föräldrar. Man pratar på olika sätt med personer i olika positioner och av olika 

status i samhället och respekterar alltid den som är överordnad. När en utlänning 

förhandlar i Kina har det alltså betydelse vilken ålder man har, vilken status och 

position man har, samt vilken stil och vilket sätt man uppvisar. Det är en stor och fin 

hederssak för kineserna om höga chefer som t.ex. styrelseordförande eller 

verkställande direktören för det utländska företaget är med i förhandlingen. Det 

kinesiska företaget har då lättare att få förtroende för företaget och 

vidareförhandlingar kan då i ett senare skede även göras med personer i lägre 

positioner. Det viktiga är att det första intrycket och den första träffen sker med 

högtuppsatta personer från företaget.  (Blackman 2005, 48.) 

 

Kina är fortfarande ett hierarkiskt land, där kommunisterna styr landet och införande 

av demokrati har ännu inte lyckats. Korruption är ett stort problem i landet och det 

lönar sig inte att gå emot dem som styr landet. (Globalis 2015.) 
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4.2 Kommunikation och språk 

Det regerande officiella språket i Kina är mandarin-kinesiska. Det finns över 50 olika 

dialekter i landet, men mandarin är det språk som lärs ut i skolorna, som talas i radio 

och tv och som används i tidningar. Det mest talade språket är dock kantonesiska, 

vilket är det språk som används ute på landsbygden där den stora folkmassan bor. 

Trots att alla dialekter är varianter av kinesiska, så skiljer sig dialekterna så mycket 

från varandra att de inte förstås av varandra. Oberoende av vilken dialekt man talar, 

så skrivs alla på samma sätt. Skriftspråket är alltså gemensamt och samma för alla. 

Skriftspråket består inte av bokstäver, utan av symboler och tecken som 

härstammar från olika bilder. Det finns runt 50 000 olika tecken i det kinesiska 

språket, men endast 6000 används i dagligt bruk. För att obesvärat kunna läsa en 

normal text, behöver man kunna runt 2000-3000 tecken. (Kauhanen 1994, 21.) 

 

Det finns stora skillnader mellan den äldre och den yngre generationen i Kina när 

det handlar om utbildning och språk. Ännu år 1949 var cirka 80 % av befolkningen 

analfabeter, medan nästan alla kan numera läsa och går i skola. Trots det finns det 

ännu en del äldre människor som är analfabeter. En av orsakerna är att under åren 

1966-1976 stängdes universiteten och de flesta skolorna under en pågående 

kulturell revolution. Därmed uteblev utbildningen under det decenniet. (Kauhanen 

1994, 22.) 

 

Eftersom Kina blivit alltmer internationaliserat, så har också utländska språk kommit 

in i bilden. Engelska är det främmande språk som kommer först efter kinesiska, 

japanska kommer på andra plats. År 2001 började man ett nytt program i lågstadie-

skolorna där man började undervisa alla i engelska. Nuförtiden så lär sig barnen 

engelska redan i de flesta daghemmen och förskolorna. (Poropudas 2010.) 

 

Men när man beger sig av till Kina, så behöver man veta att man högst troligen inte 

kommer att klara sig med endast engelska språket. I städerna kan man ta sig fram 

något så när på engelska, men på landsbygden kommer man inte långt utan 
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kunskaper i det kinesiska språket. Det är bra att lära sig några vanliga fraser på 

kinesiska för att kunna ta sig fram, men när det gäller förhandlingar och handel 

företag emellan, så behöver man ofta anlita en tolk. Dessutom är Kina ett land där 

man använder sig av mycket icke-verbala uttryck och kommunikation, vilket kan bli 

vilse-ledande för en som saknar kunskap i det kinesiska språket och dess kultur. 

(Pietarinen 2010, 27.) 

 

Det finns en del avvikelser och kommunikationsproblem som man kan stöta på. 

Sådant som kan orsaka problem och misstolkas, är kinesernas sätt att använda sig 

av orden ”ja” och ”nej”. När en kines svarar ”ja” så behöver det inte nödvändigtvis 

betyda att det tidigare påstådda är överenskommet och att han håller med. Detta 

jakande betyder ofta bara att han har förstått vad du sagt. En nickning behöver heller 

inte nödvändigtvis betyda att personen förstår, och för att i sammanhanget få reda 

på vad han menar behöver man kanske ställa följdfrågor. Ett skratt betyder inte alltid 

att personen är glad, utan kan användas vid osäkerhet och bör inte misstolkas. På 

motsvarande sätt använder kineserna likaså sällan ordet ”nej”. Användning av det 

nekande ordet anses oartigt. Istället går man runt ordet och kan svara att ”jag skall 

fundera på det” eller ”det kan bli lite besvärligt”, och dessa svar anses nekande. 

(Pietarinen 2010, 33-34.) 

 

När det gäller kroppsspråk och gester, så finns det en del som kineserna inte 

uppskattar. Att vissla eller att knäppa med fingrarna anses oartigt. De pekar aldrig 

med pekfingret, utan visar gesten med hela handen och dessutom är de måna om 

sitt personliga revir och tycker inte om att bli rörda av främlingar. (Pietarinen 2010, 

33-34.) 

 

 

4.3  Den kinesiska individen i affärskulturen 

Det bor väldigt mycket folk i Kina, nämligen 1,3 miljarder människor och eftersom 

Kina utvecklas och blir allt mer internationell och världsvan så blir även befolkningen 
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mera internationella och världsvana. Dock så ligger det ett starkt kinesiskt kulturarv 

och många traditioner bakom det kinesiska beteendet. (Mykkänen 2004, 127-129.) 

 

Individualism är varken någon positiv eller högt värderad sak i Kina. Den anses 

däremot vara något oartigt och själviskt och dessutom ger det en bild av att man 

bara har sitt eget bästa för ögonen och det är inte alls vackert i kinesernas ögon. 

Istället för att hålla fram sig själv, som personer från västvärlden ofta gör, så håller 

kineserna fram position och nätverk. Detta är typiskt för den kollektiva kulturen som 

råder i Kina. Där är det nämligen så att nätverket och de människor och kontakter 

du har är viktigare än vad du vet och kan. Istället arbetar man ofta i grupp och 

påpekar sällan om någon annan gjort något fel eller om man själv misstagit sig. 

Istället sopar man problemen ”under mattan” i hopp om att ingen skall märka dem. 

Detta är viktigt för att ingen skall få dåligt rykte. När olika beslut skall tas, så gör man 

det på kinesiskt vis ofta gemensamt i grupp. (Pietarinen 2010, 54.) 

 

Den kinesiska historien och dess kulturella mångfald har gjort att väldigt mycket 

skiljer sig från vad man i västvärlden är vana med. Kineserna är väldigt måna om 

sitt rykte och håller det viktigt att respektera och att själv bli respekterad. Det som 

jag tror är en av de största bidragande faktorerna till dessa kulturella skillnader, är 

att Kina länge under tidig historia var ett slutet land och starka härskare styrde landet 

och invånarna. På grund av detta blev kineserna vana att leva som en i mängden 

och inte sticka ut och detta syns starkt i deras beteendemönster ännu idag. Dock så 

är Kina ett land under utveckling och det ändras mycket för varje år som går och 

detta formar även invånarna. 

 

4.3.1  Kvinnans plats i samhället 

Genom historien har kvinnan haft en förtryckt plats i det kinesiska samhället, ända 

sedan Konfucius tid då hela samhället var satt under en hård auktoritär regim. 

Äktenskapet och familjeförhållandet var inget som skulle sticka ut, utan led under 

benämningen ”det harmoniska samhället”. Verkligheten var en helt annan, med 
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förtryckta kvinnor som led av hustrumisshandel i stor sträckning. (Lagerkvist 2007, 

98.) 

 

Kvinnan hade ingen social status under tidig konfucianism och var helt beroende av 

sina manliga familjemedlemmar. Hon skulle vara underordnad sin far, make och sin 

egen son när hon blev änka. Dessutom hade den kinesiska kvinnan ingen arvsrätt 

och när hon var mogen att gifta sig så blev bortgift till sin fars utvalde. Kvinnan skulle 

framavla barn, helst söner, och skulle helst hållas inom hemmets fyra väggar. 

(Kjellgren 2009, 33-34.) 

 

När folkrepubliken Kina grundades 1949, antog kommunisterna genast en lag som 

jämställde kvinnan med mannen, gav kvinnan arvsrätt samt rätt till att skilja sig. 

Härmed började kvinnan ta sig an mera ansvar och började synas mera ute i 

samhället. Fortfarande har kineserna ett konservativt synsätt på kvinnans 

rättigheter, liksom på det mesta annat, men kvinnans roll är idag inte långt från 

mannens. (Kjellgren 2009, 34-35.) 

 

Kvinnors självständighet, yttrande frihet och chans att visa sig i samhället har 

däremot förbättrats avsevärt på senare år. I och med internationalisering och att 

medelklassen och marknadskrafterna har utvecklats snabbt på senare år, så har 

kvinnans position i samhället också följt den strömmen. (Lagerkvist 2007, 98.) 

 

 

 

4.3.2  Namn och titel 

I Kina har man ofta ett släktnamn samt ett eller två förnamn. Det kinesiska namnet 

uttalas med först släktnamnet och sedan förnamnen. Nuförtiden har man ofta tagit 

sig ett engelskt eller västerländskt förnamn och då nämns förnamnet före 
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släktnamnet. Släktnamnet har ingen större betydelse och en hel stad kan heta 

samma. Släktnamnet Wang är det vanligaste och används av ungefär 93 miljoner 

kineser. Kvinnan behåller sitt gamla släktnamn även när hon gifter sig och barnen 

får endera mammans eller pappans släktnamn. Oftast får flickorna mammas 

släktnamn och pojkarna får pappas. Förnamnet har däremot ofta en finare betydelse 

och är valt med mera omsorg. Ofta försöker man ge sitt barn ett namn som har en 

fin symbolisk betydelse eller där tecknen för namnet motsvarar någon fin personlig 

symbol. När man tilltalar någon med titel sätter man titeln efter släktnamnet, som 

exempel Wu laoshi, som betyder lärare Wu. Inom familjerna kallar man ofta sina 

släktingar med den titel de har, t.ex. mormor, farbror och lillasyster och lämnar 

därmed bort förnamnet. (Pietarinen 2010, 37-41.) 

 

Det är också artigt och väldigt vanligt att man kallar äldre människor för ”lao”. Det 

betyder hedervärd och ärad och visar på den respekt som är mycket viktig i Kina. 

(Mykkänen 2004, 129.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

5  ATT FÖRHANDLA PÅ KINESISKT VIS 

 

På samma sätt som det kulturella arvet påverkar oss som människor och vår 

personlighet, så påverkar det också vårt sätt att förhandla. Det finns vissa starka 

drag som skiljer sig från vad man i väst-världen är vana med och som man bör 

känna till. Det ”Kinesiska ansiktet” som senare i kapitlet kommer att beskrivas, är en 

viktig aspekt att känna till, eftersom det genomsyrar det kinesiska 

tillvägagångssättet. 

 

I Kina finns det inget specifikt ord för förhandling, utan man använder ett ord som 

översatt till svenska betyder pågående dialog och det beskriver den kinesiska 

förhandlingen väldigt bra. I västvärlden är man vana att framskrida systematiskt och 

snabbt i en förhandling, men så är det inte alltid i Kina. Kineserna är beredda att dra 

ut på tiden och förhandlingen, för att få igenom sitt mål med det hela. Man bör vara 

ödmjuk och tålmodig i sin förhandling. (Pietarinen 2010, 93-94.) 

 

Kineserna uppskattar att man förhandlar på deras vis och stress och avsaknad av 

tålamod i förhandlingssyfte anses kränkande. Om kineserna lägger märke till att den 

utländska förhandlaren inte respekterar det kinesiska tillvägagångssättet, så kan 

förhandlingen bli väldigt kort och avbrytas. Men om man visar respekt och hänsyn 

mot dem och deras affärskultur så kan man bli livslånga samarbetspartners. Deras 

tillvägagångssätt skiljer sig mycket från det finländska och trots att förhandlingen 

kan vara en utdragen process, och man sist och slutligen kommit så långt att man 

skrivit ett kontrakt så skall man vara beredd på att kineserna ännu kan komma med 

tilläggsvillkor samtidigt som de förutsätter att köpet skall framskrida fort efter att 

avtalet gjorts. Ett avtal i Kina är mer än ett underskrivet papper, eftersom det räknas 

som ett nytt samarbete med ny samarbetspartner och att skapa nätverk är mycket 

viktigare än vilket avtal som helst. (Pietarinen 2010, 93-94.) 
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5.1 Det ”kinesiska ansiktet” 

Att ”behålla sitt ansikte” är en viktig sak i Kina. Att förlora sitt ansikte betyder att man 

förlorar sitt rykte och kan anses sämre i andras ögon. Detta är en väldigt negativ 

sak i detta land, där nätverk och rykte är en väldigt väsentlig del av en själv. Att ha 

ett bra anseende betyder också respekt från andra. I motsvarighet till väst-världen 

där yttrandefrihet, rakhet, obundenhet och mänskliga privilegier är viktiga saker för 

individerna när man vill ta sig fram i samhället med sina egna åsikter, så är det 

annorlunda i Kina. Där är man uppfostrad att försiktigt yttra sin åsikt så att man inte 

skadar en annan person. Man säger inte emot sina föräldrar och man skall 

respektera den andres rykte och status. (Blackman 2005, 46-48.) 

 

Man skall värna om den andres rykte, och det är inte bra om man sårar den andre. 

Det kan ofta innebära att de hämnas och att man får tillbaka i ett senare skede. 

Kineserna har en bra självbehärskning och visar inte om de blivit sårade, eftersom 

det skulle anses ociviliserat och man skall inte släppa fram sina känslor i sådana 

situationer. Att förlora sitt ansikte, kan i Kina i värsta fall vara förödande för en 

person och dennes samhällsposition. Istället för att kritisera något eller någon, skall 

man försöka behärska sig och inte säga något, eller så visar man respekt mot det 

kinesiska och nämner att det är annorlunda hemma hos sig. Man pratar alltså inte 

direkt om känsliga problem, utan går runt dem och sätter istället fokus på något 

annat. Man håller inte fram och diskuterar olika problem inom företagen, utan man 

vill helt enkelt behålla sitt och företagets ansikte och rykte utåt och pratar runt alla 

problem och är väldigt försiktig i sina uttalanden och åsikter för att inte såra någon 

eller något. (Blackman 1997, 48-52.) 

 

Det kinesiska ansiktet är mycket intressant och viktigt att känna till. Ingen av oss vill 

bli bortgjorda inför andra, men att veta att detta är ännu viktigare för kineserna, är 

bra att känna till. 

 

 



20 
 

5.2 Tillvägagångssätt 

Före förhandlingstillfället bör man förbereda sig bra. Det är bra att bekanta sig med 

det kinesiska företaget, dess bakgrund, produkter, kunder och försöka reda ut vad 

det kinesiska företaget vill ha ut av förhandlingen. I Kina börjar man oftast sina 

förhandlingar inom utsatt tid, så det gäller att vara i tid till mötet. Det första mötet 

kan vara mera inofficiellt för att man skall lära känna varandra bättre och man bör 

vara tålmodig och inte börja prata affärer förrän kinesen tar det på tal, för denne vill 

först lära känna förhandlingspartnern som person. (Pietarinen 2010, 94.) 

 

Samtidigt som kineserna håller nätverk och samarbetspartner väldigt viktiga, så kan 

de vara väldigt reserverade och försiktiga i början när det handlar om en ny 

samarbetspartner. Det gamla och befintliga nätverket är det viktiga och att skapa ett 

nytt nätverk kräver tid och inställsamhet. Det lönar sig att lära känna sin kinesiska 

partner före den egentliga förhandlingen och ännu viktigare är att låta denna lära 

känna dig och att få fram en ömsesidig respekt parterna emellan. Det kan hända att 

man blir bjuden på en middag eller någon annan bjudning i och med förhandlingarna 

och detta är ett väldigt bra tillfälle att visa sin kinesiska kollega att man är en 

respektfull och seriös människa och affärsman. (Blackman 1997, 81-83.) 

 

Själva förhandlingen går sedan ofta till så att man börjar med de stora helheterna 

för att sedan gå in på detaljer. Det gäller att sätta upp konkreta maximi- och 

minimigränser för sig själv, eftersom kineserna ofta är väldigt duktiga förhandlare 

och gärna håller på så länge att de får sin vilja igenom. En bra förhandling slutar 

efter att båda fick igenom något i förhandlingen samt att båda parterna behöll sitt 

ansikte.  (Pietarinen 2010, 95-101.) 

 

När man sedan kommit fram till ett beslut och ett kontrakt är skrivet, så behöver man 

kontrollera kontraktet ordentligt innan man underskriver det. Kineserna kommer ju 

ofta med tilläggsvillkor, men de kan även ha ändrat kontraktet tills det skall 

underskrivas. Därför bör man vara uppmärksam på själva kontraktet, eftersom det 
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är ett vanligt befarande i Kina att det kommer ändringar i kontraktet. (Blackman 

2005, 112-113.) 

 

Målet för ett fortsatt bra samarbete i framtiden, är att båda parterna är nöjda över 

resultatet efter en förhandling och därför tror jag att det är viktigt att känna till det 

kinesiska sättet att förhandla. Dock tror jag inte att man som utlänning helt behöver 

gå in för att förhandla på kinesiskt vis, men det är viktigt att känna till och respektera 

det som kineserna gör. 

 

5.3  Affärsgåvor 

Att ge affärsgåvor i Kina behöver nödvändigtvis inte betyda eller leda till något 

särskilt, men ger man ingen gåva uppfattas det ofta negativt. Ofta när man ger 

affärsgåvor dock, så gör man det för att visa uppskattning och tacksamhet gentemot 

den andra, men också för att antyda att man vill bevara vänskapen och kontakten. 

Får man en gåva, så förväntas man ge en tillbaka, för ger man inget tillbaka så 

lämnar man skyldig något i kinesernas ögon. Å andra sidan är det också viktigt att 

inte ge något sådant som gör att den kinesiska kollegan känner sig skyldig. Det är 

inte bra för ”det kinesiska ansiktet” och just detta är det viktigaste att tänka på när 

det gäller affärsgåvor. (Mikluha 1995, 173-174.) 

 

En gåvas värde bör mätas med situationen och tillfället. En för dyr gåva gör att 

kinesen känner skyldighet att ge något lika dyrt tillbaka och en för billig gåva gör att 

kinesen känner att du inte uppskattar honom tillräckligt. Gåvans symboliska 

betydelse är det dock vettigare att satsa på, eftersom det har större betydelse än 

dess penningmässiga värde. Gåvor som uppskattas är små saker med företagets 

logo på, som t.ex. pennor, böcker och kravatter. Olika material uppskattas på olika 

sätt, t.ex. ett smycke gjort i trä eller en enkel enfärgad glasvas, uppskattas inte 

eftersom de känns alltför billiga i kinesens ögon. Man bör värna om och känna till 

kinesisk symbolik, eftersom en klocka som exempel symboliserar död och 

begravning och antalet fyra betyder olycka och otur. Pappret på gåvan har också 
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betydelse. Man bör helst undvika vitt och svart som också symboliserar död och 

begravning, men rött, gult och guld fungerar alltid. (Pietarinen 2010, 14-15.) 

 

Ofta är det en speciell ritual när man ger gåvor i Kina. Den kinesiska kollegan kan 

avböja din gåva och tacka nej ett par gånger innan han tar emot den. Detta är bara 

ett vanligt fenomen som man bör känna till, eftersom det anses fult att inte fråga 

flera gånger om han vill ha den. Man bör också ha en gåva åt alla parter i rummet. 

Har man inte det bör man ge gåvan avskilt åt de berörda. Eftersom kontaktnätet är 

viktigare för kineserna än själva gåvan, så sätter de oftast gåvan åt sidan utan att 

öppna den, för att istället fokusera på dig och så öppnar de gåvan efter mötet istället. 

(Pietarinen 2010, 15.) 

 

En sak man bör akta sig för och som tenderar att hända i den kinesiska affärsvärlden 

är att man kan få gåvor, där man genast reagerar på att de är alltför värdefulla för 

sammanhanget. Detta händer och kan vara en vanlig fälla av den kinesiska 

partnern, för att du skall känna dig skyldig och vara skyldig dem en tjänst efteråt. 

Detta skall man respektfullt tacka nej till, eftersom detta är en del av 

korruptionsbeteendet och kan orsaka problem (Pietarinen 2010, 14.)  

 

Detta med affärsgåvor är intressant, eftersom finländare och skandinaver inte är så 

värst bra på att ge gåvor, jämfört med andra kulturer. Något så litet som en gåva, 

kan ibland göra så mycket gott. Denna teori lär oss att kineserna uppskattar att man 

är tillmötesgående samtidigt som de uppskattar gåvor. Därför tror jag att detta 

kapitel är viktigt att känna till och att man är lyhörd för detta med gåvor eftersom det 

kan innebära mycket gott för affärsrelationen att ge en liten gåva. Ofta får man höra 

att det lönar sig att bete sig som invånarna gör i det land där man befinner sig och 

detta fenomen torde vara en sådan sak som uppskattas av kineserna. 
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5.4  Affärsklädsel 

När man går på ett affärsmöte, speciellt utomlands, så bör man tänka på hur man 

klär sig. Ett första intryck är något som inte går att undvika, men samtidigt så gör 

det säkert stor skillnad om du träffar en kinesisk advokat första gången eller om det 

är en gammal bekant samarbetspartner.  

 

Eftersom man i Finland ofta har en ledigare klädstil i affärsvärlden så kan det vara 

bra att veta hur det är i Kina. I Finland kan männen vara tillåtna att bära kortärmade 

skjortor, färggranna kostymer, stickade tröjor samt att lämna bort kravatten. Tillika 

är kvinnan tillåten att bära byxdress i nästan alla sammanhang. Utomlands är det 

ofta mera konservativ och formell klädsel som gäller. I Kina väntas männen bära 

svart eller mörk kostym och fastän den kinesiska kollegan själv inte har lika formella 

kläder, så förväntas det ändå att du har det. På sommaren kan businessklädseln 

även vara kortärmad skjorta tillsammans med raka byxor och kravatt, men vid 

officiella sammanhang bär man alltid kostym. Kvinnan kan gott bära byxdress i Kina. 

Det gör även de kinesiska kvinnliga kollegerna ofta. Man bör vara konservativ, enkel 

och formell i sin klädsel, för trendiga eller avslöjande kläder väcker endast negativ 

uppståndelse. Även inom klädsel bör man beakta färgsymboliken: vitt är 

begravningsfärg och vitt och blått tillsammans sägs innebära olycka. Men rött och 

orange samt gult och guld är färger som uppskattas. (Särkikoski-Pursiainen 2001, 

93,128.) 

 

Överlag är klädseln inte så strikt, slips är alltså inte alltid nödvändig. Det kan 

dessutom vara kallt i vissa områden under vissa årstider och även inomhus kan det 

vara ganska kyligt och i sådana fall är det vanligt att man har på sig ytterrocken 

även under mötet. (Business-Sweden 2015.) 
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6  UNDERSÖKNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Vid undersökningar så brukar man skilja mellan två olika metodiska 

tillvägagångssätt, kvalitativa och kvantitativa metoder. Den största skillnaden mellan 

dessa är hur man använder siffror och statistik samtidigt som det som avgör 

metodvalet bör utgå från vilken frågeställning man har och vad man vill undersöka. 

(Holme & Solvang 1991, 13.) 

 

Kvantitativa metoder är mer formella och strukturerade än de kvalitativa som är 

mera öppna. Ifall man kan jämföra resultatet med siffror eller andra mått så handlar 

det ofta om kvantitativa metoder, men om det inte finns någon möjlighet till 

jämförelse på ett sådant sätt så är det ofta kvalitativ forskning som gäller. (Trost 

2005, 7-8.) 

 

En stor skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är att den kvantitativa 

metoden oftast är en standardiserad förfrågning, där frågorna har lika 

svarsalternativ för alla svaranden. När man utför en kvalitativ intervju är frågorna 

mera öppna och det blir istället mera till en vägledd konversation. Ur en kvalitativ 

intervju kan man få svar på frågor man inte ställt sig innan. (Svensson & Starrin 

1996, 54.) 

 

Det finns flera olika sätt att gå tillväga när det gäller kvalitativa forskningsmetoder. 

De vanligaste sätten att samla in material är genom intervjuer, förfrågningar, att göra 

observationer eller att samla in information från olika dokument. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 71.) 
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6.1 Kvalitativa intervjuer 

Eftersom målet med undersökningen var att upptäcka olika skillnader mellan 

kinesisk och finländsk affärskultur och vad man bör tänka på, så behövdes svar där 

de svarande fick berätta mera fritt än att endast svara kort på färdiga frågor med 

färdiga svar. Därför användes kvalitativa intervjuer där jag med genomtänkta frågor 

kunde vägleda en diskussion. 

 

Kvalitativa intervjuer passar när man i sin forskning har som mål att bland annat 

upptäcka innebörder, företeelser samt egenskaper. Man är mera öppen för svaret, 

genom att upptäcka vad som sker och vad det är som händer, än att ha svaret 

bestämt på förhand. (Svensson & Starrin 1996, 55.) 

 

Den som intervjuar bör vara uppmärksam på vilka svar hon får, för frågorna och 

svaren löper inte alltid enligt ett mönster utan kan ändras vartefter. T.ex. kan en helt 

ny följdfråga vara på sin plats helt plötsligt. Intervjun är en språklig händelse där det 

alltid finns åtminstone två parter och intervjuaren bör vara uppmärksam på den 

svarande och lägga märke till olika saker runt omkring. I text är det svårt att se vad 

som är viktigt för den som blir intervjuad, men genom att lägga märke till pauser och 

avbrott och sådant så får tillfället och svaren en helt annan innebörd.  (Svensson & 

Starrin 1996, 56-57.)  

 

En standardiserad intervju är en intervjusituation där frågorna och situationen är den 

samma för alla som blir intervjuade. Frågorna kommer i löpande ordning för alla och 

saknar därmed variation. Strukturering är ett annat element i undersökningssyfte, 

där svarmöjligheternas öppenhet mäts. I en kvalitativ intervju med öppna svar är det 

en ostrukturerad undersökning. (Trost 2005, 19-20.) För att få ett så jämförbart 

resultat som möjligt i min undersökning så kommer jag att använda mig av 

standardiserade intervjuer. Då alla får lika frågor i samma ordning, så blir det lättare 

att mäta resultatet av de olika intervjuerna. 
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6.2  Validitet och reliabilitet 

En undersöknings tillförlitlighet och sanningsenlighet mäts i validitet och reliabilitet. 

Detta behöver göras för att veta om undersökningen är saklig eller inte. Validitet är 

det som säger hur pålitlig undersökningen är, alltså att man undersökt rätt saker för 

att få det resultat man borde få. Man mäter det genom att kontrollera om man fått 

svar på undersökningens forskningsfråga. Reliabilitet är det som säger oss ifall 

resultatet är tillförlitligt och generellt och kan upprepas vid en ny undersökning. 

(Kananen 2008, 123.) 

 

I en kvalitativ undersökning är det svårt att på förhand säga hur bra validiteten och 

reliabiliteten är. Kvaliteten behöver istället ses över under processens gång genom 

att göra rätt beslut och ställa rätt frågor. I en kvantitativ undersökning kan man 

däremot själv styra frågorna och svaren på förhand, för att veta vilket resultat man 

vill uppnå. (Kananen 2008, 123.) 

 

Trovärdigheten utgör ett av de största problemen i en kvalitativ undersökning och 

därför är det viktigt att man som forskare bevisar att undersökningens validitet och 

reliabilitet är tillräckliga. Dessutom kan man genom att i arbetet berätta om 

forskningsprocessen ge en öppen trovärdig bild för läsaren om forskningsmetoden. 

Då kan läsaren själv också skapa sig en bild av forskningens trovärdighet. (Trost 

2005, 111-112.)  

 

Eftersom jag gjorde mina intervjuer med standardiserade frågor som jag själv gjort, 

så tycker jag att validiteten i min undersökning är väldigt bra. Jag frågade det jag 

ville veta för att få svar på min forskningsfråga och svaren fick jag därefter. 

Reliabiliteten är lite svårare att få lika bra, eftersom detta handlar om olika personers 

erfarenheter och personliga uppfattningar om ämnet. Därför skulle jag inte klassa 

reliabiliteten så hög, eftersom andra personer kan ha andra åsikter samt att åsikter 

och erfarenheter kan ändra med tiden. Dock så tycker jag att resultatet i 

undersökningen är väldigt tillförlitligt och ger en bra bild och helhetsintryck av den 
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kinesiska affärskulturen och dess kulturella skillnader. Så på min forskningsfråga 

fick jag bra svar. 

 

6.3  Tillvägagångssätt 

Jag använde mig alltså av kvalitativa intervjuer, för att få så öppna och breda svar 

som möjligt på mina frågor. För att få ett så bra resultat som möjligt så behövde jag 

få reda på de intervjuades egna åsikter och uppfattning och formulerade mina frågor 

på ett så öppet sätt som möjligt, för att de svarande själva skulle berätta fritt. 

 

Min tidsplan var att göra intervjuerna under våren 2015. Jag skulle intervjua sex 

nyckelpersoner inom ämnet och den första utmaningen var att få kontakt med dessa 

personer. Jag beslöt ganska fort vilka jag ville intervjua. Jag började med att sända 

ut e-post till de tilltänkta, men efter sju utsända mejl fick jag bara ett svar. Nästa steg 

var att ringa upp personerna och med tiden bokades fyra intervjuer och jag tycker 

att mina svarande är väldigt kompetenta och har bra erfarenhet inom ämnet. De två 

sista intervjuobjekten hade jag svårigheter med att hitta. Jag var i kontakt med flera 

kompetenta personer, men till exempel så hade en person inte tid, en annan var på 

semester och två var i Kina en längre tid för tillfället. Det resulterade i att jag slutligen 

utförde fem intervjuer totalt. Tre av intervjuerna blev gjorda i mars och två i april. 

Intervjuerna var väldigt roliga och intressanta att göra och jag tyckte väldigt mycket 

om att få åka till dessa fina företag och besöka dem. Dock så fanns det några företag 

som jag gärna haft med i min undersökning, men som av en eller annan orsak inte 

kunde delta.   

 

Till de som begärde, så sände jag ut intervjufrågorna på förhand, men till resten 

ställde jag frågorna direkt under intervju-sessionen. Intervjuerna räckte från en 

halvtimme till en knapp timme och jag kände att både jag och de svarande var nöjda 

över intervjuerna. Jag tyckte att frågorna var bra, tillräckligt öppna för att den 

svarande skulle få berätta fritt men att jag ändå styrde in dem på kärnan i frågan. 

Jag transkriberade alla mina intervjuer samma dag, eller dagen efter intervjun, för 
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att ännu ha detaljerna från intervjun i gott minne. Detta var en väldigt tidskrävande 

uppgift, men ett mycket viktigt första steg i analyseringen av intervjun. Jag gjorde 

upp tankekartor av alla intervjuer för att lättare kunna jämföra dem med varandra 

och kategoriserade både teman på frågorna och svaren därefter. 

 

Intervjuerna skedde både på finska och svenska. Två av de som jag intervjuade var 

finskspråkiga och eftersom jag är tvåspråkig ville jag intervjua på det språk som den 

tillfrågade hade som modersmål. Jag översatte frågorna så exakt som möjligt, för 

att få samma resultat och så att inga tolkningar skulle ställa till problem i analysen. 

Detta fungerade utmärkt och ställde inte till några som helst problem.  
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7  RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 

 

I detta kapitel presenteras resultatet från undersökningen. Jag delade upp 

resultaten och svaren i olika kategorier eller teman, och strukturerade 

undersökningsresultaten enligt detta.  

 

Först vill jag presentera respondenterna i undersökningen. Intervjuerna blev gjorda 

från början av mars till slutet av april och jag fick varierande svar samtidigt som jag 

tyckte att jag fick många svar utöver kärnpunkten i frågan, mycket eftersom jag hade 

relativt öppna frågor. Alla respondenterna är erfarna inom ämnet och jag tycker att 

de kvalificerade sig bra till denna undersökning. Här i Figur 5 är en lista över de fem 

respondenterna: 

 

Namn Företag och titel 
Första besöket 
i Kina 

Reijo Tiuraniemi Oy Herrmans Ab, VD 2004 

Martti 
Vähäkangas 

Pensionär   
Tidigare: UPM, Nu: Eget Eastfood-företag 2000 

Björn Knutar KWH Mirka, Produktchef 1994 

Mathias Nylund Företagare under eget namn 1996 

Staffan Snellman Snellmans Köttförädling Ab Flera år sedan  

 

FIGUR 5. Respondenterna. 

 

Den första jag intervjuade i början av mars var Herrman Oy Ab:s VD Reijo 

Tiuraniemi. Han är utbildad diplomingenjör och MBA. Företaget har dotterbolag i 
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Kina och han var med och startade upp verksamheten där. Första gången 

Tiuraniemi var i Kina i Herrmans regi, var år 2004. Företaget har omfattande 

samarbete med Kina. De både säljer produkter till Kina och köper in komponenter 

därifrån samt har mycket samarbete med sitt eget dotterbolag där. Intervjun gick på 

finska. 

 

Den andra som jag intervjuade var Martti Vähäkangas som nyligen blivit 

pensionerad. Han har varit verksam som Oy Snellman Ab koncernens VD, men det 

som har betydelse för denna undersökning var hans arbete vid UPM Kymmene. 

Han flyttade till Kina i början av 2000-talet och bodde där tillsammans med sin familj 

i fyra år, där han startade upp en ny anläggning i UPM:s regi, som sedan blev 

uppköpt av ett annat företag i vilket han då fortsatte sin uppgift. Han har även startat 

upp ett Eastfood-företag och undersöker för tillfället potential och möjligheter för den 

verksamheten i Kina. Den här intervjun gick på finska. 

 

Björn Knutar vid Mirka var den tredje intervjupersonen. Han är produktchef i 

företaget och är utbildad MBA. Första gången han var i Kina var år 1994. Han har 

mycket internationell erfarenhet, han har bland annat bott i 10 år i Schweiz och 

arbetat för ett stort flygbolag. I sitt arbete fastställer han varifrån de skall köpa in 

sina komponenter. Själva inköpandet gör han inte själv, men det är han som gör 

upp avtalen och förhandlar om priserna. 

 

Den fjärde som jag intervjuade var Mathias Nylund. Han hade precis kommit hem 

från Kina när intervjun gjordes. Han har ett eget företag under eget namn och han 

har mycket erfarenhet av Kina. Hans företag ordnar resor och föreläsningar och 

hans fru kommer från Kina. Han har startat upp ett företag i Kina, där han var 

verkställande direktör under svensk regi, och under den tiden bodde han där ett par 

år. Han har även skrivit en bok om olika incidenter och utmaningar som han stött på 

under sina vistelser i Kina. Han har studerat vid tio olika universitet och är utbildad 

ekonomie kandidat och så bedriver han för tillfället magisterstudier inom IT-
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pedagogik, och får snart examen Han talar flytande kinesiska, eller rättare sagt 

mandarin. 

 

Staffan Snellman vid Snellmans Köttförädling Ab blev den femte och sista som jag 

intervjuade. Han arbetar som direktör för internationella handeln vid företaget. 

Fastän han är uppdragsgivare för detta arbete, så har han ändå en betydande 

erfarenhet av alla besök till Kina i och med auditeringar och granskningar. Han har 

varit fem gånger i Kina, både ensam och i samband med ministerdelegationer. 

Därför ville jag få med hans synpunkter i denna undersökning. 

 

7.1  Språket i Kina 

Språkfrågan och kommunikationen är en av de första barriärerna man stöter på när 

man går inför att göra handel med ett nytt land. Jag frågade av respondenterna om 

man klarar sig med det engelska språket i Kina eller om man bör använda sig av 

tolk respektive kunna engelska. Resultatet av svaren beskrivs nedan.  

 

Det är inte allmänt att alla kan engelska i Kina, vilket tydligt kom fram bland alla 

respondenterna. Det som alla fem hade som lösning på detta var dock att det finns 

oftast någon person eller samarbetspartner i de kinesiska företagen som kan 

engelska och som kan fungera som tolk. Att ta hjälp av en utomstående tolk var det 

ingen som direkt rekommenderade. En respondent tyckte att detta inte var något 

problem eftersom det alltid finns en sekreterare eller motsvarande som kan bra 

engelska. En annan sa att det är svårt med en utomstående tolk eftersom denne 

inte är helt insatt i ämnet och en tredje sa att samarbetspartnern som handlar med 

övriga världen alltid har en kontakt tillgänglig som kan tolka.   

 

Et, jos meinaat jotain yhteistyötä tehdä heidän kanssa niin kyllä silloin 
täytyy olla, siinä yrityksessä täytyy olla joku joka puhuu englantia, 
mielellään useampi joka puhuu englantia. (Tiuraniemi 2015.) 
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Bisneksessä pärjää englannin kielellä.(Vähäkangas 2015.) 

 

No klarar man sig utan att kunna kinesiska om du har nån lokal med 
dej. (Knutar 2015.) 

 

Mathias Nylund var den enda som pratade flytande kinesiska (mandarin). Han höll 

med de andra att i modernare företag så finns det någon på säljavdelningen som 

kan engelska och som kan fungera som intern tolk. Han har själv fungerat som tolk 

vid flera tillfällen och hade följande åsikt om att använda sig av extern tolk:  

 

” För om du anställer en tolk i Kina, så arbetar dom primärt för sig själv, 
sekundärt för kinesiska företaget dom tycker att vi e ju kineser och i 
tredje hand för dej fastän de e du som betalar. Så e de i många fall.” 

 

De fyra andra respondenterna kunde inte tala kinesiska. En sade att det hade varit 

bra att kunna prata eller åtminstone förstå lite kinesiska, en annan sade att man i 

turistärenden i städerna klarar sig till viss del på engelska och en annan framhöll att 

man inte klarar sig helt utan tolk, eftersom vissa tillfällen och dokument är endast 

på kinesiska. Två av respondenterna framhöll att kineserna blir allt bättre på 

engelska, att de äldre personerna och företagen inte kan så bra engelska om alls, 

men att i moderna företag så är det alltid någon som kan engelska. En tredje 

respondent sade att de unga som kan engelska i Kina är väldigt bra på språket, 

både till uttal och har stort ordförråd. Han hade märkt att när unga kvinnor från de 

samarbetande företagen tolkade under hans vistelse där, så var de väldigt 

kompetenta i det engelska språket och han var mycket imponerad över deras 

färdighet. 
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7.2  Hierarki 

Jag frågade om huruvida Kina är ett hierarkiskt land och att Kina är ett hierarkiskt 

land höll alla med om, utan tvekan. Chefen i ett företag är överhuvud och har 

bestämmande rätten. Det var något som alla respondenterna mer eller mindre 

enades om. Två sade att det blir bättre och mera demokratiskt hela tiden, och en 

svarade att hierarki förekommer överallt, i företag, i familjer, på sjukhus och i 

regeringen. Alla fem respondenterna hade åsikten att chefen är den som 

bestämmer i sista hand och att hierarkin råder i större utsträckning i Finland än i 

Kina. 

 

Ja kyllä se on hierarkkinen, kyllä siellä päälliköt päättää ja tosiaan jos 
on tollanen pienempi yritys niin se on aina se omistaja joka viime 
kädessä päättää. (Tiuraniemi 2015.) 

 

nå, den som e chef e no chef! (Knutar 2015.) 

 

Tre personer sade också att det är viktigt att nå rätt person i det kinesiska företaget, 

för att få bästa möjliga resultat. Alltså är det viktigt att vara i kontakt med den 

personen som besitter bestämmanderätten, vilket inte alltid är så lätt, enligt dessa 

respondenter. 

 

hierarkin är väldigt avgörande och viktig. Det styr, de styr deras 
agerande där å man ska komma ti rätt personer. (Snellman 2015.) 

 

En respondent ville lyfta fram samhällsklyftorna, eftersom de är mycket större än i 

Finland där de flesta hör till en så kallad medelklass. De stora samhällsklyftorna har 

orsakat att den som har pengar och rikedom vill visa upp det och respondenten 

kallade det ”nyrikhets-fenomen”. Däri ligger det alltså att makt och pengar betyder 

status för en kines, det är nämligen viktigt för statusen att ha pengar och lägenhet. 
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7.3  Kollektivism och individualism 

Kineserna jobbar ofta i grupp, de samarbetar sinsemellan och gör absolut 

grupparbete, var tre av svaren jag fick på frågan om huruvida Kina är ett kollektivt 

land med hög grupptillhörighet. Alla fem respondenterna enades om att kineserna 

är väldigt bra på att arbeta i grupp och att de inte är vana att tänka själva i någon 

större utsträckning. Samtidigt fick jag svaret av en respondent att det privata 

initiativtagandet är lägre bland kineserna och två hade den åsikten att kineserna är 

väldigt tillmötesgående. En svarade att när finländare möter upp med någon så är 

man ensam eller högst två personer. Den kinesiska motsvarigheten till det är att de 

kommer i en grupp på kanske åtta personer. 

 

 Ehdoton ryhmätyö. (Vähäkangas 2015.) 

 

 dom e starka som team. (Snellman 2015.) 

 

Här kom också nätverken med i bild, eftersom det var en del av frågan om 

betydelsen av grupptillhörighet och nätverk. Tre enades om att nätverk är väldigt 

viktiga och en intervjuad framhöll betydelsen av att hitta en agent med bra nätverk. 

En fjärde kommenterade inte detta och den femte tyckte att det var viktigt med 

nätverk, men att man inte skall dra paralleller mellan nätverk och det kinesiska ordet 

Guanxi som påstås betyda nätverk. Enligt honom så är guanxi korruption och det är 

väldigt vanligt att man drar nytta av någon annan för egen räkning och kräver då en 

mottjänst tillbaka av den andra. 

  

nå jag tycker att de e lite såhär kliché att så fort du pratar om Kina så 
nämner man nåt som heter guanxi, som betyder nätverk... men att 
saken e den att guanxi och nätverk e int samma sak. Guanxi betyder 
korruption (Nylund 2015.) 
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7.4 Kvinnans roll 

Jag ville reda ut kvinnans roll i det kinesiska handelslivet, eftersom kvinnans roll i 

Kina har varit ganska brokig genom historien. Det som jag direkt kan sammanfatta 

resultaten med, är att kvinnans roll har blivit bättre. Alla fem respondenter var av 

den åsikten att det har gått framåt och att de kvinnor som syns till har samma roll 

som männen. Alla fem respondenter sade att kvinnans roll motsvarar hennes 

position och att hon har samma roll som mannen i den positionen. Dock så enades 

nästan alla om att det finns ganska få kvinnor med höga poster än så länge. En 

respondent svarade att han inte sett kvinnor på chefsposter, men oftast så är den 

närmsta personen under chefen en kvinna och en annan hade lagt märke till att det 

fanns en hel del kvinnor med egna små företag. 

 

Ei niin paljon kun vois kuvitella. Eh siis, naiset osallistuvat työpaikalla 
ja, ja, he ovat työpaikalla saman arvoisia kun miehet. (Vähäkangas 
2015.) 

 

Jo’o, alltså int såg man ju nå kvinnor på de här chefs positionerna. Utan 
kvinnan kunde vara en under. (Knutar 2015.) 

 

Kvinnans roll i handelslivet är motsvarande mannens roll, men inte i politiken ännu, 

svarade en respondent. Att den politiska revolutionen och kommunismen fört med 

sig fördelar för kvinnan i samhället ville en annan respondent lyfta fram. Förr hade 

kvinnan i det kinesiska samhället en status motsvarande en ägodel, men i och med 

revolutionen så fick hon bättre rättigheter.  

 

En respondent hade också lagt märke till att vid vissa tillfällen och vid vissa möten 

uppskattas en kvinnlig kollega, till exempel vid banken. Man kan alltså ha fördel med 

att ha en kvinnlig kollega med sig ibland. 
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7.5  Titel och status 

I följande fråga så påstod jag att titel och status är viktiga i Kina och frågade huruvida 

de intervjuade höll med eller inte och varför. Jag ville få en reaktion på detta, 

eftersom teorin påvisat detta klart och tydligt och det direkta svaret blev att titel och 

status är mycket viktiga och det enades alla respondenterna om. Fyra svarade att 

det är väldigt viktigt och en tyckte att det är lite viktigare i Kina än i Finland. Två av 

respondenterna svarade att kinesernas status är enligt titel och att det är det 

viktigaste, fastän inte lönen ens motsvarar titeln. En intervjuad svarade att det är 

viktigt med tjänstebil eftersom det visar kinesernas ansikte utåt.  

  

Joo, kyl se arvostus, heidän indentiteetti on siinä asemassa. Titteli on 
erittäin tärkeä. (Vähäkangas 2015.) 

 

Reijo Tiuraniemi höll med om att det är viktigt med hög status och fin titel i Kina, 

men antydde också att det är viktigt annanstans än bara i Kina, att det inte bara är 

kineser som uppskattar status och titel. 

 

Kyllä tietenkin on tärkeä asia, mutta onhan se niinkun muuallakin tärkeä 
asia... ehkä vähän tärkeämpi kuin länsimaissa. (Tiuraniemi 2015.) 

 

I denna fråga märkte jag att två av respondenterna kom mer eller mindre in på 

systemet och historien i Kina. En av respondenterna lyfte fram att landets historia 

och politiska uppbyggnad har format invånarna på ett annat sätt än man i Finland 

är vana med.  

 

där råder int såna här mjuka värden och de e byggt opp på ett system. 
Kina är mera ett systemland. (Snellman 2015.) 
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7.6  Det kinesiska ansiktet 

Jag frågade respondenterna om huruvida kineserna är måna om sitt ansikte och 

rykte och hur de har märkt av denna företeelse. Detta är nämligen något av det 

första man stöter på när man läser om kinesisk kultur och begreppet ”det kinesiska 

ansiktet” är vida känt.  

 

Alla tyckte de att kineserna är måna om sitt rykte. Tre av respondenterna tyckte att 

detta var mycket viktigt och en tyckte att det är viktigt där, men att det ju också är 

viktigt överallt att bevara sitt rykte. Den femte hade inte stött på detta i så stor 

sträckning, men höll med om att fenomenet finns. Respondenterna lyfte upp olika 

saker angående detta tema. Det är en väldigt känslig sak och en äresak svarade en 

person. Kineserna använder inte ordet nej eftersom det får dem att tappa ansiktet 

svarade en intervjuad samtidigt som hans största råd till andra med sina egna ord 

var att inte få kinesen att tappa ansiktet för då är det kört. En tredje respondent höll 

med om och lyfte fram att det är väldigt viktigt för kineserna att skapa sig ett gott 

rykte och förlorar kineserna sitt rykte så har de ingen chans på nytt. 

 

De e väldigt viktigt för dom att dom lyckas skapa ett bra rykte å 
ödesdigert om de förlorar ansiktet. Om de faller igenom å de sker ett 
misstag så att dom förlorar ansiktet så är dom i princip före detta. Dom 
har ingen chans på nytt. (Snellman 2015.) 

 

Den som hade mest avvikande åsikter i denna fråga var Mathias Nylund. Han tyckte 

nog att det var delvis viktigt där, men att det hela är lite överdrivet, eftersom ingen, 

oberoende av plats och land, vill förlora sitt rykte. Han kallade det en exotifiering av 

asiater samtidigt som han inte var någon förespråkare av stereotyper.  

 

Också en myt sku jag säga. Eller sådär överdrivet sku jag säga.. Vem 
e int mån om sitt ansikte? Att de e väl vi också. Kanske att di e mindre 
individualister vilket kanske gör att di lite lider av det hårdare å har det 
viktigare än oss. (Nylund 2015.) 
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Enligt Martti Vähäkangas så är detta med att behålla sitt ansikte djupt inrotat i det 

kinesiska kulturarvet och det är något som präglar kinesernas personlighet och 

beteende.  

 

kolarissa ja muussa niin se on valtava riita sitten että kenen vika oli. Ja 
se on ilmiriita joka kolarissa että kuka on vastuullinen tästä kolarista. Ja 
ja, sit ne ei lähde siitä mihinkään vaikka on jalka poikki, niin ne makaa 
siiinä tiellä niin kauan että poliisi tulee ja se tuomitaan siinä paikan 
päällä se tapaus, sit vasta saa lähteä sairaalaan. Elikkä se on hyvin 
hyvin herkkä se että, kunniakysymys se että kuka on oikeassa ja kuka 
on väärässä. (Vähäkangas 2015.) 

 

Det som jag också kan konstatera utgående från svaren av respondenterna är att 

detta med kinesernas vilja att bevara sitt ansikte speglade sig i flera av frågorna, 

inte endast i den direkta frågan om saken. Det är något som de värnar mycket om 

och som visar sig i deras beteende på flera olika plan. Kineserna vill visa sitt 

ekonomiska oberoende genom att ge fina gåvor, de vill inte bli dömda som skyldiga 

till en olycka, de vill inte säga fel saker vid fel tillfälle och inte heller säga för mycket 

och allt detta för att inte göra sig förlöjligade inför andra. Dessutom så kan de till och 

med ta till olagligheter och till och med fly för att bevara sitt ansikte. En annan sak 

som en respondent svarade var att kineserna är väldigt hårda mot sig själva. De 

kan till och med säga upp sig själva om ett projekt inte går som planerat och en 

annan respondent antydde också på det samma och tillade att de dessutom kan 

föra en svart bok själva, där de kryssar av dåliga handlingar på andra personer och 

till och med på sig själva. 

 

Det som två av respondenterna höll fram är att bevarandet av sitt rykte är viktigt 

även annanstans än i Kina, vilket också är en väsentlig sak. Dock så sade två andra 

som inte framhöll detta, att det är svårt för en kines att få sitt rykte rent igen och 

detta tror jag man kan kombinera på det sättet att ingen gillar att förlora sitt ansikte, 

men att det är svårare i Kina att återfå sitt rykte igen efteråt. 

 



39 
 

7.7  Affärsgåvor och affärsklädsel 

Enligt finländsk tradition är inte givandet av gåvor någon väldigt viktig sak. Däremot 

så är kineser väldigt måna om att ge gåvor. Jag frågade hur respondenterna gör i 

denna fråga. Det jag märkte var att två av respondenterna försökte hålla sitt finska 

företag på finskt vis i Kina samtidigt som de andra var mer öppna för att göra det på 

kinesiskt vis.  

 

No kyllä joo, annetaan jotain, jotain tällaista suomalaista, mm, tuotetta 
yleensä ei kovin kallista. (Tiuraniemi 2015.) 

 

No ei oikeastaan, meillä oli länsimainen kulttuuri että ei ei ei me niinku 
sillä tavalla tehty bisnestä lahjojen kautta (Vähäkangas 2015.) 

 

Två svarade att de ofta ger gåvor, två svarade att de ibland ger gåvor och en 

svarade att han inte ger gåvor. De som ger gåvor sade alla att de ger någon liten 

sak som inte är så dyr. Det är tanken som räknas svarade en och en annan framhöll 

att det är viktigt att gåvan är inslagen i papper. 

 

Att man får gåvor i Kina är dock något som alla enades om. Det finns en särskild 

högtidsdag då leverantörerna förväntas ge gåvor åt sina kunder, berättade en 

svarande. En annan svarade att man vid det kinesiska nyåret ger mycket gåvor, 

speciellt någonting som de i Kina kallar Moon-cake. Denna respondent sade också 

att han fått massor av gåvor, vissa med väldigt högt värde, till exempel silverfat, 

skulpturer och till och med checker. En annan nämnde också om det kinesiska 

nyåret och att man ger gåvor åt alla släktingar, främst för att upprätthålla ett gott 

rykte. 

 

Jag ställde frågan om huruvida affärsklädseln i Kina skiljer sig från Finland. Två 

svarade att de inte är så formellt klädda samtidigt som tre svarade att de ofta har 

kostym och slips. Det som skiljer sig är vilka tillfällen det handlar om. Bankmännen 
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och höga tjänstemän har kostym och slips, svarade flera. En svarade att de är mera 

ledigt klädda, de kan ha skjorta, byxor och kavaj eller byxor och en pikéskjorta. 

Skillnaden här var att han mest vistats i produktionsanläggningar och fabriker. 

  

men int en enda har haft slips på sig. Int behöver dom ha jeans på sig, 
utan dom har raka byxor å en, nå de kan vara bara en piké, å en vanli 
jacka.. (Knutar 2015.) 

 

pankkimiehillä on musta puku ja solmio ja juristeilla ja niinkuin täällä. Ei 
se poikkea siitä mitään. Mun mielestä ei oo mitään eroa. (Vähäkangas 
2015.) 

 

Liksom i Vähäkangas svar ovan, så svarade tre att det inte skiljer sig så mycket från 

Finland. Kineserna klär sig alltså relativt lika som oss, beroende på tillfälle helt 

enkelt. En svarade också att i affärslivet är det relativt lika, samtidigt som det beror 

mycket på i vilken del av landet man är i och hur varmt det är där, men att i sociala 

sammanhang kan kineserna vara mycket mindre uppklädda än vad man i Finland 

är. Mathias Nylund som varit mycket i Kina, han sammanfattade det såhär: 

 

Sen sku jag säga att... jag sku säga att skillnaden är nästan större i 
sociala sammanhang. Man kan gå på bröllop i shorts å t-shirt, men man 
e int på ett möte med shorts å t-shirt. De e no oftast, de e ju beroende 
på var man e, ere i södra Kina där e 35 grader varmt.. (Nylund 2015) 

 

Det skiljer sig en del mellan respondenternas svar, men samtidigt så sammanfattar 

det teorin att de är strikt klädda i Kina, samtidigt som landet blir alltmer västerländskt 

och inte längre håller fast vid alla konservativa traditioner. 

 

7.8 Förhandlingar på kinesiskt vis 

Det fanns två faktorer som alla respondenterna lyfte fram på ett eller annat sätt. Den 

första var att man måste samspela med kinesen. Man börjar alltså med att bygga 



41 
 

upp en relation för att sedan gå in på detaljer och själva förhandlingen. Tre av 

respondenterna svarade att man ofta i samband med en förhandling, blir bjuden ut 

på middag eller kaffe av sin kinesiska partner.  

 

Det andra som de intervjuade enades om var att det tar sin tid att uppnå ett beslut 

under förhandlingarna. Kineserna är duktiga förhandlare som vet vad de vill uppnå 

och gör allt för att nå det målet, svarade två av respondenterna. 

 

On siinä mielessä, että välttämättä tommosta päätöstä ei kauhean 
nopeasti synny, että kyllä se niinkun monesti jää avoimeksi se, ööh, 
neuvottelujen tulos. (Tiuraniemi 2015.) 

 

Den ursprungliga kinesiska förhandlingen skiljer sig mycket från det finländska 

sättet att förhandla, svarade en person. I Kina är det viktigt med rangordning, 

hierarki och formaliteter. Kineserna sitter till exempel på speciella ställen kring 

bordet, motparterna på kortsidan av bordet och företagets egna representanter på 

ena långsidan och så hade alla sin tur att tala enligt rangordning. Nu för tiden har 

det blivit mycket mera västerländskt. 

 

En annan respondent drog paralleller mellan Kina och Sydeuropa när det gäller de 

sociala delarna i en förhandling. Han menade att även i Sydeuropa kommer det 

sociala samspelet före själva förhandlingen, att man börjar med kaffe eller te förrän 

man går in på själva förhandlingen. Han var den enda som ifrågasatte mitt val av att 

jämföra ”vårt västerländska sätt mot det kinesiska”. Han menade att det skiljer sig 

mycket mellan finländskt och sydeuropeiskt sätt när det kommer till beteende och 

där har han säkert helt rätt. 

 

7.9  Utmaningar och kulturella skillnader 

Jag ställde mina frågor väldigt öppet och jag fick ett väldigt många olika svar om 

utmaningar och kulturella skillnader i Kina. Svar om dessa teman kom fram i flera 
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olika frågor, utöver den direkta frågan om ämnet. Detta tyckte jag också att var en 

bra sak, eftersom det i flera frågor blev mera en diskussion och därmed fick jag fram 

en hel del nya aspekter. 

 

Tre respondenter framhöll utmaningen i kommunikation, att både språket och även 

det underförstådda kan skapa problem. Till kommunikation hör också tolkning av 

olika saker, som till exempel avtal, och detta tyckte tre av personerna att var 

utmanande och en stor kulturell skillnad. Tiuraniemi sammanfattade dessa åsikter 

bra i sin kommentar om kommunikationsproblemen: 

 

No kommunikaatio on ehkä yks asia mikä on, ei ole aina niin 
yksinkertaista. Asioita voidaan ymmärtää eri tavalla ja se on niinkuin, 
se on ehkä se yks yks asia. (Tiuraniemi 2015.) 

 

Lagstiftningen är väldigt annorlunda och kan innebära utmaningar, ansåg en 

respondent. Detta kan innebära stora problem och det är viktigt att känna till detta 

redan från början, sade han.  

 

Två personer påpekade att bankerna är väldigt gammalmodiga. Det kan ta väldigt 

länge att utföra någonting vid banken. Det som i Finland kan klaras av på ett par 

timmar, kan ta en hel dag i den kinesiska banken. Det mesta vid banken sker till 

pappers och allt skrivs via checkar. Vähäkangas jämförde banksystemet i Kina med 

hur det var i Finland på 1950-talet när han var barn.  

  

Björn Knutar lyfte fram utmaningar med tänkandet kring kvaliteten. Man behöver ha 

kvalitetskontroll redan i Kina och följa upp kvaliteten vartefter, eftersom den tenderar 

bli sämre med tiden. Tre andra höll också med om att saker kan förstås på olika 

sätt. Man måste berätta och specificera allt, även om det som känns väldigt 

självklart för en själv. Jag fick två väldigt liknande svar om kvalitetsproblemen av 

Knutar och Nylund: 



43 
 

  

kvalite utmaningar, de e de största problemet tycker jag… alltså första 
försändelsen e allti okej, sen när du beställer in andra, så då har kvaliten 
ren gått ner. Så att dom kan skicka va som helst. Så det viktigaste av 
allt är att ha en kvalitetskontroll. (Knutar 2015.) 

 

Sen väldigt, väldigt svårt att få, de e svårt att få konsekvent kvalitet, att 
provet kan vara helt bra, men sen så kan e komma lite va som helst. 
Att man måst vara sådär järn noga med att kolla allting. (Nylund 2015.) 

 

Det är viktigt att fortsätta hålla kvalitetskontrollen menade två personer. När man är 

i starten med att börja handla med ett kinesiskt företag och man får sina tester, så 

kan allt se bra ut och även den första leveransen kan se bra ut, men sedan kan 

leveranserna börja ha brister. En tredje framhöll att detta kan vara problem fastän 

man i flera år har handlat med samma leverantör. Helt plötsligt kan det kinesiska 

företaget börja leverera enligt helt nya standarder. Så kvalitetskontroll under hela 

resans gång är viktigt, tyckte de. 

 

Två av respondenterna ansåg det utmanande att hitta rätt kontakter och agenter i 

Kina. I Kina använder man sig nämligen ofta av agenter och att hitta en bra agent 

med stort nätverk kan vara avgörande. En respondent redde ut detta med agenter 

och han sade att det är svårt att handla i Kina utan en agent i mellanhand, eftersom 

de flesta kinesiska företag använder sig av dessa agenter. Dessutom finns det 

också ofta en exportagent med i bilden. Dessa mellanhänder innebär ju ett högre 

pris, eftersom de skall ha sin provision och alla västerländska företag vill inte ha 

dessa med i bilden. 

 

7.10 Kinesernas specifika drag 

För att få fram åsikter om avvikande drag hos kineserna, så hade jag ställt den 

frågan indirekt i två olika frågor. Jag fick en hel del svar på detta. Den första 

intervjuade svarade att kineserna ofta kommer i grupp till ett möte samt att de väldigt 

ofta pratar dålig engelska. Den andra respondenten lyfte fram att de ibland gör saker 
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tvärtemot vad man i Finland är vana med, till exempel så säger kineserna inte nej 

och när finländarna skulle kunna gråta så kan kineserna skratta. 

 

Kun, eh, kiinalainen joutuu oikein hämilleen jossakin tilanteessa, niin 
hän ryhtyy nauramaan. Kun meillä tuota, aloitettas niinkun jollakin 
tavalla osoittamaan myötätuntoa taikka on surullinen taikka itkee, niin 
kiinalainen alkaa nauramaan. (Vähäkangas 2015.) 

 

Den tredje hade den åsikten att kineserna är väldigt tillmötesgående och vill hjälpa 

till för att finna lösningar på problemen och han sade också att de söker handling 

väldigt fort. Fastän det uppstår problem med tiden så vill de hitta lösningar till 

problemet väldigt fort. 

 

Kineserna är bra förhandlare, svarade den fjärde respondenten. De är väldigt 

prismedvetna och bra på att hitta vägar som bra förhandlare, för att komma dit de 

vill. De går inte oärligt till väga, men är inte rädda för att ta till det som behövs för att 

uppnå sitt mål. 

 

Den femte respondenten lyfte fram kinesernas höga grad av vett och etikett. 

Exempelvis är det viktigt att ge visitkortet med båda händerna och att även ta emot 

det med båda händerna. Kineserna bugar också alltid när de ger visitkortet. 

Dessutom så framhöll han att rangordning är viktig vid överräckandet av visitkorten 

och speciellt vid bordsplacering är rangordning viktigt. Den högsta i rangordningen 

sitter närmast och efter det sitter de i nedgående rangordning. 

 

7.11  Summering och råd till finländska företag 

Det har varit mycket intressant att göra detta arbete. Teoridelen var intressant att 

göra och det hade gått att skriva hur mycket som helst om jag inte hade behövt 

begränsa omfattningen. När jag samlade ihop till och skrev teori-delen, så kändes 

det väldigt självklart och logiskt att allting fungerar som teorin säger. Nu i efterhand 
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så kan jag helt enkelt konstatera att trots en väldigt speciell kultur med många 

säregna traditioner och levnadsregler, så finns det dock 1,3 miljarder kineser med 

lika många olika personligheter. Det är svårt att dra alla från ett så stort land som 

Kina, över en och samma kam. Så med den tanken i bakhuvudet att alla kineser har 

egna personligheter, så vill jag sammanfatta vilka kulturella skillnader som ändå 

finns i Kina, baserat på denna undersökning. Det finns nämligen en hel del som 

skiljer sig mot vad man är vana med i Finland och Kina är ett land med gamla 

traditioner och regler när det handlar om vett och etikett samt uppförande. 

 

Jag blev tvungen att reglera vad och hur mycket jag tog upp om ämnet ”kinesisk 

kultur”, eftersom det finns hur mycket som helst som hör till det ämnet. Jag höll mig 

till saker som direkt berör kulturens påverkan på den kinesiska individen och vilka 

personlighetsdrag kineser ofta har. En annan sak som jag ville arbeta med och ta 

reda på mer om är hur man skall gå tillväga och vad man bör känna till när det 

handlar om kinesiska förhandlingar. Med de ämnen jag valde ville jag få en bra 

överblick och en bra första grund av hurudana kineserna är och det tycker jag att 

jag lyckades mycket bra med. Med dessa ämnen som framkommer i 

examensarbetet klarar man sig en bra bit på vägen och vill man veta mer utöver 

det, så kan man vidareundersöka de sakerna. 

 

Målsättningen med examensarbetet var att få en bra sammanfattning av vilka 

aspekter som är viktiga och som man bör ta i beaktande. Därför har jag 

sammanfattat de kulturella skillnaderna som teorin visade på och jämfört dem med 

vad undersökningen resulterade i och gjort upp ett diagram över dessa i figur 6.  

  TEORI UNDERSÖKNING 

Språket i Kina Svårt att ta sig fram på engelska 
Svårt att ta sig fram på 
engelska, intern tolk behövs 

Kollektivism och 
individualism Arbetar ofta i grupp Arbetar nästan alltid i grupp 

Kvinnans roll 
Kvinnan har fått en allt bättre plats 
i samhället 

Kvinnans roll blir allt bättre 
och motsvarar nästan 
mannens 

Titel och status 
Man använder sig av titlar, vilket 
antyder på status 

Fin titel och hög status är 
mycket viktigt 
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Det kinesiska 
ansiktet 

Mycket viktigt. Kan vara 
ödesdigert att förlora ansiktet. 

Mycket viktigt. Kan vara 
ödesdigert att förlora 
ansiktet. 

Affärsgåvor Gåvor är viktiga 

Gåvor är viktiga om man går 
in för att göra handel på 
kinesiskt vis. 

Businessklädsel Konservativ, enkel, formell. 

Ganska lika som i Finland. 
Formella på höga poster, 
annars relativt informella. 

Förhandlingar på 
kinesiskt vis 

Först det sociala, sedan helheten 
och till sist detaljerna. Kan ta 
länge. 

Det sociala mycket viktigt. 
Detaljerna sist. Kan ta länge. 

 

FIGUR 6. Sammanfattning av teori och undersökning. 

 

I figur 6 kan man se att teorin väldigt bra motsvarar praktiken. Det finns egentligen 

inga stora avvikelser, men betoningen kan vara lite olika. 

  

När det gäller språket så visade teorin på att man inte klarar sig så riktigt långt på 

engelska. Resultatet från undersökningen visade lika och därutöver så visade det 

sig att man behöver en tolk, men att det oftast finns en person i det kinesiska 

samarbetsföretaget som kan fungera som tolk. Utomstående tolk rekommenderas 

inte. Att kunna kinesiska skulle vara bra för egen del, men inte nödvändigt för 

affärslivet. 

 

Kina är ett kollektivt land visade teorin på, och undersökningen visade det samma. 

Resultatet blev att kineserna ofta arbetar i grupp och fungerar oftast bäst som grupp. 

 

Kvinnans roll har genom historien varit brokig och hon var väldigt åsidosatt tidigare. 

Med tiden har hon fått sig en bättre position och i dagens läge så har hon 

motsvarande status som mannen, även om hon inte alltid når den högsta positionen 

i ett företag. 
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Titlar används mycket i Kina både i hemmet och i samhällslivet enligt teorin. I 

undersökningens resultat kom det fram att fina titlar och hög status är väldigt viktiga 

för kineser. 

 

Det kinesiska ansiktet är en viktig och betydande sak. Det är en äresak och det kan 

vara ödesdigert att tappa ansiktet och ryktet kan vara svårt att få tillbaka. Både teorin 

och alla respondenterna i undersökningen höll med om detta. 

 

När det gäller gåvor så kom det fram både i teorin och undersökningen att gåvor är 

viktiga i Kina. Men några respondenter valde dock att göra handel på finländskt vis 

och då är gåvor inte så betydande. En annan sak som lite skiljde sig var klädseln. 

Där framkom det att kineserna är formellt klädda vid formella tillfällen och på höga 

poster, men annars så visade praktiken på att det inte vid alla tillfällen är så strikt 

med klädseln.  

 

Det som är viktigare än själva förhandlingen är det sociala samspelet och det visade 

både teorin och undersökningsresultatet på. Förhandlingen kan ta lång tid och man 

börjar med helheten för att senare gå in på detaljer. 

 

Överlag så motsvarade teori och praktik varandra väldigt bra i denna undersökning 

och jag är väldigt nöjd över resultatet. Till teoridelen hade jag använt relativt ny 

litteratur, vilket säkert hade en positiv effekt på att delarna motsvarade varandra, 

eftersom läget hela tiden ändrar i Kina. Till exempel kvinnans ställning hade sett helt 

annorlunda ut för tio år sedan. Denna undersökning gav mig ett sådant resultat jag 

hade förväntat mig och den uppfyller sitt mål och syfte. 

 

Slutligen så summerar jag undersökningen i figur 7 genom att ge respondenternas 

viktigaste råd åt företag som skall bege sig ut på den kinesiska marknaden: 
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Tiuraniemi: 

Försäkra dig om att ni förstår sakerna på samma sätt. 

Följ upp under processens gång så att ni fortfarande förstår saken på 
samma sätt. 

Det blir lättare med långvariga relationer. 

Vähäkangas: 

Se till så att ni förstår saker på samma sätt 

Nätverk och relationer är starkare än juridiska papper 

Skapa långvariga relationer och kundförhållanden 

 

Knutar:  

Gör inte bort din kinesiska kollega.  

 Det kan betyda slutet på er affärsrelation. 

Nylund: 

Var inte nervös, du behöver inte göra allt på kinesiskt vis. 

Undvik stora konflikter. Du vinner oftast på att låta saker vara som de är. 

Ta inte alltför hårt på rättssystemet, det fungerar väldigt långt på mutor. 
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FIGUR 7. Respondenternas råd. 

 

Dessa råd kommer från erfarna personer som har haft mycket att göra med kineser 

och jag tycker att de är mycket vettiga och bra. Detta är alltså det viktigaste man bör 

tänka på och ta i beaktande som ny på den kinesiska marknaden. Dessa råd tycker 

jag att sammanfattar mitt examensarbete bra och uppfyller den målsättning jag hade 

med arbetet. Jag tror att om man följer dessa goda råd, så har man goda chanser 

att lyckas i samarbetet med sin kinesiska kollega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Snellman: 

Lär dig förstå deras kultur. 

Lägg tonvikt på att skapa relationer. 
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8  SAMMANFATTNING 

 

Till detta arbete valde jag att göra en kvalitativ undersökning med kvalitativa 

intervjuer och jag tror inte att jag hade uppnått något motsvarande resultat med 

någon annan form av undersökning. Valet var helt rätt. Jag kunde göra tillräckligt 

mycket svängrum i lite mer öppna frågor, för att få fram nya aspekter i de olika 

kategorierna. 

 

Det tog mig lite mer än ett halvt år att göra detta examensarbete. På hösten 2014 

sammanställde jag teoridelen och presenterade mellanrapporten strax före jul. 

Under vårvintern 2015 utförde jag undersökningen och analys-delen. I maj 2015 

kunde jag lämna in ett färdigt sammanställt arbete. Jag tyckte att det var intressant 

att göra ett arbete om detta ämne under hela processens gång, men jag hade stora 

problem med att få ihop respondenter till min undersökning. Jag sände ut ett väldigt 

stort antal e-postmeddelanden, ringde ett stort antal samtal och fick väldigt många 

nekande svar. Min första tanke var att det inte borde vara svårt alls att få ihop sex 

intervjuer och jag hade höga förhoppningar om att få med väl-etablerade företag i 

mitt arbete. Det blev lite problematiskt, men samtidigt så fick jag ihop fem väldigt 

kompetenta respondenter som medförde väldigt bra material till arbetet. 

 

Eftersom jag bara har tagit upp en del aspekter angående affärskultur, så finns det 

en hel del som ännu kunde undersökas. Samtidigt som denna undersökning baserar 

sig ganska långt på respondenternas personliga erfarenheter, så anser jag den vara 

trovärdig, speciellt eftersom den motsvarar teorin så bra. Jag är nöjd med mitt arbete 

och känner att undersökningen gav mig det resultat jag kunde förvänta mig.  

 

Syftet med detta arbete var att ur ett brett perspektiv ta reda på vilka olikheter och 

kulturella skillnader man bör känna till innan man beger sig ut för att göra handel 

med kineserna. Jag tycker att detta syfte uppfylldes och att jag genom denna 

undersökning fick de svar och det resultat jag ville ha. Jag önskade i inledningen få 
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reda på de kulturella skillnaderna ur ett brett perspektiv och det tycker jag också att 

jag fick fram. Många olika aspekter lyftes fram och jag fick ihop en helhetsbild över 

de viktigaste kulturella skillnaderna som man bör känna till och som är väsentliga. 

Målsättningen att få ihop en sammanfattning av skillnaderna tycker jag att jag 

lyckades bra med i sista kapitlet. 

 

Uppdragsgivaren var del av mitt arbete även i undersökningen och jag tror att detta 

arbete kommer att ge nyckelpersonerna vid Snellmans Köttförädling en bra grund i 

framtiden när de har mera att göra med kineser. Detta arbete kan man läsa och 

repetera för sig själv när man skall iväg till Kina.  
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INTERVJUFRÅGOR / HAASTATTELUKYMYKSET BILAGA 1/1 

 

Bakgrund / Tausta 

1. Vad heter ni? 
Mikä on teidän nimenne? 
 

2. I vilket företag arbetar ni? 
Missä yrityksessä toimitte? 
 

3. Vad har ni för utbildning? 
Millainen koulutustausta teillä on? 
 

4. Vad har ni för position i ert företag? 
Mikä on toimenkuvanne yrityksessänne? 
 

5. Får jag använda ert och ert företags namn i mitt examensarbete? 
Saako teidän nimenne ja yrityksenne nimeä käyttää opinnäytetyössä? 

Den kinesiska affärskulturen / Kiinalainen bisnesskulttuuri 

6. Hur och på vilket sätt har ni varit i kontakt med kineser? 
Miksi ja millä tavalla olette olleet yhteydessä kiinalaisten kanssa? 
 

7. När var ni första gången i kontakt med kineser? 
Milloin olette ensimmäistä kertaa toimineet kiinalaisten kanssa? 
 

8. Vad har ni mött för utmaningar när det kommer till handel och kontakt med 
kineser? 
Millaisia haasteita olette kohdanneet toimiessanne kiinalaisten kanssa? 
 

9. Tycker ni att det finns stora kulturella skillnader? Vilka är de första ni kommer 
att tänka på? 
Onko teidän mielestä olemassa isoja kulttuurisia eroja? Mitä tulee 
ensimmäisenä mieleen? 
 

10. Finns det några specifika drag som sammanbinder kinesernas sätt att göra 
affärer? Vilka? 
Onko olemassa erityisiä piirteitä jotka sitoo kiinalaiset yhteen kaupanteossa? 
Mitkä? 
 

11. Hur tycker ni att det går att ta sig fram med det engelska språket då man har 
att göra med kineser? Behöver man kunna kinesiska eller använda tolk? 
Pärjääkö englanninkielellä kun on tekemisissä kiinalaisten kanssa? Pitääkö 
osata kiinaa vai kannattaako käyttää tulkkia? 

12. Kina sägs vara ett hierarkiskt land. Har ni märkt av denna hierarkin och på 
vilket sätt tar den sig uttryck? / Kiina sanotaan olevan hierarkkinen maa. 
Oletteko huomanneet tätä hierarkkiaa ja millä tavalla? 
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BILAGA 2/1 

13. Kina beskrivs också som ett kollektivt land där grupptillhörigheten är hög och 
nätverken är viktiga. Har du några erfarenheter och åsikter om kinesernas 
sätt att arbeta ensam eller i grupp? 
Kiina on myös kuvattu kollektiviiseksi maaksi jossa ryhmään kuuluminen  ja 
suhdeverkosto on tärkeä asia. Onko sinulla kokemuksia tai mielenpiteitä 
kiinalaisten työskentelystä yksin tai ryhmässä? 
 

14. Har du några åsikter eller synpunkter på den kinesiska kvinnans plats i det 
kinesiska samhället och handelslivet? Finns det skillnader mellan mäns och 
kvinnors status? 
Onko sinulla mielipiteitä tai sanottavaa kiinalaisen naisen asemasta 
kiinalaisessa yhteiskunnassa ja liike-elämässä? Onko eroavaisuuksia 
miesten ja naisten asemien välillä? 
 
 

15. Titel och status är viktigt i Kina. Håller du med och varför?  
Toimenkuva ja asema ovat tärkeitä asioita Kiinassa. Oletko samaa mieltä ja 
miksi? 
 

16. Kineserna är måna om ”sitt ansikte”/ sitt rykte. Hur har ni upplevt detta? 
Kiinalaiset pitävät ”kasvonsa” / maineensa ylläpitäminen todella tärkeänä. 
Millä tavalla olette kokeneet tämän? 
 

17. Brukar ni ge affärsgåvor? Vilka gåvor har ni då gett?  
Onko teillä tapana antaa liikelahjoja? Mitä lahjoja olette antaneet? 
 

18.  Skiljer sig den kinesiska bisnessklädseln från den västeländska? Hur? 
Eroaako kiinalainen bisnesspukeutuminen länsimaalaisesta? Miten? 
 

19. När det kommer till kinesiska förhandlingar. Skiljer det sig på något sätt mot 
vårt västerländska sättet att förhandla? 
Kun on kysymys kiinalaisista neuvotteluista. Onko eroavaisuuksia meidän 
länsimaalaisten neuvottelutapoihin verraten?  
 

20. Har det uppstått några missuppfattningar eller missöden för er med 
kineserna? / Onko teidän ja kiinalaisten välillä sattunut mitään 
väärinkäsityksiä tai ongelmatilanteita? 
 

21. Finns det några andra specifika drag kring kinesernas sätt att förhandla eller 
helt överlag som ni kommer att tänka på? 
Onko mielestäsi mitään muuta erityispiirteitä kiinalaisten tapana toimia 
neuvottelutilanteessa tai muuten vaan? 
 

22.  Vad tycker ni att är den största och viktigaste skillnaden att tänka på när man 
går för att göra handel med kineser? 
Mikä on teidän mielestänne tärkein ja isoin eroavaisuus mitä kannattaa otta 
huomioon kun aloittaa kiinalaisten kanssa kaupanteon? 

 


