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Det här arbetet är en jämförande kvalitativ studie av den svenska och kinesiska ledarstilen. 

Denna studie är till för den som ska åka iväg och jobba i Kina i en ledarroll. Det är inte en lätt 

uppgift då dem två ledarstilarna skiljer så väl åt, vilket har sin grund i att båda kulturerna 

också skiljer sig åt. Studien går därför in och redovisar för båda kulturerna, jämför och letar 

efter skillnader samt likheter. Den börjar med en redovisning av vad kultur är som definierat 

av den framstående kulturforskaren Geert Hofstede. För att vidare erkänna kultursgap och den 

kulturella blindheten vi lider av. Sedan beskrivs båda kulturer och ledarstilar utifrån utvald 

litteratur vilket följs av den kvalitativa forskningen. Resultatet visar att den största skillnaden 

ligger i det hierarkiska spelet och att respekten upplevs som något helt annat.     
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Fokusen har ändrats, från väst till öst, det är en historisk övergång. Landet i fjärran öster är 

inte längre i fjärran, det landet är nämligen i centrum nu1. Det var inte längesedan sen Kinas 

dörrar var stängde för världen runt om, under 1970-talet öppnades dörrarna och idag har Kina 

mest utländska investerar världen över. Siffror pekar på att Kina kommer att bli världens 

största ekonomi 2020 om det fortsätter, detta enligt världsbanken själv. Det finns inga tvivel 

om att Kina väcker ett stort intresse för många. Svenska företag har vänt sitt sikte mot Kina 

och redan nu finns många svenska företag aktiva i Kina. Det är dock tufft att slå sig slå sig in i 

Kina. Kinas sätt att styra, sätt att göra affärer, sätt att leva ja, hela kulturen helt enkelt ses som 

en utmaning. Som svensk kan det vara svårt att hitta rätt, undvika missförstånd och komma 

igång så snabbt som möjligt. Därför har jag har valt att göra en studie som ska ta reda på vilka 

utmaningar som man kan tänkas stöta på som ledare i Kina med kinesiska medarbetare samt. 

Mitt mål är att försöka hjälpa dig som ska börja arbeta i Kina att enklare förstå dina kinesiska 

medarbetars beteenden och på bättre sätt hantera din nya roll som ledare i Kina.  

 

1.2 Syfte 
Denna studie riktar sig till de som ska börja arbeta i Kina i rollen som chef.  Syftet är att 

belysa skillnader mellan den svenska ledarkulturen och den kinesiska.  

Studien använder sig av kvalitativ forsking, då det är den lämpligaste formen för att komma åt 

typen av information som behövs. Intervjuer hållna med svenska ledare i Kina ger 

information om hur de själva upplevt sin tid som ledare i Kina. Initialt och efter en viss tids 

anpassning. Intervju formatet var öppet och intervjuade fick tala fritt. Information jämförs 

sedan med det teoretiska underlaget för att bilda en uppfattning.  Det teoretiska underlaget 

består av olika redogörelser av både svensk och kinesisk kultur samt ledarkskap för respektive 

land. Litteratur har valts så att både inhemska och utländska observationer redogörs för.    

                                                 
1 Fang  (1998), s xiv  
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2 Metod 

2.1 Metodval 

Själva syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka är de viktigaste faktorerna som spelar in 

i en lyckad affärsrelation/arbetsrelation mellan svenska ledare och kinesiska medarbetare, en 

personlig och djupare förståelse krävs och därför väljer jag att göra en kvalitativ studie. 

Genom ett par djupgående intervjuer ska jag kunna bekräfta eller dementera data samt 

förhoppningsvis få reda på nya saker som kanske uppkommit mellan mina källors utarbete 

och intervjuerna som kommer göras i nutiden. Med det sagt vill jag påpeka att detta handlar 

om åsikter från de intervjuade och att dessa såklart kan vara förändliga och inga generella 

slutsatser kan egentligen dras från dessa, men jag hoppas att det ska leda till ett par svar och 

tips som kan vara bra att ha för personer som vill arbeta i Kina.  

  

2.2 Intervjumetoden 

Själva utförandet hanteras över telefon på grund av geografiska skillnader. Via mail är för 

opersonligt och stelt för att kunna uppnå en kvalitativ undersökning. Ett möte ansikte mot 

ansikte vore att föredra och information som annars kanske kunde plockas upp vid ett sådant 

möte kan ha gått förlorad. Ingen betalar dock min flygbiljett till Kina och därmed görs detta 

på telefon. Jag har ställt upp ett tiotal frågor som jag arbetar mig genom medan jag samtidigt 

försöker ha ett öppet samtal då det är personliga erfarenheter jag är ute efter.  

 

2.3 Val av intervjupersoner 

Personerna jag letade efter skulle ha arbetat i både Kina och Sverige som ledare och helst 

skulle de också ha varit placerade under en längre tid. Jag började med att skicka ut mail till 

stora etablerade företag med både organisation här hemma i Sverige och i Kina. Efter torra 

och en stor del uteblivna svar insåg jag att det rätta är att ringa in till ett antal företag. Det blev 

en del samtal men tillslut gick det och jag lyckades komma i kontakt med Carin Bergendoff 

genom en rekommendation från den svenska växeln tillhörande Atalas Copco. Samma resultat 

uppnådde jag av växeln från Sapa Group där jag fick kontakt med en chef med bristande 

erfarenhet i Kina, ej lämplig för uppgiften hjälpte han sedan mig att komma i kontakt med 

Torbjörn Sternsjö som var en lämplig kandidat med nödvändig erfarenhet.   
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3 Kultur 
"Vi tror att vi tänker fritt, men liksom de amerikanska piloter som togs till fånga under 

Vietnam- och Koreakriget har vi blivit grundligt hjärntvättade. Den kollektiva kulturella 

programmering som inleds när vi fortfarande ligger i vaggan, och som fördjupas och 

förstärks i förskolan, skolan och yrkeslivet, övertygar oss om att vi är normala och att alla 

andra är konstiga. "2 

 

Kollektiv programmering är något vi alla upplever. Det kan ses som hjärntvätt fast utan de 

onda motiven bakom. Kollektiv programmering börjar direkt vid födseln, vissa hävdar att den 

börjar redan tidigare. Vart barnet ska sova är det första mor och far ska bestämma efter att ha 

tagit hem ungen från BB. De Japanska barnen sover med sina föräldrar tills de är runt 2 till 3 

år till skillnad från de amerikanska som får sova ensamma redan första veckan och självklart 

får detta stor påverkan på barnet. Som följd av detta blir de japanska barnen mera beroende av 

varandra, kollektivet får en större roll och denna mentalitet passar utmärkt för ett samhälle 

som japan. Medan de amerikanska barnen växer upp som självständiga individer och detta 

passar också utmärkt för deras kultur. Ständig påverkan från omgivningen genom tv, vänner 

och massa annat förstärker denna bild och det är vad man kallar för kollektiv programmering. 

Detta är så en kultur skapas och lever vidare, ständig programmering från omgivningen för att 

passa in i ett samhälle. Det funkar så i alla samhällen och alla med sina egna lagar och regler, 

oskrivna såsom skrivna, vad som är rätt och fel. Med tiden blir denna programmering en del 

av oss själva vilket är inget vi märker och för de flesta är det något som fastnar med oss livet 

ut. När denna programmering går obemärkt är det inte konstigt att vi tycker folk från andra 

kulturer har underliga seder och vanor. Vi inser inte att vi tittar på en den andra kulturen 

genom våran egen. I grund och botten kan man dock känna att vi alla ändå är lika. Det 

stämmer också, vi människor har alla de grundläggande instinkter vart man än kommer ifrån, 

vi tycker om barn, fortplantning, överlevnadsinstinkt osv.  Dessa är dock inte allt för många 

och det finns mer som skiljer en japan och amerikan åt, än vad det finns saker och ting som 

för ihop dem. Vi växer upp och följer massan till att bli goda svenskar, solida tyskar eller 

sanna britter.3  

 

                                                 
2 Lewis (1997), s 30 
3 Lewis (1997), s 30 
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3.1 Vad är normalt? 
Det 80-åriga gamla paret sitter framför brasan och ser tillbaka på sina liv. Kvinnan säger till 

sin make: "John, alla är konstiga utom du och jag. Och t.o.m. du är konstig ibland." 

 

Vad händer om alla människor anser att den egna kulturen och beteenden är det som är 

normalt? Jo, man anser nämligen att alla andra kulturer och beteenden är onormala. Alla 

kulturer har sina egna positiva liksom negativa drag, kanske anser spanjorer sig vara modigast 

eftersom de dödar tjurar med svärd, fransmännen kanske tror sig vara intellektuellt överlägsna 

osv. Detta skulle leda till att fransmännen också anser att alla andra är en smula dummare än 

de själva och likväl anser spanjorerna att alla andra är snäppet fegare. Man ser nämligen på 

andra kulturer genom sin egen kultur. Detta är viktigt att inse om man vill förstå andra 

kulturer eftersom ett sådan synsätt skapar en del felaktiga slutsatser. Kommer man förbi 

denna kulturella blindhet finns det mycket att lära sig från andra. Steg ett för att kunna lära sig 

av/om andra kulturer är att titta på den egna kulturen och identifiera vilka drag som utmärker 

sig. Till exempel så säger japaner alltid "ja" fast de menar "nej". Så när någon säger nej till en 

japan kan han ta illa upp, vilket han inte borde göra om han gjort sin läxa. Steg två, när man 

har insett sin egen kulturs konstigheter, är det dags att inse att de kulturgivna värderingarna 

som uppstått är subjektiva. Till exempel så anses envishet vara en positiv egenskap om man 

frågor skottar, medan en italienare kanske skulle säga att en envis person är helt oresonlig. 

Det finns flera tydliga exempel men poängen är alltså att inse att man ser på andra kulturer 

genom sin egen kultur, vilket påverkar ens bedömning, vilket medför att man drar felaktiga 

slutsatser.4  

Prof. Geert Hofstede, Emeritus Professor, Maastricht University. Världskänd för sina studier 

inom kulturella skillnader talar om detta fenomen som kulturell relativism.  

Det är bara vid en jämförelse med en annan kultur som den egna kulturens utmärkande 

karaktärsdrag visar sig. Med det kommer också att två olika kulturen inte kommer ha samma 

bedömning om en tredje kultur. Desto mer olika de jämförande kulturerna är desto mer 

utmärkande drag kommer uppenbara sig, som exempel kan man nämna att en kinesisk 

kulturforskare som studerar svensk kultur skulle kanske tycka att vi svenskar dricker mycket 

öl, vilket inte kanske en dansk kulturforskare skulle reagera lika starkt på. Detta är vad 

Hofstede menar är kulturell relativism. Det är viktigt att vara vidsynt vid sin studie av 

kulturer, eftersom bedömningen görs genom sin egen kultur vilket kommer leda till att man 

                                                 
4 Lewis (1997), s 35 



8 
 

inte gör den bedömda kulturen rättvis. Hofstede har därför utvecklat 5 ståndpunkter från 

vilket han studerar kulturer, dessa är:5 
    

Maktdistans är den grad i vilket de mindre mäktiga/inflytelserika medarbetarna i företag och 

institutioner accepterar och förväntar sig att makt är fördelad olika. Ju högre grad, desto mer 

är samhället och landets kultur redo att acceptera ett större span mellan chef och anställd. 

Makt och ojämställdhet är, som alla vet, en del av samhället och att alla kulturen är 

ojämnställda till en viss grad, men vissa mer än andra.  

Individualism mot kollektivism, i vilken grad är individen integrerad i gruppen? I ena sidan 

av fältet ser vi samhällen där banden mellan individer är lösa och man förväntas att klara sig 

själv. Man stödjer bara de som står en mycket nära. På andra sidan står kollektivism, där band 

skapas sedan födseln i stora och starka grupper, oftast med utökade familjer som Hofstede 

uttrycker det. De skyddar varandra i utbyte mot odiskutabel lojalitet. Kollektivism bär ingen 

politisk mening, den hänvisar till hur gruppen förhåller sig till varandra och inte till hur staten 

beter sig. Detta är fundamentalt begrepp vilket gäller för alla samhällen i hela världen. 

Samhällen med högre individualism än kollektivism har i regel nästan alltid högre ekonomisk 

välfärd.   

Maskulinitet mot kvinnlighet, handlar om distributionen av roller mellan könen. Hur tydliga 

är de? Detta är också ett grundläggande ämne för alla samhällen. Intressanta studier utförda av 

IBM avslöjar generellt att kvinnors värden inte skiljer så stort mellan samhällen, jämfört med 

männens värden som rör sig mellan att vara extremt tävlingsinriktade och bestämda i vissa 

kulturer, helt olika kvinnorna, till att vara ödmjuka och omsorgsfulla i andra kulturer.  

Osäkerhetsundvikande berättar om ett samhälles tolerans mot osäkerhet och otydlighet. Det 

anger till vilken grad en kultur programmerar dess medlemmar att känna sig bekväma eller 

obekväma i ostrukturerade situationer. Med ostrukturerade situationer menas ovanliga, okänd, 

överraskande. En kultur med högt Osäkerhetsundvikande försöker minimera den potentiella 

uppkomsten av sådana situationer genom strikta lagar, regler och om man ska tala om det 

filosofiska planet så ser en sån kultur att det "bara finns en sanning, och det är den vi har". 

Människor i sådana kultur är känslomässiga och är motiverade av en inre nervös energi. På 

motsatta sida finner vi osäkerhetsaccepterande kulturer där man är mera tolerant med andra 

                                                 
5 Källström (1995), s 16 
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synpunkter än vad de är vana med. Sådana samhällen försöker leva med så få regler som 

möjligt. Människor i dessa samhällen visar inte sina känslor lika ofta.  

Långsiktig-orientering mot kortsiktig-orientering. Detta synsätt upptäcktes när man gjorde 

en studie mellan studenter i 23 länder runt hela världen genom användandet av ett 

frågeformulär skapat av kinesiska forskare. Långsiktigt orienterade värden är sådana som har 

att göra med sparsamhet och uthållighet. Kortsiktig orientering har att göra med respekt för 

tradition och att uppfylla sociala skyldigheter. 6 

 

 

 

                                                 
6 http://www.geert-hofstede.com/hofstede_sweden.shtml  
2011-05-08 
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 4 Svensk Kultur 

4.1 Sverige genom Hofstede 
De latinska länderna runt om i världen är den grupp länder som har högst maktdistans medan 

de nordiska länderna har lägst. Sverige hamnade på 6:e plats när det gällde lägsta maktdistans 

av 53 undersökta länder. För kulturer med låg maktdistans som Sverige, präglas dessa länder 

av ett antal karaktärsdrag, 1) "De underordnade är i begränsad utsträckning beroende av sina 

chefer. 2) Den känslomässiga distansen är relativt liten och det är ganska lätt för 

underordnade att närma sig och säga emot sin chef. 3) Decentralisering är populärt"7 

 

När det gäller individualism hamnar Sverige på 10e plats som mest individualistiska av de 53 

undersökta länderna. En högre ekonomisk välfärd existerar nästan alltid i de länder där det 

också finns en stark individualistisk kultur. Denna typ av kultur har utvecklats samtidigt i 

länder där en snabb ekonomisk tillväxt skett. Karaktärsdrag för kulturer med en hög 

individualism präglas av dessa särdrag: "1) Individer vill ha stor frihet att utföra jobbet på sitt 

eget sätt. De vill också känna att de personligen presterar något. 2) Arbetet skall organiseras 

så att den anställdes och arbetsgivarens intressen sammanfaller. 3) Arbetsgivaren anställer 

alltid en individ, inte någon från en grupp. 4) Företagsledning handlar snarare om ledning av 

individer än av grupper. 5) Arbetsuppgiften är viktigare än relationer. Individualistiska 

kulturer präglas i allmänhet av låg maktdistans."8 

 

Maskulinitet är inget ord som förknippas med Sverige, av de 53 länderna undersökta var 

Sverige det mest feministiska landet. Japan ansågs vara det mest maskulina med störst 

skillnad mellan män och kvinnors roller. När det gäller management så är det två punkter i 

den svenska kulturen som anses vara feministiska 1) konflikter löses med kompromisser och 

förhandlingar. 2) Chefer i feminina kulturer är mindre synliga, intuitiva och strävar efter 

samsyn. En feministisk kultur är positiv för tjänstesektorn och sektorer där man har hög 

kundorientering. De maskulina kulturerna passar bäst för produktion och tillverkning, enligt 

Hofstede.  

Sverige är ett land med lågt osäkerhetsundvikande. 49 av 53. Generellt kan man säga att 

människor i allmänhet mår bättre i en kultur med ett lågt osäkerhetsundvikande än vid hög.  

Följande karaktärsdrag kan noteras: 1) Behoven av lagar och regler är små. Oskriva som 

                                                 
7 Källström (1995), s 17 
8 Källström (1995), s 18 
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skrivna lagar. 2) Chefer behöver inte ha exakta svar till hands och medarbetarna förväntar sig 

inte detaljerade arbetsinstruktioner. 3) Medarbetarna klarar av att i viss utsträckning 

rapportera till flera överordnade samtidigt. 4) Avvikande idéer och beteende kan tolereras, 

liksom tvetydliga situationer och okända risker. 5) Man tenderar att ta varje dag som den 

kommer.  

Svenskarna är mera kortsiktiga än långsiktiga. 

 

 
 

I Sverige håller man isär privatlivet och det offentligt livet, vilket är vanligt i många 

västländer dock är det helt annorlunda i andra delar av världen. 9 

 

Det svenska samhället präglas av jämställdhet. De skillnader som kan uppkomma och 

existerar bland folk generellt, klasser och mellan män och kvinnor sticker inte ut så mycket, 

även om man jämför med andra västerländska samhällen. Denna jämlikhet är ett resultat av 

den svenska mentaliteten som anser att det är moraliskt rätt att alla är lika och det är så det ska 

vara. Som exempel på hur långtgående denna strävan efter jämlikhet tar Peterson upp att den 

svenska chefen kokar sitt eget kaffe, även när han har besök. Detta fenomen är högst ovanligt 

i de flesta andra länderna där de har sekreterare som utför sådana uppgifter, såsom koka kaffe 

och servera bakelser. 10 

 

De flesta svenskar har både en negativ och positiv bild av sig själva. Den universella 

Svenskens egna ord om sig själv och sina positiva egenskaper skulle gå något såhär: en bra 

                                                 
9 Philips-Martinsson (1981), s 23 
10 Peterson (1993), s 124 
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grundutbildning, välorganiserad, snäll, effektiva, pålitligt, tystlåtna och att man gör allting i 

lagom stora mängder. (Ordet lagom är något av en fascination för utländska kulturforskare. 

Ordet härstämmar från vikingatiden när man satt i en ring och passade runt dryck, tricket var 

att inte dricka för mycket så de andra vikingarna inte fick något men samtidigt inte dricka för 

lite, vilket är helt klart omanligt. Det handlade alltså om att dricka lagom mycket.)  Det finns 

ingen negativ klang svenskens öron när man talar om dessa egenskaper. Dessa egenskaper är 

något att vara stolt över, att vara tystlåten gör inte svensken till den mest sociala personen 

men det är en del av deras självbild och en del av att vara effektiv, man slösar inte tid med att 

prata strunt.  

Dessa egenskaper sedda genom andra kulturers ögon är inte så positiva som svensken själv 

anser. Som exempel är att svenskens punktlighet, som har att göra med effektivitet och att 

vara välorganiserad, en ganska jobbig egenskap för en del utlänningar. De anser att denna 

punktlighet, att på pricken 14.00 börja ett möte och 15.00 avsluta mötet är något opraktiskt 

och osympatiskt sett att se på sina relationer med arbetskamraterna. 11  

  

 

 

4.2 Svenskars fyra drag 
Genom att studera möten mellan icke svenskar och svenskar själva kan man enklast 

identifiera vad svensk kultur verkligen är. Det är också det Åke Daun gjort, genom detta har 

han lyckats identifierat fyra egenskaper som beskriver svensken. Blyghet, oberoende, 

konfliktundvikande och ärlighet. (Det finns såklart undantag från detta.) 

 

4.2.2 Blyghet 

Det är en välkänd stereotyp att svenskar är blyga, lite stela, tillbakadragna och reserverade. 

Fenomenet blyghet, också känt som talängslan, existerar världen över men dess omfattning är 

bunden till kulturen. I Sverige gjordes en undersökning av SIFO år 1985 där ett antal svenskar 

ställdes frågan; "Om du skulle välja tre saker som beskriver svenskarna - vilka skulle du då 

välja?"12 Ordet "Stela" var det näst vanligaste ordet, 33 % av de frågade svarade detta. Stela i 

kontakt med andra människor uppfattas som ett tecken på blyghet. Det är inte den ända 

undersökningen i Sverige som fått fram samma resultat, ett annat exempel är "IPPNW" 1986. 
                                                 
11 Peterson (1993), s 124 
12 Daun (1989), s 58 
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Samma sak där, den näst största kategorin var "stel, inbunden och tråkig".  13 Den svenska 

blygheten verkar uppkomma som mest vid situationer där det anses eller snarare uppskattas 

att man uppträder på ett ledigt och utåtriktat sätt som till exempel vid fester.14 Blygheten 

innebär att svenskarna är svåra att nå emotionellt, där männen är ännu svårare att nå än 

kvinnorna. Blyghet ses olika i olika delar av världen, t.ex. ser amerikanerna blyghet som 

något klart negativt och något man försöker träna bort och bedöms efter genom betyg. En 

blyg person anses som mindre kompetent, det går även så långt att man antyder att de blyga är 

mindre intelligenta. (Inget samband mellan blyghet och intelligent har dock hittas). 

I Sverige är det tvärtom. Istället för de negativa egenskaper som följer den blyge i USA, så 

sägs den svenske blyge vara en reflekterande person, anspråkslös och villig att lyssna på 

andra. 15 

 

4.2.3 Oberoende 

Svenskar är gärna vad man kallar oberoende, en stark vilja att vara fri från folk och inte känna 

sig bunden till någon annan. Det handlar också om att slippa "stå i tacksamhetsskuld", till 

exempel när en vän bjudit på middag vill man gärna så snabbt som möjligt bjuda igen så att 

man inte står i skuld. Man betalar hellre själv istället. Liknande undersökningar har gjorts som 

för Blyghet, där svaren pekade på att svenskar har en stark vilja att vara just oberoende 

jämfört med olika länder, såsom Finland, Norge och Spanien. 16Uttrycket oberoende är något 

av en diffus term men man kan enkelt se det som att man helt enkelt vill vara ifred. Det kan gå 

så långt att man avsiktligen undviker att åka hiss om grannen ska med på färden. Det finns 

inga problem med att prata lite lätt om väder eller annat småprat väl inne i hissen, men 

svensken hade helst sluppit detta. Svenskar älskar sin ensamhet, att ta en promenad i skogen 

eller kanske sitta ensam bara, det är "frånvaron av social press att tala och att anpassa sig" 

som är att vara oberoende. 17 

 

4.2.4 Konfliktundvikande 

Konfliktundvikande definieras här som en "benägenhet att undvika konfrontation med 

personer som man är djupt oense med." Typiskt för detta beteende och svenskar är att man 
                                                 
13 Daun (1989), s 60 
14 Daun (1989), s 59 
15 Daun (1989), s 65 
16 Daun (1989), s 84 
17 Daun (1989), s 86 
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undviker ämnen där man vet om att man tycker olika, speciellt sådana saker och ting som man 

känner starkt för. Man byter gärna ämne så fort man märker att skillnader kan uppkomma och 

det händer till och med att man påstår sig hålla med motparten utan övertygelse trots att man 

tycker annat. Detta påpekar Åke Daun är en tendens och det såklart finns konflikter i det 

svenska samhället, men vad man kan förvänta sig av den generelle svensken är just detta 

beteende. 18 Aggressivitet har en självklar negativ börd hos svensken tillskillnad från i USA 

där det är en utmärkt egenskap. Aggressivitet är tabubelagt, man håller in känslorna för att 

inte skapa någon konflikt och på ett sätt kan man se detta som en lögn, att inte säga vad man 

tycker, men svensken gör det för att han vill väl. 19 

 

4.2.5 Ärlighet 

Sverige var under 80-talet känt som ett ärligt land, "hederlighet" utnämndes som ett svenskt 

karaktärsdrag i en SIFO-studie gjord 1985. Länder världen om kände till svenskarnas ärlighet, 

att man kunde tappa sin plånbok mitt på Kungsgatan för att sedan hämta upp den på närmaste 

polisstation var något som förbryllade många andra länder. När en svensk kommissarie vid 

polisens utlänningsrotel i Stockholm blev arresterad för spioneri skrevs detta om ända bort i 

Kuwait. Med tiden har dock denna bild av Sverige ändrats och flera liknande händelser har 

bidragit till att ändra bilden av svenskar och Sverige. En liknande SIFO-studie som gjorts på 

senare år fick fram ordet "fifflande" istället.20  

Svenskar har trots andra länders åsikter ett ärligt beteende. Det handlar om sådana saker som 

att inte överdriva t.ex. med komplimanger, ”- Ditt hus är strålande vackert!” eller  

”– Middagen var oförglömlig!” för en ärlig svensk är detta lätt genomskådat.  

 
5 Kinesisk Kultur 

5.1 Kina genom Hofstede 
Geert Hofstedes analys av Kina visar landet har den högsta Långsiktiga orientering, även 

när man jämför med deras asiatiska grannar, med en faktor på 118 jämfört med Sverige på 39. 

Detta är tecken på en befolkning med en bevarande attityd och att de tänker långt fram i tiden, 

men också bakåt. Som Hofstede uttrycker det, i långsiktig-orienterade kulturer överkommer 

man hinder genom tid och vilja.  

                                                 
18 Daun (1989), s 102  
19 Daun (1989), s 110  
20 Daun (1989), s 123  
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Kina är också det asiatiska landet med lägsta Individualism index, 20 jämfört med Sverige på 

78. Detta fenomen kan förklaras av ett långt och starkt kommunistiskt styre som betonar 

vikten av kollektivism.   

Den låga individualism rankning pekar på att kineser är lojala mot varandra och de knyter 

nära band med sina familjer genom flera led. Man tar hand om varandra och tar ansvar för 

gruppmedlemmarna.  

Kina har den högsta maktdistans rankning av alla länder, faktor 80 jämfört med Sverige 

som har 37. Det tyder på extrema olikheter av makt och välfärd inom samhället. Detta är dock 

inte något som är nödvändigtvis påtvingat på befolkningen utan är mera något som är 

accepterat som en del av deras kulturella arv.  

Snabbt kan man nämna att Kinas officiella tro är Ateist, de lever efter den antika filosofen 

Confucius (500 f. kr). Hans läror är ingrodda i samhället. En viss religionsutövning är tillåten 

i Kina, dock har staten satt stränga regler kring detta. 21 

 

 

5.2 Kinesisk världssyn 
-I Kina existerar det ingen absolut sanning..22 

 

Kinesisk kultur är unik, byggd på Confucius, Guanxi, renzhi, renqing och andra kinesiska 

traditioner. Att göra affärer i Kina kräver en del anpassning till deras traditioner och seder för 

                                                 
21 http://www.geert-hofstede.com/hofstede_sweden.shtml  
2011-05-08 
 
22 Lewis (1997), s 14 
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en affärsman från väst. Detta beror i stor del på den annorlunda inhemska filosofi som Kina 

och kineser lever efter. Till skillnad från västerländsk som lägger vikten i en "metafysisk 

verklighet" så placerar man vikten i den världsliga delen. Man kan säga att den kinesisk är 

filosofin ideografisk och främjar kommunikation och information som är underförstådd, det är 

alltså inget man talar öppet om, utan existerar som en slöja över hela Kina och dess kultur. 

Den österländska arketypen kan sägas föredra det estetiska framför det vetenskapliga synsätt 

som existerar västvärlden. Man söker alltså inte någon sorts absolut sanning, något som blivit 

vetenskapligt bevisat, utan man identifierar sig med vad som är acceptabelt och vad "vi" som 

en grupp kan arbeta med.  Detta kallas för dygdig ledarskap, likväl kan den västerländska 

formen av ledarskap kallas för sann ledarskap. Visheten i att leda dygdigt ligger i egenskapen 

att kunna skapa harmoni bland grupper, såsom familj, landet eller organisationen. Utifrån 

detta synsätt är det en samhälles konstruktivist världssyn. (kunskap som skapats och är ingen 

avbild av verkligheten) 23 

Det är alltså ingen förvåning att de österländska organisationerna och management formerna 

skiljer så stort från de västerländska, med diffusa nätverk strukturer och roller med flexibla 

mål. Dessa former av management är beroende till hög grad av relationer som skapas och 

enkelhet, med oklart ansvar och auktoritet som är baserat på tillit. Som exempel kan man 

nämna den taoistiska symbolen Yin-Yang, som är extremt oklar men som ändå har en praktisk 

och stor påverkan på varje kines liv. Deras tro innehåller en stor del mystik vilket har hjälp till 

att skapa den ända stora "religionen" som accepterar motsägelser. Som kineser ser det, så är 

inget svart eller vit, allting rör sig i, ständigt föränderligt, det som är vit ena stunden blir grå 

den andra och svart nästa. Här ser vi en stor skillnad från den sanningssökande västerländska 

kulturen där svart stannar svart och vit är alltid vit.24     

5.3 Kinesisk tid 
Den tid det tar att genomföra något väl är den tid kineser, likt de flesta asiater, spenderar på 

att utföra saker och ting. Trots detta ser kineser på tid som något dyrbart, något mer än deras 

asiatiska grannar. Som exempel är det god etik att tacka deltagare i ett möte för att man tog 

upp deras tid. Att vara i god tid innan mötet är också ett bra exempel, när två personer har 

bestämt att mötas för att prata affärer är det inte ovanligt att kinesen anländer så mycket som 

en halv timme tidigare, bara för att kunna bli klar inom den utsatta tiden för mötet och därmed 

inte gå in på övertid. Ett mera underligt exempel är att kinesen, redan 10-15 minuter in på 

                                                 
23 Alon (2003), s 6 
24 Fang (1997), s 131  
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mötet meddela om att han/hon måste ge sig iväg snart, detta anses vara artigt. Självklart är det 

bara tomma ord och ingen ger sig iväg förens affärer är avslutade. Affärsmöten med en kines 

är en smula längre än vad man som svensk kan räkna med. Det ingår i mötet förutom själva 

affärerna, att också ta tid för att utveckla en god relation med varandra och bygga tillit vilket 

är av extrem vikt för kinesiska affärer. 25 

5.4 Guanxi - Vikten av Relationer  
Man kan säga att Confucianism är en praktisk filosofi om hur man bemöter sina 

medmänniskor och vilka relationer man har till varandra. Jaget ses som summan av dina 

relationer istället för din personlighet. Det existerar 5 universal relationer, och det är de 

mellan härskare och (präst?), mellan far och son, mellan hustru och make, mellan yngre och 

äldre bröder och de relationer som uppstår mellan vänner. Dessa 5 relationer har 3 

gemensamma drag, hierarkiska, ömsesidiga och interpersonella. Guanxi betyder relationer 

och är en av de viktigaste kulturella dragen hos den kinesiska befolkningen. En mer passande 

översättning torde vara "personlig kontakt" eller "ömsesidig obligation". Guanxi är den 

speciella relation man har till sina medmänniskor inom vilket man kan ställa obegränsade 

krav på varandra. Man ger tjänster och man får tjänster. Guanxi uppkommer när folk delar 

något med varandra, till exempel att man i samma skola eller om man kommer från samma 

by. Kina är än idag ingen frimarknad, vilket kan göra det svårt att få tag på saker och ting. 

Genom Guanxi öppnar man upp bakdörrarna till Kina.  Utan Guanxi blir det svårt att få något 

gjort, för att citera boken "gets half the result with twice the effort".  Den kinesiska regeringen 

har kritiserat användandet av Guanxi för att få saker och ting gjorda men det går inte att 

stoppa. Det finns överallt i en kines liv, även i affärsvärlden, där gäller inte bara pris och 

produkt, utan vänskap och Guanxi. Detta tar tid att bygga vilket alla inte har tid med men vill 

du lyckas i Kina, så räcker din fina produkt inte, det är känslan(Guanxi) du förmedlar som 

spelar störst roll.  

 

Yeung and Tung (1996) har gjort en empiriskt studie då de kom fram till ett par slutsatser 

angående Guanxi och affärer i Kina.  

För det första, Guanxi är något nödvändigt, men inte tillräckligt för att komma in på den 

kinesiska marknaden och stanna där. För det andra, måste du skapa kontakter med rätt 

människor och starka sådana. Dessa relationer gäller bara för dig som person och kan inte 

överföras till ett företag eller dina anställda. För att skapa långsiktiga starka relationer med 

                                                 
25 Lewis (1997), s 64 
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viktiga personer måste man integrera sig in i den kinesiska kulturen. Genom detta skapas den 

nödvändiga tillit som bara kan uppkomma när utländska investerare visar ett intresse för den 

kinesiska kulturen och tar sig tid för att förstå den. 26 

 

5.5 Respekt för ålder och hierarki  
Ålder är lika med visdom enligt kinesisk tro (Konfucianism). Kinesiska samhällen har en 

benägenhet att ringakta de ungas entusiasm och de unga lär sig tidigt att hålla sin tunga medan 

de äldre talar. Som kineser ser det så reflekterar åldern, personlig mognad, trovärdighet och 

som tidigare nämnts, visdom. De unga ses alltså inte som någon man kan lita på, ej heller 

anses de vara kapabla att göra affärer, bra affärer. Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk 

som fångar detta "Zui shang wu mao ban shi bu lao" - "Inget skägg, ingen affär". Detta 

synsätt är tillskillnad från västs, där alla är lika värda, en viktig punk att känna till, hierarkin 

av ålder. Social harmoni uppnås genom att alla fullgör sina roller i samhället, de unga ska inte 

agera vuxna, män ska inte agera kvinnor, stabilitet uppkommer genom att alla tar ansvar för 

sina roller och följer dem. Detta är inte begränsat till en familj eller till en organisation utan i 

samhället i stort. Som exempel kan man nämna att familjenamn så som farbror och farfar 

används till folk som inte är del av din familj. Denna respekt för ålder och hierarki skapar 

konsekvenser för en utländsk investerare, kineserna kommer inspektera din ålder och din rank 

och agera utifrån det. Om en för ung och låg rankad affärsagent kommer på besök kan 

kineserna känna sig kränkta och ifrågasätta din uppriktighet att göra affärer. 27 

 

 

5.6 Undvikandet av konflikt och behovet av harmoni 
En grundläggande sats i Konfucius filosofi är behovet av harmoni, vilket skapar en strävan 

mot en konflikt fri, gruppbaserat system i sociala relationer. Man strävar alltså för att skapa 

harmoni i samhället och alla relationer. 28 Kineser lär sig tidigt att man ska kontrollera sina 

egna känslor och försöka anpassa sig så mycket det går i samhället för att undvika förvirring, 

konflikter och konkurrans vilket ska enligt Konfucius leda till harmoni. Denna ideologi har 

inte heller blivit utmanad, så den lever vidare i det moderna Kina. Att vara tålmodig och ha 

självkontroll är en stor dygd. Kineser försöker också att undvika att döma folk eller ge kritik 

                                                 
26 Fang (1997), s 105  
27 Fang (1997), s 114  
28 Fang (1999), s 116  
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alls. De har svårt att vara uppriktiga förutom bland nära vänner. Skulle konflikt uppkomma 

vill ingen av parterna förlora ansikte, så man tar en tredje medlare som accepteras av båda 

parter för att lösa konflikten. Oftast har denna part högre status. Kineser pratar kring det de 

vill säga och går aldrig rakt på sak. Detta har såklart en påverkan i affärshandlingar, där de 

aldrig visar känslor. En affärssituation ses inte heller som att den ena parten vinner eller 

förlorar utan man försöker komma fram till en lösning som båda parter kan känna sig 

tillfredställda med, trots att man fått kompromissa. På så sätt förlorar ingen ansikte och det är 

av denna anledning som man söker kompromisser.  

 

5.7 Förlora ansikte 
Själva konceptet med ansikte härstammar från Kina och är extra känsligt. Trots att det är ett 

allmänt förekommande och naturligt fenomen i alla kulturer gör man gärna allt för att undvika 

att förlora ansikte. Ansikte är en av de viktigaste inslagen i den kinesiska kulturen, det är till 

och med så känsligt att det anses vara lika illa att förlora ett öga, näsa eller mun som att 

förlora ansikte. I konceptet ansikte finns inbakat ens värdighet, självrespekt och prestige.  

Ansikte är ett förvirrande koncept men viktigt att kunna eller åtminstone vara medveten om 

när man har att göra med kineser. Varje klass i samhället har ett eget ansikte och olika 

personer förlorar ansikte vid olika tillfällen. Om till exempel en taxichaufför sitter vid sidan 

av vägen med bar överkropp och försöker fånga (löss?) så förlorar han inte ansikte, men om 

en rikemansson skulle göra samma sak så skulle han förlora ansikte. Dessa egenskaper av att 

förlora ansikte kan utnyttjas av underordnade för att dra fördel av en ekonomisk situation mot 

deras överordnade som måste bibehålla en högre grad av ansikte. Man uppnår då detta utan att 

bryta mot de moraliska standarderna. Sist kan man nämna att ansikte kan handlas, man kan få 

och ge ansikte. Den som får ansikte, förväntas att ge ansikte. Det är samma sak som att göra 

någon en tjänst. Ansikte har dock inte bara med den egna personen att göra utan hela familjer, 

sociala nätverk och samhället i stort påverkas vare sig en person förlorar eller får ansikte. 

Detta har en påverkan på affärsmöten och hur kineser gör affärer och med vilka. Som 

exempel kan man nämna att den stora anledningen till att man bara gör affärer med stora och 

välkända företag är för att tjäna ansikte och det är av samma anledning man vill undvika 

medelstora företag. En annan sak är att kinesiska förhandlare undviker att säga ordet Nej eller 

något med negativ påverkan. Så likväl säger kinesiska förhandlare ofta Ja, dock är detta Ja 

ofta meningslöst så som utomstående förhandlare ska man inte dra för stora slutsatser av detta 

Ja. Man går så långt att den kinesiska förhandlaren vägrar backa ner på det han/hon har sagt 
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och går med inte med på deras krav så hamnar man i ett dödläge. Efter en stund reser sig 

sedan den kinesiska förhandlar och går iväg till deras överordnade och ber han/hon att ingripa. 

På så sätt slipper dem förlora ansikte. 29 

                                                 
29 Fang (1999), s 122  
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6 Management 
 

- It is the Swedish management style that is unusual, not the style of other countries 

Hedlund och Aman30 

6.1 Svensk management från utsidan 
Richard B Peterson har studerat en del länders ledarstilar, genom honom kan vi se hur 

utlänningar ser på Sverige och dess ledarskap. 

 

I Sverige gör man ingen stor skillnad mellan privata och offentligt ägda företag, som man 

brukar göra i en del andra länder. De svenska statliga företagen konkurrerar på en öppen 

marknad och förväntas göra vinster vilket gör att dem ses som vilket företag som helst, ett par 

exempel på dessa vinstdrivande statligt ägda företag är SJ, Telecom och posten. Detta leder 

till att vara manager i ett statligt företag ej skiljer sig från att vara det i privata företag. Den 

jämliket som genomsyrar Sveriges organisationer leder även till en mindre skillnad mellan 

privata och statliga företags management, dessutom bidrar jämlikheten att managers på olika 

nivåer inom själva företaget inte heller skiljer sig åt i någon större grad. 31 

 

För att vara en effektiv manager krävs det att man är informell, ett drag som är högt värderad i 

det svenska samhället. Tricket är att ändå vinna de underordnades respekt, detta genom 

diskreta signaler, det bygger dock på att den underordnade upptäckter och förstår dessa 

indirekta signaler.  Richard B Peterson kallar den svenska ledaren lite lustigt för 

"världsmästare i management genom blinkningar och nickar". 32  

En amerikan som flyttade och arbetade i Sverige kunde, trots att han spenderat flera år i 

Sverige, inte förstå hur de svenska organisationerna funkade.  "It is something strange with 

Swedish workplaces. There does not seem to be anybody in charge. And yet the work gets 

done. How do they do it?"  

Av utländska medborgare har den svenska ledarstilen kallats för mjuk, mer än en gång. De 

karismatiska och starka ledarna som man till exempel kan finna i USA syns inte till 

överhuvudtaget i Sverige. Detta är dock bara för det otränade ögat, vid en längre vistelse i 

svenska organisationer kan man upptäckta att under den diskreta och mjuka ledarstilen 

existerar en hård och stark ledare. Med sitt mjuka yttre och hårda inre är den svenska ledaren 
                                                 
30 Peterson (1999), s 114  
31 Peterson (1993), s 113  
32 Peterson (1993), s 124  
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inte vad han verkar .Det som bidrar till ännu mer till denna villfarelse är den svenska ledarnas 

klädsel. Med samma klädkod och beteende som de andra medarbetarna kan det vara svårt att 

skilja de från mängden. Det finns heller inga unika utrymmen eller speciella hissar avsedda 

endast för ledarna. Från en utlännings synvinkel kan detta beteende ses som väldigt ödmjukt 

av svenska ledare. 33 

 

En viktig del i svenska organisationerna är de informella kanalerna som existerar. Oftast 

kommunicerar management och ledare genom telefonen, eftersom de anser att skicka e-post 

är slöseri med tid. Den svenska chefen ringer sina egen telefonsamtal som tillskillnad från 

andra länder där oftast en sekreterare sköter detta. Richard B Peterson nämner som exempel 

att bara i Sverige ringer Vd:n till AMS med över 20 000 anställda till en främling och 

presenterar sig med orden "Ja, hej, mitt namn är Allan Larsson". Notera att ingen som helst 

indikation på status eller roll görs vilket är förvånande och anmärkningsvärt för utlänningar.  

Vidare anmärkningsvärt är sättet svenskar tilltalar varandra. Det är förnamnet som används 

mellan alla relationer, chef till anställd, anställda till nyanställda och tvärtom. Detta gäller 

även när det kommer till utomstående personer. Jämlikhet är något svenskar är stolta över och 

den har klara effekter på hur organisationer skötts och vad som anses vara bra ledarskap. 

Jämlikhet leder till mindre friktion mellan chefen och dess anställda, kommunikation från 

toppen till botten går smidigare och tvärtom, den leder också till en jobbatmosfär som 

tillfredsställer alla klasser och rang.  34 

 

"Swedish management seems to lack clear decisions; it seems as if a decision isn't made until 

it has been executed.” 

 

Svenska managers är ett respektabelt och prestigefyllt yrke. 35Det är tveksamt om det 

existerar en enhetlig ledarstil i Sverige.   

 

 

 

                                                 
33 Peterson (1993), s 125  
34 Peterson (1993), s 126  
35 Peterson (1993), s 119  
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6.2 Från insidan av Svensk management 
Svensk management har kallats oklar och nästan icke existerande, Anders Källström hjälper 

oss få bukt på denna myt. Han menar att en Vision är grunden för den svenska ledarmodellen 

med orden kommunikation, konsensus, tvång och kontroll som stöd. Denna modell har herr 

Källström tagit fram utifrån ett antal intervjuer med ledande gestalter inom svensk 

management.  

 

Vision 

Den viktigaste punkten i den svenska ledarstilen, visionen. Det är den som skapar målet och 

syftet. En vision ska styra och guida beteendet hos alla i företaget, den ska hjälpa till att 

prioritera rätt. Handlingar som stämmer med visionen satsar man på och sådana som ej 

stämmer överens avfärdas direkt. Det hjälper hela företaget att arbeta som en enhet och en 

stark vision gör hela företaget mera effektivt. Dessa effekter skapas genom två saker: 

Motivation och underlättning av ledarens kommunikation. Genom att ha något att sträva efter 

kan de anställda känna att de kommer någonvart och kanske så småningom förverkliga 

visionen, detta motiverar de anställda. Kommunikation blir enklare när alla vet vad man 

strävar efter, ledaren måste visa sin starka övertygelse på det han gör och hela företagets 

arbete. Med en stark vision som tidigare nämnts skapas en riktning vilket man orienterar 

kring, detta bidrar till att medarbetarna inser vad ledaren vill ha ut av dem. Å andra sidan 

skulle en oklar vision skapa dubbla signaler vilket gör det jobbigt för medarbetarna eftersom 

de inte vet vad som ska göras först eller om det ska göras alls, ännu värre blir det om 

signalerna motsäger sig själva. Visionen i sig är något otydligt, den är oftast fåordig och utan 

detaljer. När de anställda sedan ska applicera visionen i arbetssituationer kan det bli något 

oklart.  Detta ses som en svaghet av utlänningar men ska egentligen ses som "en stryka genom 

att ledaren lämnar ansvar till medarbetare att ta initiativ och agera självständigt. (Bo 

Berggren)"36 

 

Kommunikation 

För att vision ska följas och tas till, måste den först säljas till medarbetarna. Som svenska 

ledare ser det, är ett företag en levande organism där varje medarbetare ska kunna identifiera 

sig med företaget. För att skapa detta engagemang för såväl företaget som för dess ledare 

måste man först av allt sälja in företaget. Svenska ledare har det möjligtvis svåraste säljjobbet, 

                                                 
36 Källström (1995), s 43  
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nämligen att sälja en vision. Att få de anställda att förstå varför det ser ut som det gör och 

varför de gör som dem gör är viktigt för motivationen och är vägen till ett gott resultat. 

Eftersom medarbetarna skall involveras i visionen kräver det att inte bara känner till, 

verkligen förstår varför det inte görs på ett annat sätt heller, svenska ledare vill ta det så långt 

att medarbetarna själva ska känna att denna vision är deras egen. Tanken är alltså att nå 

konsensus, som i norm med svenska samhället, bygger inte bara på konkurrensfördelar utan 

också på respekt för individen. 37  

 

Konsensus 

Poängen med att just sälja en vision är att en köpare köper visionen och att han gör det 

frivilligt. Denna sorts ledarskap når längre än tvingad ledarskap enligt svenska ledare, en av 

de uttryckte sig på detta sätt: "Du kan leda en häst till brunnen, men du kan inte tvinga den att 

dricka. (Hans Werthén)" 

En grundsten i just ett konsensus styrt ledarskap är själva kulturen. Svenskar lever i ett 

jämställt samhälle där man strävar efter att komma överens, stora som små. Trots denna 

strävan så är det ändå svårt att nå denna konsensus. Det är ledarens roll att likt en diplomat 

medla och skapa en enhetlig bild som alla kommit överens om och accepterar.  

 

Tvång 

Tvång kommer aldrig i första hand enligt svenska ledarskapsmodeller. Tvånget genomförs när 

konsensus kommit så långt den kan, när hästen vägrar gå ända fram till brunnen så att säga. 

Innan man tvingar någon medarbetare att acceptera visionen måste han först vara övertygad 

om att inte kan sälja sina idéer längre. Vissa underordnade kan ha bestämt sig för att vara 

negativt inställda till idén och om ledaren vet att han har rätt i det här fallet så måste han ta 

fram piskan. Svenska ledare ser tvånget som något beklagligt, som man måste tillämpa vid 

vissa tillfällen då de andra metoderna inte kommer längre. Tvånget går huvudsakligen ut på 

att den negativt inställda underordnade får välja mellan att ha kvar sin position och acceptera 

visionen eller lämna organisationen.   38 

 

Kontroll 

Kontrollarbetet har två huvudfunktioner. För det första ska ledaren se till så att visionen 

uppfattas korrekt och att den sedan förverkligas på rätt sätt. För det andra skapar 

                                                 
37Källström (1995), s 45 
38 Källström (1995), s 54  
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kontrollarbetet motivation hos de anställda, genom kontroll visar ledaren att han bryr sig om 

de anställda och det får de att känna sig viktiga och som en del av organisationen. Svenska 

ledare uttrycker det som att människor som inte får någon respons på sitt arbete tappar lätt 

motivationen.  Det är viktigt att denna sorts kontroll och respons inte funkar som i den gamla 

byråkratiska organisationen där man inte fick återkoppling på lyckade åtgärder och vid 

misslyckanden så regerade ledaren kraftigt. Detta system skapar dödsposition där de anställda 

inte vågar ta risker och tänka själva, vilket är tvärtemot den svenska ledarmodellen. Om de 

anställda vet hur ledarens reaktion kommer se ut på om de skulle misslyckas eller lyckas med 

något, så är de mera villiga att ta risker, välgenomtänkta sådana dock.  

 

 

6.3 Kinesisk management 
När Kina och den kinesiska kulturen ser ut som den gör, är det inte konstigt att den kinesiska 

ledarstilen är något av ett mysterium och bara den invigde kan se hur det verkligen går till 

under ytan. Tony Fang, expert inom fältet försöker förklara för oss genom detaljer och fraser, 

jag ska på ett förenklat sätt försöka återge vad han har sagt.  

6.3.1 Kinas egen stil 

 

Den kinesiska kulturen är nyckeln till att förstå den kinesiska ledarstilen och det sätt affärer 

görs på i Kina. Det finns tre stycken nyckelkomponenter man måste ha koll på för att på ett 

lyckat sätt kunna göra affärer med kineserna. Dessa är nr1, att den högsta chefen är den 

kinesiska myndigheten, nr2 konfucianism och nr3 "Chinese stratagems" vilket översätts bäst 

till kinesisk krigslist, 39 men dessa "stratagems" ska ses mer som kinesisk visdom eller 

psykologiska vapen inom kinesisk kultur. 40Eftersom vi redan gått i genom konfucianism 

hoppar vi direkt över till den tredje delen.  

6.3.2 Konsten att kriga  

Leadership is a matter of intelligence, trustworthiness, humaneness, courage , and 

sternness.41 

 

                                                 
39 Fang (1993), s 71  
40 Fang (1999), s 154  
41 Tzu s 6  
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Boken som blivit kallad den ultimata ledarhandboken, The Art of War skriven av Sun Tzu 

över 2500 år sedan gör den till den äldsta avhandling inom militärväsen. Skriven för 

krigskonsten och dess ledare men med en teori och praktiska tips som gäller än idag för den 

moderna ledaren i dagens organisationer. Boken hanterar de grundläggande principerna för 

ledarskap.Den strävar efter  att guida generaler till att vinna sina slag genom intelligens. I 

bokens hjärta ligger det strategiska tänkandet "Att vinna utan att strida", de bästa strategierna 

besegrar fienden utan att angripa med våld. The Art Of War ger oss en del insikter i kinesiskt 

management och principer om hur man ska handla/agera. Ur boken har man tagit fram 15 

principer, eller knep om man så vill, jag tar inte upp alla här men ett par av dessa är: 

Gemensam vision, kunskap om fienden, villfarelse och att klokhet leder till seger.  

 

Sun Tzu's bok skiljer sig stort från motsvarande västerländska bock, On War av Carl von 

Clausewitz skriven 1984. On War tillskillnad från The Art War, lär oss hur man vinner ett krig 

genom absolut styrka. Som ett exempel nämner Carl von Clausewitz att "The best strategy is 

always to be very strong; first in general, and then at the decisive point." eller "Kind-hearted 

people might of course think there was some ingenious way to disarm or defeat an enemy 

without too much bloodshed,... Pleasant as it sounds, it is a fallacy that must be exposed . "  

The Art of War och On War är två goda exempel på en jämförelse mellan Kinesiskt och 

Västerländskt strategiskt tänk. On War's "makt strategi" som funkar så väl i väst, skulle få en 

del problem vid det kinesiska förhandlingsbordet.  

  

Kineser anser nämligen att de principer och visdom som guidar en general i strid är samma 

principer som guidar oss alla i det vardagliga livet, vilket inkluderar affärer. 42 

6.3.3 Kinesisk krigslists och moral 

Kineser ser marknaden som ett slagfält, det finns många likheter som kineser gärna drar 

mellan affärer och krigsföring. Både affärsverksamhet och krigsföring går ut på att nå en 

starkare position än motståndaren för att sedan försvara sig själv och slutligen besegra 

fienden. Det finns flera exempel på likheter mellan krig och affärsverksamhet såsom att båda 

kräver väl organiserade rörelser, ledarskapet är viktigt i samma mening och båda formerna 

lägger stor vikt på informationsinsamling. 43 

                                                 
42 Fang (1999), s 175 
43 Fang (1999), s 151 
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"Han väntar tålmodigt för detta rätta tillfälle, fullt alert, konstant observerande och under 

ständig bevakning över situationen. När han rör sig är hans handlingar dolda och indirekta 

och ofta försöker han uppnå sitt mål genom att utnyttja en tredje part. Han må överdriva eller 

vid vissa tillfällen fabricera men allt är på låtsas. Han gör sitt bästa för att stoppa hans 

motståndares framsteg. Han må använda lockbeten, sticka till motståndaren och varna sin 

motståndare, men om det inte är absolut nödvändigt, kommer han aldrig att direkt 

konfrontera sin motståndare. Om han måste, kommer han röra sig hastigt och snabbt lägga 

sin motståndare under hans kontroll. Han är ständigt redo att lämna eller dra sig tillbaka, det 

är dock bara ett steg i hans plan att komma tillbaka."  44 

 

Detta sätt att göra affärer, genom strategier och knep kan kännas ojust och moraliskt fel, men 

fallet är så att många kineser är starkt indoktrinerade av Maoist ideologi. Den som är familjär 

med denna ideologi vet att Mao inte har mycket positivt att säga om kapitalistiska samhällen, 

enligt honom är de fulla av utpressning och bedrägeri. Inte helt grundlösa anklagelser, men 

hur som, så är det på så sätt som kineser kan moraliskt berättiga deras handlingar, för de är 

kapitalister giriga "pengar-maskiner" som skyr inga medel för att uppnå sitt mål. Det finns 

även vissa böcker som rekommenderar att man använder sig av bedrägeri vid affärer med 

affärsmän från kapitalistländer. Så anser den generella kinesen att det han gör är fel? 

Tveksamt, så förvänta dig ingen sympati. 45 

 

6.3.4 Kinas Visdom 

Som jag nämnt tidigare är detta för kineser inga lister eller taktik, det tillhör mera deras 

nergrävda kulturella visdom som blivit passade från generation till generation.  

Boken Art of War är ett klassiskt exempel på dessa lister, men ännu ett passande verk med 

praktiska tips är boken The Thirty-Six Stratagems. I denna bok är 36 lister uppräknade. 

De 36 listerna också kända som The Secret Art of war skrivna av en okänd kinesisk författare 

under Ming eller Qing dynastin. Listan kan vara värdefull för västerlänningar att känna till då 

den ger en unik insyn i kinesisk kultur.46 

                                                 
44 Fang (1999), s 173  
45 Fang (1997), s 152  
46 Fang (1997),  s 140 
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Summan av detta, i kärnan av dessa lister ligger det strategiska tänket, "seger utan att slåss", 

man använder hellre sin visdom än sin styrka, att vinna den högsta vinsten genom den minsta 

möjliga kostnaden. 47 

 

6.3.5 Den typiske kinesiska ledaren 

Den kinesiska vd:n upptäcker möjligheter snabbt och han rör sig snabbare än resten. Han 

vet, om han ser en orkestervagn så är det försent. Viktiga strategiska drag görs inom några 

dagar och ibland, inom några timmar. Hans prissättnings och pengahanterings kompetens är 

utmärkt. Den kinesiska vd:n föredrar magkänsla framför omfattande analyser och du kommer 

nog inte finna några detaljerade kalkylblad eller detaljerade planer med scenarion om hur 

han ska gå tillväga på hans skrivbord. Han går på känsla när han behöver lösa problem. 

Hans sätt att göra affärer fungerar väldigt bra och det är för att den kinesiska vd:ns känsla 

inte rena rama gissningsleken, den är baserad på flera års erfarenhet och specialist 

kunskaper inom det fält han opererar. Den kinesiska ledarstilen är minst sagt jordnära.  

Det viktigaste är relationerna han skapar. 48 

 

  

Den typiska kinesiska ledaren tillhör en mycket gammal civilisation, dess värdegrunder 

fortfarande bevarade genom alla år.  Hans innersta kontaktnät består främst av personer som 

kommer från samma familj och från samma geografiska område. Familjen är extremt viktig, 

den är "en säker hamn i en oregerlig värld" 

Han har självdisciplin och han har gått igenom svårigheter vilket han har lärt sig hantera. Han 

arbetar hårt. I arbetet värderar han sparsamhet, lydnad, tålamod och uthållighet. I privatlivet 

kan han vara otålig, dock är han flexibel anpassningsbar och resultatinriktad. Lagen ses på 

med färgglada ögon, detsamma gäller för kontrakt. Han är villig att ta initiativ och att lära sig 

nya saker, dock har han svårt med att lansera nya idéer.  

De flesta ledarna kan ha startat som handelsmän, de är utmärkta förhandlarna, somliga säger 

skoningslösa. De är också utmärkta nätverkare, de skapar kontakter, opererar i så kallade 

storfamiljer. Familjerna skapas genom etnicitet, geografi, blod och andra gemensamma 

förhållanden. Folk utom denna grupp har svårt att komma in, ty han har svårt att lita på 

utomstående. Hans affärer är hemliga och vill absolut inte att någon utanför ska lägga sig i.  

                                                 
47 Fang (1997), s 141  
48 Schlevogt (2002), s 210 
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Han är stolt av sig och har en stark känsla av identitet. Han tar hand om sig själv, lite självisk 

tom. Han hedrar dock storfamiljen och använder gärna sig av sitt nätverk. Han respekterar 

utbildning men följer ändå sina instinkter, han är också direkt och praktisk. Han tror på det 

övernaturliga, vidskeplig, men är villig att ta risker. Som de flesta kineser är han till hälften 

filosof, hans strategiska planer är flexibla och hans företag pragmatiskt och det anpassar sig 

lätt till nya situationer. Han har full kontroll över sitt företag, tar beslut på alla nivåer och har 

bra koll och kontroll på sina anställda. Han respekterar hierarkier, ålder och föredrar ordning.  

Framgång mäts enbart i försäljningssiffror. Företag växer som svampar, inga grenar sticker ut, 

utan de växer inifrån och ut, alltid inom familjens kontroll. Värderar: ära, rykte, skam och 

prestige. Njuter av: Status, pengar och materiellt välstånd.  
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7 Empiri 

7.1 Carin Bergendoff -  Operations manager för Atlas Copco  

Carin Bergendoff jobbar som operations manager i Kina, hon har jobbat där sen 1 år tillbaka. 

Innan har hon arbetat som Projekt eldare för etablering i kina i två år.  

Hon har utbildat sig i Linköpingstekniska högskola inom Industriella ekonomi. Hon var varit 

anställd hos Atlas i tre år. Hon är 32 år gammal.  

Carin ansvarar för en av deras divisioner borta i Kina, Jan Jung. Hon arbetar bl.a. med 

logistik, inköp, marknadskoll, tekniska services, eftermarknad (marknadsföring av service och 

reservdelar) sam teknikutveckling. 

Hon hamnade i Kina genom ett expanderingsprojekt. Möjligheten kom att flytta med 

expansionen och hon tog den. Hon gjorde det för karriären mest men såg det som en 

utmaning. En ny kultur att utveckla sig i, en rolig grej helt enkelt.  

Carin jobbar i ett företag som behållit sin svenska kultur borta i Kina. Företaget försöker 

förena dessa på kulturer. Skillnaden är att de har ett extra steg i chefsnivå. Hon anser att 

kineser är väldigt hierarkiska medan Atlas Copco som företag är helt tvärtom. De flesta 

kineser är karriärsugen och vill uppåt, detta skapar chefer. En sådan personlighet är en fördel i 

Kina, dock inte i Sverige säger Carin.  

De kinesiska medarbetarna har väldigt stor respekt för henne och de säger inte emot. Detta är 

något som Carin försöker jobba bort i organisationen. Många av rekryterna är dock inte från 

Kina och de är vana att jobba i mindre hierarkiska organisationer. Det som är viktigt att förstå 

i Kina är att många har en vana att ta order från chefen, man måste följa upp exakt vad ska 

göra menar Carin. Atlas Copco försöker stegvis avvänja detta beteende. Hon säger dock att 

det är ganska lätt. Man måste skapa en relation genom till exempel middagar. I Kina hjälper 

man varandra med tjänster och gentjänster. Hon tycker att det är svårt att förklara i böcker, det 

är något man måste uppleva.  Mutor är vanligt också, men man får klargöra att det inte är okej 

säger hon. Inom det statliga är det en vanlig del av affären.   

Som hon tidigare nämnt säger Carin att de kinesiska medarbetarna har en annan sorts respekt, 

lite mer. De är otroligt ambitiösa och motiverad, de vill framåt. De startar också på en lägre 

kompetens nivå. Europa har ett bättre problemlösningssystem, eftersom systemet är mera 

ifrågasättande. I Kina händer det aldrig att medarbetarna ifrågasätter dig som chef.  

När Carin fick frågan om hon tyckte att det skulle behövas en utbildning svarade hon att det 

berodde på. Det kan vara nyttigt, men samtidigt kan man bygga upp fördomar genom 

stereotyper osv. Hon själv hade gått en kurs där hon fick lära sig skriva kontrakt med 
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kinesiska leverantörer samt en kulturkurs fyra gånger fyra timmar för att lära sig lite kultur då. 

Men hon tyckte inte att det behövdes, man måste bara vara öppen och försöka förstå. Det 

handlar mer om personlighet, kulturer skiljer sig åt och det måste man acceptera menar hon.   

Carin stötte på lite problem i Kina i början av sin karriär. Möten är ett exempel, där man insåg 

att efter mötet så hände det grejer. Om det uppstod oenigheter under mötet så hade man, efter 

mötet, ett annat privat möte med den högre chefen som då ändrade beslutet.  Carin sade att så 

ville hon inte jobba. Ett annat problem var språket, dock talar alla engelska inom företaget 

men ute på stan kan det vara jobbigt. Engelska kommer man inte långt med där. Det handlar 

mycket om att vara din attityd, vara öppen och att manförsöker förstå, fråga mycket gärna 

säger hon.  Det viktiga är att man inte ska förvänta sig att det är som i Sverige.   

Som slutord nämnde Carin lite tips på hur man hanterar kinesiska handelsagenter.  

- Som västerlänning kommer man gärna ofta in och vill göra en snabb deal, man tar inte tid för 

att lära känna varandra. Ett tips är då att starta med en middag och lära känna varandra och 

sedan gå på mötet, eftersom kineser gärna vill skaffa en relation med personen man har att 

göra med.  

 

  

7.2 Torbjörn Sternsjö - CEO Joint Venture för Sapa Group 

Torbjörn Sternsjö har varit i Kina sedan sent 90-tal och har bl.a. varit chef Sapa Groups 

verksamhet inom Heat Transfer. Nu är han CEO för ett Joint Venture Sapa tillsammans med 

CHALCO i Chonqing. Herr Sternsjö har studerat på Linköping Universitet och gick ut 1988 

med examen i Indek. Han är 50 år gammal och singel. Hans arbetsuppgifter består av general 

management och joint ventures i Kina. Torbjörn hamnade i Kina på ren tillfällighet, han blev 

erbjuden jobb på grund av nystart, 12 år senare är han fortfarande kvar.   

Den kinesiska organisationen fungerar inte på samma sätt som i Sverige säger herr Sternsjö. 

Man har inte samma lagarbete. Sverige har en viss struktur som de är duktiga på. Svenskar 

diskuterar väldigt mycket. Alla ska vara överens. På så sätt kan man få många synpunkter och 

lösningar. Detta leder till att komplexa problem blir mer lättlösta eftersom alla har sin egen 

åsikt. Man är helt enkelt duktiga på att lösa problem genom teamet. I Kina är det annorlunda, 

de är effektivare och organisationen är klar och tydlig. Man vet vem som är chef utan att 

behöva titta två gånger. Den kinesiska medarbetaren har ingen åsikt i samma mening som den 

svenska medarbetaren. Han står under dig och gör vad han blir tillsagd, inget fritt uttryckande 

av åsikter här inte. Som chef måste man ha detta i åtanke. Kommer man från Sverige där man 
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mera är som en av medarbetarna kan det känns underligt när man väl jobbar med kinesisk 

medarbetare. Skillnaden i beteende mot de kinesiska medarbetarna är att man måste vara klar 

och tydlig med sina direktiv. När de väl vet vad som ska göras är man både snabb och effektiv 

på att göra det. Det positiva med svenska sättet att arbeta är som tidigare nämnts, teamet och 

innovationsförmågan tycker herr Sternsjö. Han säger också att den kinesiska organisationen 

ser på dig mera som en chef än vad svenskarna gör. Det syns väldigt tydligt. Det tog ett innan 

herr Sternsjö blev van vid den kinesiska organisationen men nu när han vant sig föredrar han 

denna typ. Han fick tillskillnad från Carin Bergendoff ingen utbildning. Han tycker dock att 

skulle kunna behövas en. Men man ska vara försiktigt när man pratar om olikheter säger han, 

man får inte fokusera för mycket på det. Så det kan vara en nackdel, fast positivt på det sättet 

att man är mera förberedd menar han. Man borde vara öppen när man väl är på plats, ta in 

kulturen och beteenden. Studera historia och om själva nationen, kan vara bra säger han.  De 

problem han stötte på i Kina var kommunikations problem, man var tvungen att vara väldigt 

tydlig och som svensk att inte något förgivet att de förstod vad man sade. Med det menar herr 

Sternsjö att i vissa fall kunde någon påstå att han förstod när han i själva verket inte gjorde 

det. Då blir det bara problem.  

Som slutord nämner herr Sternsjö att han tror det är viktigt att man inte ska backa för 

någonting, tydlighet och klarhet är ledorden. Vad man vill ha gjort och vad man kan gå med 

på. Man får inte ge tecken på att man kan ge efter, då kan det gå dåligt. Klart och tydligt ska 

det vara!  
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8 Analys                                                           
Den svenska och kinesiska kulturen skiljer sig åt inom många punkter, föga förvånade leder 

detta till att den ledarskapskultur som exsisterar inom de båda länderna skiljer också sig åt. Vi 

har i Kina en väldigt hierarkisk kultur. Ålder, status, position respekteras och du hamnar i 

någon sorts rankning baserad på, bland annat dessa tre egenskaper. I Sverige ser saker och 

ting annorlunda ut. Visst exsisterar skillnader men vi försöker se bort från dessa och behandla 

alla lika i den mån det går. Det tillhör vår kultur och det är något svenskar är stolta över, 

liksom kinesen är stolt över sina läror och seder. Enligt de intervjuade uppkommer det 

självklara problem/hinder när det svenska ledarskapet sätter sin fot i kinesisk mark. Till 

exempel så är målet med det svenska ledarskapet att skapa en sorts vision som alla kan dela 

och jobba utifrån, med det kommer också viljan att ha en självtänkande medarbetare som 

förstår målet/visionen. Carin Bergendoff nämner att den kinesiska medarbetaren inte säger 

emot henne, hon vill gärna att dem gör det. Det kan bli svårt att skapa en gemensam vision 

utan någon sorts kommunikation. Utan någon sorts feedback kan det vara svårt att förstå om 

de har förstått. De kinesiska medarbetarna är vana att ta direkta order från chefen utan att 

ifrågasätta och att effektivt utföra dessa. Detta beror på kinesers respekt för hierarki, en chef 

har automatiskt högre status än en ”simpel” medarbetare, om du med lägre status ifrågasätter 

en person med högre status, i det här fallet chefen så anses det vara en form av respektlöshet 

inom den kinesiska kulturen. Detta är en attityd som de måste jobba bort inom företaget säger 

Carin, det är ett medvetet val av företaget att inte arbeta på detta sätt, de vill gärna behålla sitt 

svenska arbetssätt.  Bortser man från kulturen är språket en självklar barriär, enligt herr 

Sternsjö, även om man kunde tala ett gemensamt språk (engelska) så var det fortfarande ett 

problem då själva meningen av ord betydde annorlunda för båda parter. Som exempel så sa 

sig den kinesiska medarbetaren att han förstod vad herr Sternsjö ville men det visades sig bara 

att det var ett tecken på respekt och att han inte alls förstod i vissa fall. Hindrena exsisterar 

som sagt men de är inte omöjliga att komma över. I båda fallen handlade det om respekten. I 

Carins fall som exempel så hade hon problem med deras vana att ta direkta order från chefen 

vilket grundade i en hög respekt för hierarki. Hon använde sedan sin respekt för att skapa 

kontakt med den anställde genom att lära känna denna på ett personligt plan i detta fall via 

middagar utanför jobbet. Utifrån detta utgångsläge, med både en personlig kontakt och en 

högre status gentemot den anställde fick hon den anställde att ändra sin attityd.  Detta är lätt 

att ordna eftersom respekten redan finns där, du kommer inte få ett nej, så genom att utnyttja 

sin position kunde hon utveckla sina medarbetare till det hon ville.  
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Den svenska ledarstilen har som tidigare nämnts varit något av ett mysterium för den 

utländske medborgaren, kineser verkar inte vara något undantag här. I de flesta fall verkar 

utlänningar inte ens kunna identifiera en sådan. Man använder sig av subtila signaler, försöker 

guida mer än att kontrollera inom den svenska ledarstilen och chefen försöker låtsas som att 

han inte är en chef, detta genom klädstil och andra formella attribut.  Linjen mellan 

medarbetare och chef är väldigt tunn i Sverige. Man försöker nästan sticka under stolen med 

saken. Jämför man med andra länder, däribland Kina är detta ovanligt och det är inte på detta 

sätt de är vana att arbeta med. Den kinesiska ledarstilen fokuserar istället på att styrka det 

faktum att detta är chefen, han kräver respekt och han får respekt. Han beter sig också på ett 

mera högfärdigt sätt i brist på ett bättre ord. Här styr han med järnhand och ger direkta order, 

följer upp och har hög kontroll. Nästan på motsats sida av spektrumet hittar man den svenska 

ledarstilen som istället försöker framhäva den egna medarbetarens initiativ förmåga och eget 

tänk. Det är inte så mycket direkta order inom den svenska ledarstilen vilket kan skapa 

problem hos den kinesiska medarbetarens jobbvanor. Problemet uppstår när han inte vet hur 

han ska agera, han är van vid annat ledarskap men respekterar ditt sätt på grund av din höga 

position. Det som händer är att han inte kommer veta hur han ska agera i de främmande 

situationerna du sätter han i. Han kommer tackla problemen som han är van vid. Genom att 

blint följa bossen och arbeta effektiv men utan direkta order kan det bli svårt. Det stannar 

dock inte här, som boss har du också en massa respekt vilket också gör att inte kommer att 

säga emot när något är fel och/eller när han inte förstår. Detta beror på deras kultur.  

8.1 Kulturen 

Inom den kinesiska kulturen exsisterar ett socialt spel av respekt eller ansikte som det också 

heter. Här ger man och tar och man kan vinna och förlora ansikte vilket är likställt som att 

förlora en hand eller en fot. Personer med olika mycket respekt förlorar och får respekt i olika 

situationer, en boss förlorar om han beter sig som en person med låg status, samtidigt skulle 

den personen med låg status få respekt genom att han umgås med bossen. Så en ledare som 

inte beter sig på rätt sätt förlorar alltså sin respekt. Det är ett komplicerat socialt spel.  Så om 

en svensk ledare beter sig mindre värdigt leder detta till någon sorts förlust av kontroll och 

respekt från sina kinesiska medarbetare? Inte nödvändigtvis. Respekten för hierarki exsisterar 

fortfarande för den kinesiska medarbetaren. Så länge du är chefen kommer han lyssna. 

Beteendet hos den kinesiska medarbetaren kan alltså ändras. Så länge respekten finns där, 

men det är inte nog. I Kina exsisterar något som kallas Guanxi. Guanxi kan man säga är 
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relationen man har med andra människor och den betyder mycket i Kina. Till skillnad från det 

svenska sättet, där arbetsrelation och den privata relationen är skilda världar, exsisterar bara 

en relation och privatlivet och arbetslivet blir oundvikligen en del av varandra. Guanxi har 

stor påverkan på allt i en kines vardag. Guanxi skapas genom gemensamma attribut, såsom att 

man gått i samma skola, bor i samma område osv, vill du skapa guanxi hitta gemensamma 

attribut och dela med dig. När man sedan behöver något vänder man sig till sina kontakter och 

vill man ha något gjort är det bäst att ha kontakter. Kommer du som främling och ber om 

saker eller vill få något gjort så kan det bli svårt. Guanxi påverkan livet i Kina så stort att till 

och med den kinesiska myndigheten har fördömt användandet av detta. Skapa Guanxi, skapa 

kontakt och det kommer gå mycket lättare. Carin Bergendoff skapar detta bl.a. genom enkla 

saker såsom middagar med sina medarbetare som hon sedan använder för att ändra beteendet 

hos denne för att passa bättre för Atlas Copco. Användningsområdet är dock massivt och det 

finns mera avancerade sätt att skapa Guanxi.  

Kineser är ett stolt folk som har behållit sina gamla traditioner och filosofier sedan långt 

tillbaka, boken Art Of War som fortfarande följs och används i Kina skrevs för över 2500 år 

sedan. Här skapas ett starkt band som alla kineser och kunniga människor delar, deras kultur 

sveper hela landet. Svenskar är inte lika starkt kulturellt folk, våra liv följer inte läror från 

våra förfäder på samma sätt som kineserna. Vi försöker se framåt medan den kinesiska 

befolkningen håller sig fast vid sina seder och traditioner. Genom ett intresse för deras kultur 

kan man enklare knyta kontakter. Deras kultur är baserad på religion som Tao och filosofiska 

läror från Konfucius. Dessa läror påverkar Kinas befolkning i deras vardag på praktiska sätt. 

Gemenskapen skapar en mängd underförstådd kommunikation som kan vara svår att uppfattas 

av den oinvigde.  

Kineser och svenskar har dock visa saker gemensamt. Båda kulturen undviker gärna 

konflikter. Det gör man av olika anledningar, kineser för att det kan bidra till förlust av 

ansikte och svenskar för att det är obekvämt. Båda kan till och med gå så långt att man ljuger 

rent ut för att undvika en konflikt. Det ska dock påpekas att man menar väl och inte alls 

försöker lura den andra personen.  Ärlighet, blyga och oberoende är de andra karaktärsdragen 

hos svensken som är ganska annorlunda från folket i Kina. Kinesen verkar istället vara lömsk, 

social och beroende. Lömsk kan tolkas fel, men det har med deras läror att göra, att kunna få 

sin vilja fram utan att skapa för mycket problem, ”att segra utan att slåss”. Deras sociala liv 

betyder mycket då det är genom kontakter man får arbetet uträttat vilket också automatiskt 

gör de beroende av andra. Det gäller att vara öppen och ha förståelse för att kineser är olika 
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svenskar och att de gärna vill känna en person privat trots att man bara har en arbetsrelation 

till varandra.  
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9 Slutsats 
Den svenska kulturen krockar, helt väntat, på en del punkter med den kinesiska kulturen 

vilket är samma sak som att säga att den svenska ledarstilen inte är hundra procent kompatibel 

med den generella kinesiske medarbetares sätt att arbeta. Det finns många punkter som skiljer 

den svenska och den kinesiska kulturen åt, men med ett öppet sinne och en allmänt positiv 

attityd kommer man långt med. Med det sagt kan det alltid vara bra att vara förberedd och 

vissa kinesiska kulturdrag kan vi svenskar ha svårt med, liksom de kinesiska kan ha svårt med 

vissa av våra kulturegenskaper såsom vår jämställdhet och att vara. Skillnader finns på vägen 

för att uppnå ett lyckat sätt att leda. 

 

9.1 Personliga relationer 
Det mest svårformulerade i den kinesiska kulturen måste nog vara guanxi, personliga 

relationer. Privata relationer och arbetsrelationer är en och samma i Kina. Vilket betyder att 

det är du och inte ditt företag som gör affärer. Har du lyckats skapa en relation med en 

leverantör är det just din kontakt och inte nödvändigtvis företagets. Detta är en enorm skillnad 

från Sverige. Relationer är nyckeln till Kina. I Sverige kan det hjälpa dig få jobb och andra 

små förmåner men i Kina är det helt annorlunda. Familjen kommer först, vänner från skolan 

och andra bekanta blir alla del av ett stort kontaktnät som man använder sig flitigt av för att 

lyckas. Man använder sig inte gärna av utomstående. Det är därför man så gärna vill ta tid för 

personen man har att göra med, en middag innan affärsmötet kommer göra under. Som 

stressad västerländsk är det ovanligt med sådana ting, fördelen är att det öppnar upp dörrarna 

för mera specialskrydda lösningar. Man kompromissar gärna i affärer på ett sätt som gör båda 

nöjda. Detta har med konceptet ansikte att göra. Man vill inte skapa en situation där förlust av 

ansikte är möjligt för endera parten. Det är en ganska stor skillnad från västerländskt tänk, att 

ätas eller äta.  

Du får inte glömma att du som chef alltid kommer få respekten som en chef även utanför 

arbetet. Respekten i Kina kan nästan ses som kaster i Indien, fast inte lika extremt. Respekten 

är inte heller satt i sten som kaster, den kan komma och gå samt är relativ.  Beter sig en 

person som är högt upp i rankningen på ett sätt som är under honom förlorar han ansikte. Det 

har sina fördelar med ansikte och hög respekt, speciellt när man vill knyta nya kontakter. 

Kineser vill gärna ha att göra med personer som anses vara högstående, vilket är inget 

fenomen unikt för Kina men tillskillnad från svensk kultur anses det inte vara ”fult” på något 

sätt.  
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9.2 Kulturen och stoltheten 
Kineser är på ett sätt ett mycket stolt folk, de älskar sin kultur och deras traditioner går 

tillbaka flera hundra år. Gamla böcker som Art of War och olika läror från förr påverkar Kina 

än idag.  

Ska man arbeta i Kina är det bra att få en viss uppfattning om dessa saker, att veta att de 

exsisterar kan vara tillräckligt, att kunna något om de är en klar fördel. Deras kultur exsisterar 

under ytan, ingen kommer tala om för dig hur det står till, på någon nivå kan man säga att 

deras kultur är hemlig. Alla utanför Kina kan ses som oinvigda och det kan vara svårt att utan 

att läst på lite, få grepp om den kinesiska kulturen. Det blir helt enkelt enklare att förstå 

situationer och deras beteende. Det finns mycket som talar för att man borde läsa på lite om 

Kina i helhet. Att gå från en ignorant västerlänning till en person med intresse och förstående 

för deras kultur gör skillnad enligt många källor. Du behandlas inte som en främling i lika stor 

grad och som jag nämnt tidigare, familjen och nära vänner kommer först i arbetslivet också, 

så genom att läsa lite och ha ett genuint intresse för deras kultur kan du minska klyftan mellan 

att vara en främling till att bli en vän vilket leder till bra affärer.  

 

9.3 Hög respekt och anpassning 
Vi i Sverige är inte vana vid den respekt som exsisterar i Kina. Vi är ett jämställt land, respekt 

kommer på ett annat sätt. Som svensk chef i landet Kina är det en rejäl omställning. Den 

svenska chefen blir tvungen att göra något åt saken, att ändra sitt eget sätt att leda är en 

lösning. En mera auktoritetisk ledare måste skapas, tydliga och klara direktiv är ledorden för 

denna typ av ledare. Risken finns att utan en vad vi i Sverige skulle kalla en hård ledare, 

händer det inte helt enkelt så mycket i den kinesiska organisationen. Den kinesiska 

medarbetaren visar gärna framfötterna, tyvärr kan han göra det även när han inte borde. På 

grund av detta kan du inte ta förgivet att den kinesiska medarbetaren förstår vad du vill ha 

gjort då han alltid säger att han förstår, trots att han möjligen inte gör det. Problemet här är 

också att pga. den höga respekten dina kinesiska medarbetare kommer ha för dig som ledare, 

så kommer du inte heller få några klagomål, motfrågor eller tecken på att han inte förstår dig. 

Detta beteende har att göra med ansikte och förlust av detta, i ren svenska, respektlöshet. Som 

jag förklarat tidigare, vikten av respekten i Kina är enorm och förlust av ansikte är verkligen 

inget man vill åstadkomma. Fördelen med den kinesiska medarbetaren är när han väl förstår 
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så händer det saker snabbt då han är både effektiv och ambitiös. Är man inte bekväm i rollen 

som en hård och bestämd ledare finns det även alternativ. 

Anpassning som alternativ för den svenska ledaren är inte helt nödvändig. Svenska företag i 

Kina som gärna vill fortsätta styra företaget på sitt egna svenska lilla sätt har såklart möjlighet 

att göra det. Den kinesiska medarbetaren står till ditt förfogande, med det kommer också 

makten att få honom att ändra på sitt sätt att arbeta, tvinga honom att anpassa sig. Operations 

managern i Atlas Copco försöker just med detta. Man försöker stegvis programmera bort detta 

beteende att följa strikta order och inte ta egna initiativ. Det kan ta veckor för vissa, månader 

för andra, det man är ute efter är en mera självtänkande medarbetare, mera ifrågasättande, 

mera svensk med andra ord. Om man nu lyckas eller inte beror till stor del på den personliga 

relationen man lyckats skapa. 
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