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FÖRORD
Först och främst vill författarna rikta ett stort tack till alla respondenter och deras
assistenter som har gjort fältundersökningen i Kina möjlig. De vill även tacka deras
handledare Jonas Kågström för hans engagemang under författandet av denna uppsats.
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SUMMARY
The general reason why a company invests in another country is the opportunity to develop
economically and generate large profits, but the country in which a company will choose to
invest varies. Over the last ten years, Sweden’s economic relations with China have
developed rapidly and today Sweden’s biggest trading partner in Asia is China. When foreign
companies become established in China, knowledge and information is transferred to the
Chinese company and its employees. This can create economic opportunities for the foreign
company but also involves challenges The transfer of knowledge and information handling
are important for all parties, and it may be difficult to know the problems which can actually
arise through these transfers.
The purpose of this paper is to see how information handling and the transfer of knowledge
from Swedish companies to their business partners or subsidiary companies is done in the city
of Qingdao in China, and to see which problems can arise when these processes are carried
out. The authors also wish to find out which method of information handling is the most
effective and furthermore to see if any problems arise which are related to cultural differences
between Sweden and China. In order to produce the paper, the authors decided to conduct a
field study in the city of Qingdao itself, located on China’s east coast. The study looks at
seven companies of which six are large, well-known Swedish companies.
The results of the paper show that a number of different transfer methods were used and that
the way in which the Chinese and the Swedes reacted to information varied considerably. The
challenge facing the Swedish companies is to decide how to draw up their valuation systems
and how they affect the knowledge in the form of facts which have to be taken up by the new
co-workers. The facts are easy to disseminate, but to achieve a common view in the way they
are interpreted, then those notions, that is to say interpretations, must be the same and this can
be achieved through disseminating the company culture.
The authors also wished to discover which to find out which was the most effective method
for information handling. Many methods were effective in their different ways, but the
respondents on the whole appreciated personal meetings since they believe that personal
relations are so important. The authors can note that many problems are associated with
cultural differences and that the basic problem is to try to understand the culture of the other
party.
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SAMMANFATTNING
Den allmänna anledningen till att ett företag investerar i ett annat land är de ekonomiska
utvecklingsmöjligheter som kan ge stor avkastning, men vilket land ett företag väljer att
investera i varierar. De tio senaste åren har Sveriges ekonomiska relationer med Kina
utvecklats snabbt och idag är Sveriges största handelspartner i Asien, landet Kina. När
utländska företag etablerar sig i Kina överförs kunskap och information till de kinesiska
företagen och deras arbetstagare. Detta kan skapa ekonomiska möjligheter för de utländska
företagen men innebär även en utmaning. Kunskapsöverföring och informationshantering är
viktigt för alla parter och det kan vara svårt att känna till vilka problem som egentligen kan
uppstå genom dessa överföringar.
Syftet med uppsatsen är att se hur kunskap överförs och information hanteras från
svenska företag till deras samarbetspartners eller dotterbolag i staden Qingdao i Kina,
men även att se vilka problem som kan uppstå när dessa processer genomförs. Författarna
vill även utreda vilken informationshantering som är mest effektiv samt om det uppstår
några problem i samband med de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina. För att
genomföra uppsatsen har författarna valt att utföra en fältundersökning på plats i staden
Qingdao som är belägen på Kinas östkust. Undersökningen omfattar sju företag varav sex
är stora välkända svenska företag.
Uppsatsens resultat visade att det var olika överföringsmetoder som användes och att
kinesers och svenskars sätt att reagera över informationen är väldigt varierande. De
svenska företagen står inför en utmaning hur de ska betänka de nya värderingssystemen
och hur de påverkar kunskapen i form av fakta som ska tas emot av de nya medarbetarna.
Dessa fakta är lätt att sprida, men att få samsyn i hur man tolkar detta krävs även att
uppfattningarna, det vill säga tolkningen är den samma och det kan uppnås genom att
sprida företagskulturen.
Författarna ville även utreda vilken informationshantering som var mest effektiv. Det
fanns många metoder som var effektiva på olika sätt men respondenterna uppskattade
personliga möten i stor utsträckning eftersom de anser att det är väldigt viktigt med
personliga relationer. Författarna kan konstatera att flera problem uppstår i och med de
kulturella skillnaderna och att det grundläggande problemet är att försöka förstå
motpartens kultur.
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Under inledningskapitlet kommer
författarna att redogöra för
bakgrunden till valt ämne och
redovisa problemställningarna för
uppsatsen. Därefter presenteras syftet
samt vilka avgränsningar som gjorts
för denna studie.

~Inledning~
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1.1 Bakgrund
Kina har en lång historia och var redan år 220 före Kristus världens största rike och
världsledande inom flera områden. På 1200-talet erövrade Djingis Khan Kina och gjorde
Beijing till huvudstad. Under Mingdynastin (1368-1644) och Qingdynastin stagnerade
utvecklingen inom både ekonomi och teknologi eftersom utrikespolitiken i stort sätt
manade till att isolera sig från omvärlden. Japan invaderade landet och inte förrän 1945,
med stöd av USA och Sovjetunionen lyckades kineserna få bort de japanska styrkorna
från landet. 1949 tog kommunisterna över i Kina och Mao Zedong blev dess nya ledare.
Kommunisterna omorganiserade samhället enligt den sovjetiska modellen. När Mao
Zedong avled 1976 kom Deng Xiaoping till makten. Kina fick nu en ny ekonomisk
reformpolitik och började öppna sig mot övriga världen.1 I grunden handlade reformerna
om att liberalisera ekonomin och att privat företagsamhet blev tillåten men även att
gränserna öppnades för handel med omvärlden. Många statliga företag privatiserades och
lagar utvecklades inom det kommersiella området.2 En kraftig ekonomisk omvandling
skedde och mellan 1978 till 2002 växte ekonomin med i genomsnitt elva procent per år,
enligt officiell statistik.3
Kina har en befolkning på cirka 1 300 miljoner människor och arbetslösheten ligger runt
fyra procent.4 I Kina är det oerhört stora klyftor mellan rika och fattiga. 5. Vad många inte
vet är att Kina fortfarande klassas som ett utvecklingsland och ungefär 16,6 procent av
befolkningen lever på mindre än en USD per dag, vilket bedöms som fattigdom. Landets
viktigaste exportprodukter är kläder, skor, IT-utrustning, hemelektronik och elektriska
produkter .6
Kinas ekonomi är idag världens fjärde största efter USA, Japan och Tyskland. Landet har
under de senaste 25 åren varit den som haft den snabbaste växande ekonomin och Kinas
BNP har vuxit med 10 %. BNP per capita har vuxit med 8 % de tre senaste årtionden,
men under senare år kan man skönja en avtagande tendens. Landets BNP inkomst per
capita är klassad som låg ur världsstandard men trots Kinas storlek, överflöd av resurser
och att 20 % av världens befolkning bor i landet har Kinas roll i världsekonomin de
senaste två årtionden varit relativt liten. Från 1970-talet har Kinesiska regeringen
reformerat från Sovjetisk till central planerad ekonomi som är mycket lik internationell
handel. Kinas ekonomi kallas ”Socialism med kinesiska kännetecken " och har
konstaterats vara en mixekonomi. Reformen har medfört en snabb tillväxt i den privata
sektorn som spelar en stor roll i den globala ekonomin, dessutom medförde reformen att
fattigdomen gick ner betydlig från 53 % år 1981 till 8 % år 2001. I dagsläget är bara en
tredjedel av Kinas ekonomi direkt statligt kontrollerad. Kina som har en växande roll i
världshandeln har ständigt vuxit, men även den internationella ekonomin har ökat snabbt.
Landets utländska handel har vuxit snabbare än deras BNP de senaste 25 åren. 7
Den generella anledningen till att ett företag investerar i ett annat land är de ekonomiska
utvecklingsmöjligheter som kan ge stor avkastning, men vilket land ett företag väljer att
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http://www.swedenabroad.com/SelectImage/20799/Kina_landfakta_uppdatering.pdf, 2006-07-03, 09.37
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http://www.swedenabroad.com/SelectImage/20799/Kina_landfakta_uppdatering.pdf, 2006-07-03, 09.37
7
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_People%27s_Republic_of_China, 2008-02-27, 11.50
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investera i varierar.8 Sveriges ekonomiska relationer med Kina har utvecklats snabbt
under de senaste tio åren och idag är Kina Sveriges största handelspartner i Asien. De
flesta företagsetableringarna i Kina har huvudsakligen varit inom inköp, produktion och
försäljning men nu har svenska företag även börjat flytta forskning och produktutveckling
till landet.9
Kina kan dock inte kalla sig för en kunskapsekonomi, varken gällande
kunskapsinvesteringar och kunskapsinput (FoU utgifter i andel av BNP), eller
kunskapsproduktion och kunskapsoutput (till exempel antal patent). Kinas
kunskapsresurser är dessutom ojämnt fördelade mellan, människor, regioner och
samhällsklasser.10
Utländska investeringar förväntas ge en positiv effekt och generera kunskapsöverföring
till de inhemska företag i landet som investeringen förläggs. Många företag i
utvecklingsländerna har inte kommit lika långt som de svenska företagen när det gäller
teknik, marknadsföring, management och tekniska nyheter. Det är alltså mycket positivt
när företag investerar i u-länder eftersom de inhemska företagen har större möjligheter att
utvecklas.11
När utländska företag etablerar sig i Kina överförs kunskap och information till de
kinesiska företagen och deras arbetstagare. Kunskapsöverföring kan ske konkret i form av
ny teknik och ny produktionsmetod, men även abstrakt i form av innovativ företagskultur,
värderingar och ledarskap. 12 Enligt Tang och Ward kan dessa överföringar skapa problem
och det gäller att de utländska företagen är väl förberedda. 13
För att genomföra denna uppsats har författarna valt att utföra fältundersökningen på plats
i staden Qingdao som är belägen på Kinas östkust. Undersökningen omfattar sju företag
varav sex är stora välkända svenska företag.

1.2 Qingdao
Staden Qingdao tillhör provinsen Shandong och ligger på Kinas östkust cirka 70 mil från
huvudstaden Beijing. Från början var Qingdao bara en liten fiskeby men allt ändrades när
Tyskland intog staden år 1898, efter att tyska missionärer hade mördats fick tyskarna hyra
staden på 99 år. Tyskarna rev mycket av den gamla och bebyggelsen och byggde
byggnader i europeisk stil som har blivit ett kännetecken för staden. Det finns idag många
europeiska byggnader att beskåda såsom; Michaels katolska kyrka, tågstationen och
stadshuset. Tyskarna byggde också ett bryggeri, Tsingtaobryggeriet som tillverkar det
välkända ölet Tsingtao Beer, detta bryggeri är än idag Kinas största bryggeri. Innan Kina
kunde få tillbaka Qingdao hann även Japan ta över staden två gånger och 1945 var staden
åter i Kinas ägor. 14
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Söderberg M, Johansson M, (2003) Investera för utveckling, fakta och myter om utländska investeringar
och investeringsavtal, s. 10-11
9
Schwaag Seger S, Widman E, (2005) Konkurrensen i Kina- Möjligheter och utmaningar för Sverige, s. 42
10
Schwaag Seger S, Widman E, (2005) Konkurrensen i Kina- Möjligheter och utmaningar för Sverige, s.19
11
Söderberg M, Johansson M, (2003) Investera för utveckling, fakta och myter om utländska investeringar
och investeringsavtal, s. 18-19
12
Söderberg M, Johansson M, (2003) Investera för utveckling, fakta och myter om utländska investeringar
och investeringsavtal, s. 19
13
Tang, J. Ward, A, (2003) The changing face of Chinese management, s. 143-144
14
Damian H, (2005) China, s. 203
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Qingdao har i dagsläget cirka 7,2 miljoner innevånare och av dessa är ca 5000
västerlänningar.15 Staden är en viktig hamnstad och har den fjärde största hamnen i
Kina.16 Qingdao är en av de högst rankade städerna i Kina för utländska investeringar och
har fördelar genom att ha stor hamn, ligga nära havet, ha europeisk historia samt högt
utvecklad ekonomi. 17 Staden är dessutom sedan 1986 ”Planning City”, vilket innebär att
staden bland annat har fått frigörelser av centralregeringen i sin hantering av export och
importaffärer. Många framgångsrika företag finns etablerade i Qingdao och staden har
blivit en av de mest ekonomiskt offensiva i Kina.18

1.3 Problemställning
De förutsättningar som råder i Kina skapar ekonomiska möjligheter men innebär även en
utmaning för utländska företag. För att lyckas göra affärer i Kina är det av stor vikt att
vara medveten om vilka problem som kan uppstå med anledning av de olika
affärskulturerna. Det är även viktigt att vara medveten om att affärsmiljön, kulturen och
villkoren förändras snabbt i Kina.19
Allt fler svenska företag etablerar sig på den kinesiska marknaden. 20 Kunskapsöverföring
och informationshantering är viktigt för alla parter och det kan vara svårt att känna till
vilka problem som egentligen kan uppstå genom dessa överföringar. För att utreda detta
kommer följande frågor att behandlas i uppsatsen:





Vilket är det mest effektiva informationshanteringsverktyg 21 som företagen
tillämpar?
Hur går kunskapsöverföring från de svenska företagen tillväga och vilka problem
kan uppstå?
Vilka kulturella skillnader borde företag som ska etablera sig i Kina tänka på?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att se hur kunskap överförs och information hanteras från
svenska företag till deras samarbetspartners eller dotterbolag i staden Qingdao i Kina,
men även att se vilka problem som kan uppstå när dessa processer genomförs. Författarna
vill även utreda vilken informationshantering som är mest effektiv samt om det uppstår
några problem i samband med de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina.

15

http://www.myredstar.com/lifestyle/guide/, 2006-07-05, 11.57
Damian H, (2005) China, s. 203
17
http://www.myredstar.com/lifestyle/guide/, 2006-07-05, 11.57
18
http://www.mhk.cci.se/china/kinasv_index.htm, 2006-07-07, 08.29
19
Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina, s. 48-50
20
Schwaag Seger S, Widman E, (2005) Konkurrensen i Kina- Möjligheter och utmaningar för Sverige, s. 2
21
Författarnas tolkning av informationshanteringsverktyg: Olika hjälpmedel för att överföra information.
16
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1.5 Avgränsningar
Författarna har valt att avgränsa denna uppsats till sju svenska företag som har
samarbetspartners eller dotterbolag i staden Qingdao i Kina, där fältundersökningen för
uppsatsen är genomförd. Uppsatsen är avgränsad till informationshantering och
kunskapsöverföring mellan svenska samarbetspartners och dotterbolag för att se vilka
problem som kan uppstå dock inte inom de kinesiska företagen med anledning av att de
då skulle bli en allt för omfattande studie. De kinesiska företagen har alla gemensamt att
de dagligen hanterar information från Sverige, författarna har inte sett till skillnader
mellan planerad och slumpmässig överföring av kunskap eller informationshantering.
Författarna har valt att genomföra intervjuerna med högre uppsatta chefer men har inte
valt någon speciell titel på dessa chefer som till exempel informationschef eftersom alla
företag inte har någon representant för denna titel. Respondenterna valdes för att de
dagligen har kontakt med deras svenska samarbetspartners eller moderbolag,
undersökningen avläser dock inte vilka eller vem de svenska kontaktpersonerna är.
Författarna har valt att bearbeta skriftlig och muntlig information samt
kunskapsöverföring. Därutöver har de undersökt hur effektiv informationshanteringen är
samt vilka problem som kan uppstå med att förstå informationen och kunskapen. Dock
belyses inte vilken effekt dessa har i långsiktigt perspektiv.
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Metodkapitlet kommer att presentera
författarnas tillvägagångssätt och
redogöra för de metoder som används
vid genomförandet av denna uppsats.
Författarna klargör även varför detta
ämne har valts.

~ Metod~
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2.1 Undersökningens tillvägagångssätt
Ett allmänt stort intresse för landet Kina och dess utveckling har lett författarna in på
valet av examensarbete. Intresset att göra studien i Qingdao har ökat tack vare att staden
har ett historiskt arv och traditioner från Europa efter att tyskarna intog staden i slutet av
1800-talet.22 Detta kan ha gjort området mer mottagligt för överföring och kineser kan
eventuellt vara mer öppna för svenska investeringar eftersom de tidigare har haft kontakt med
västerlänningar och de kan på ett bättre sätt förstå deras kultur. Dessutom har Mellan
Svenska Handelskammaren ett samarbete med staden Qingdao för att öka utbytet av
företagsetableringar mellan Gävle och Qingdao.23 Detta har stått till grund för författarnas
val av examensarbete eftersom Qingdao kan vara intressant för studenter på Högskolan i
Gävle likväl som för företagen i Gävle. Författarna anser att det är mycket intressant att
genomföra studien i Qingdao för att undersöka deras syn på samarbete mellan svenska
och kinesiska företag. Därigenom kan förhoppningsvis även vissa företagare i Gävleborg
dra nytta av studien.
För att genomföra uppsatsen bestämde sig författarna för att själva besöka Kina och
Qingdao för att på plats utföra de intervjuer som uppsatsen bygger på. Uppsatsen
innefattar en studie kring kunskapsöverföring och informationshantering mellan svenska
samarbetspartners och dotterbolag i Kina. Författarna valde att genomföra
fältundersökningen i Qingdao för att få en bättre förståelse och inblick i vad kineser samt
de västerlänningar som arbetar på plats i Qingdao anser om kunskapsöverföring och
informationshantering. Studien har genomförts genom öppna besöksintervjuer med de
svenska företagens dotterbolag och samarbetspartners i Qingdao. Författarna vistades i
Kina från elfte april till den tolfte juni 2006 varav två veckor tillbringades i Qingdao för
att möta respondenterna och genomföra intervjuerna.
Det fanns vissa försvårande omständigheter med att genomföra besöksintervjuer i Kina
och författarnas resa krävde lång planering. Väl på plats i Kina insåg författarna hur
enormt stort till ytan en medelstor kinesisk stad som Qingdao är och vilka problem det
kan medföra, bland annat genom långa avstånd. Gatuadresserna översätts inte heller exakt
likadant från kinesiska till engelska vilket medförde svårigheter att hitta till
respondenternas företag. Dessutom är det en mycket liten del av den kinesiska
befolkningen som talar engelska och det är svårt att bli förstådd eller att förstå
lokalbefolkningen. Kulturella skillnader blev påtagliga i samband med intervjuerna. När
författarna frågade förbipasserande om företagets lokalisering pekade de åt ett håll helt
ovetande om var företaget var beläget.

2.2 Källkritik
Vid författandet av en vetenskaplig uppsats gäller det att överlägga och bedöma det
material som samlats in. Att vara källkritisk innebär att man tittar på hur insamlandet av
materialet har gått tillväga eller hur frågorna har ställts i en intervju.24 Det är även viktigt
att ingen information förvrängs, vilket kan ske både medvetet eller omedvetet.
Upphovsmannen till informationskällan kan ha förvrängt informationen och detta ska tas
i beaktning eftersom en oärlig källa har ett lägre värde. Även författarna kan medvetet
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eller omedvetet förvränga eller vinkla materialet. Det är dock författarna som bedömer
källans trovärdighet och bakgrund samt avgör om informationen är värdefull. 25
Redan i planeringsfasen inleder författarna omedvetet en källkritik med tanke på att
insamlingen av material bedöms och författarna sorterar vad som ska användas och rensar
bort material som inte verkar vara relevant. För att kunna genomföra denna gallring måste
materialet värderas och man bör även avgöra om källan mäter det som avses, om den är
väsentlig för frågeställningen och om källan är tillförlitlig. 26 Med detta i åtanke har
författarna inlett insamlandet av material.
Som beskrivs senare i teoriavsnittet bjuder kineser ofta på överväldigt mottagande vid
affärssammanträden och därigenom kan många luras till stora eftergifter.27 När författarna
genomförde intervjuerna var mottagandet på företagen imponerande och författarna blev
guidade i Qingdao, bjudna på påkostade middagar och fick följa med ett av företagens
styrelse på körsbärsplockning. Detta mottagande kan ha gjorts med baktanke av
respondenterna, eftersom författarnas intryck av den kinesiska affärskulturen, med
anledning av mottagandet blev mycket positivt. Nedan beskrivs vilken metod som
använts för att ge ett så verklighetstroget resultat som möjligt.

2.3 Kvantitativ/kvalitativ metod
Kvalitativ och kvantitativ metod är två forskningsmetoder som innebär att forskaren
väljer vilket angreppssätt som ska användas när information ska behandlas och
utvärderas.28 De två metoderna skiljs åt genom att kvantitativ presentation uttrycks med
hårddata i form av siffror, antal och mängd samtidigt som kvalitativ presentation uttrycks
som mjukdata vilket ger svar på varför ett samband uppstår. Detta innebär att kvalitativa
forskningsmetoder används för att få en helhetsförståelse och kvantitativa
forskningsmetoder ger ett resultat visat statistiskt eller i siffror.29 Det är viktigt att välja
rätt tillvägagångssätt vid insamlandet av information samt att metoden passar ihop med
uppsatsens problemställning.30
De utmärkande dragen i en kvalitativ forskningsmetod är att utifrån respondentens
perspektiv kunna se uttryckta handlingar, normer, värden och händelser. Med detta kan
forskare genom kvalitativmetod analysera och gå längre än att enbart beskriva det som
studeras.31 Nackdelen med en kvalitativ studie är dock att resultatet inte kan representera
en hel population. Det går alltså inte att påstå att ett litet antal intervjupersoner
representerar samtliga åsikter.32 Denna uppsats omfattar sju respondenter vilket alltså inte
kan representera en hel population. Författarna anser dock att det kan ge en rättvis bild av
verkligheten eftersom respondenterna representerar sju företag med olika ledar- och
chefspositioner.
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Författarna har valt att använda sig av den kvalitativa forskningsmetoden, eftersom de
genom besöksintervjuer vill få en djupare insikt och helhetsförståelse över vilka problem
som kan uppstå vid kunskapsöverföring från svenska företag till deras samarbetspartners
och dotterbolag i Qingdao.

2.4 Intervjuer
Det finns ett stort antal intervjumetoder och det gäller att vara medveten om vilken
information de olika intervjuformerna tenderar att ge. Författarna har använt sig av öppna
besöksintervjuer där respondenterna fick berätta hur dem uppfattar verkligheten och
därigenom fick författarna respondentens bild av verkligheten. När intervjuformen
besöksintervjuer används ger det en flexibel intervjusituation som har flera fördelar. Till
exempel gör denna intervjuform att eventuella missförstånd eller oklarheter kan klargöras
genom att man lättare kan förklara frågornas innebörd. Besöksintervjuer ger också
fördelen att öppna frågor kan användas på ett mer användbart sätt.33 Att ha öppna
intervjufrågor bidrar vidare till en ökad förståelse för respondentens personliga
erfarenheter. Med hjälp av följdfrågor försökte författarna fördjupa sig i vissa delar som
de ansåg särskilt intressanta för den aktuella undersökningen.34
Det finns även negativa aspekter med besöksintervjuer. Respondenten kan påverkas av
intervjuarna och svarar olika på frågorna beroende på om intervjun skett på något annat
sätt. Även andra människors närvaro vid intervjun kan påverka resultatet. Intervjuarna
kan även förklara frågorna på ett sådant sätt som leder till att det omedvetet påverkar
respondenten.35 Författarna anser att mötena med respondenterna gav många fördelar i
förhållande till om den empiriska datan skulle ha samlats in via ett icke personligt sätt.
Detta på grund av att författarna fick en bra inblick och troligen ett mer engagerat resultat
av respondenterna. Författarna anser att de inte på något medvetet sätt påverkat
respondenterna i deras uttalanden.
Innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna ta del av intervjufrågorna och
författarna förklarade bakgrunden samt syftet med intervjun. Författarna informerade
även att de ville använda bandspelare, vilket ingen av de intervjuade kände sig obekväm
med. För att underlätta ytterligare har dessutom intervjufrågorna översatts till kinesiska
för att eventuella missförstånd skulle elimineras och för att få en sådan korrekt
informationsinhämtning som möjligt.
I de flesta fall av intervjusituationer är det en intervjuare och en respondent. Båda
författarna valde dock att delta under intervjuerna vilket kan ha lett till olika effekter. Det
kan vara ett stöd om båda intervjuarna är samspelta, men det kan även vara negativt att
vara två eftersom respondenten kan känna sig utsatt och vara i underläge. 36 Författarna
anser att det var av stor vikt att de båda deltog under intervjuerna. Dels på grund av de
språkliga skillnaderna men även de kulturella skillnaderna som finns mellan intervjuarna
och respondenterna.
Att spela in intervjuerna är en vanlig metod för besöksintervjuer. Det finns ett flertal
fördelar med att spela in en intervju eftersom markeringar i tonfall och ordval kan höras.
33
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Författarna kan även skriva ner intervjun detaljerat efteråt och kan därigenom koncentrera
sig på frågorna och svaren under intervjun. Dock finns det nackdelar med att spela in
intervjuerna eftersom respondenterna kan bli besvärade och hämmade i sina uttalanden.
Även tidsaspekten är negativ då det är väldigt tidskrävande att lyssna igenom allt
material. 37
Eftersom författarna vistades i Kina under två månader anser de att de fått en mycket
värdefull förståelse och uppfattning om hur kineser tänker. Detta medförde att författarna
fick en ovärderlig kännedom och lättare kunde förstå kinesernas sätt att uttrycka sig.
Författarna intervjuade fem kineser och två västerlänningar på plats i Kina för att få deras
syn på kunskapsöverföring och informationshantering mellan svenska och kinesiska
företag. Författarna valde att intervjua svenska företag som har samarbete i staden
Qingdao. Författarna har dock valt att intervjua respondenter som har daglig kontakt med
dess svenska samarbetspartners eller moderbolag.

2.5 Datakvalitet
En undersökning är beroende av den sociala verkligheten för att bli trovärdig. Men det
finns oftast många olika beskrivningar av den sociala verkligheten. Detta gör att graden
av trovärdighet ligger i läsarens ögon och påverkas av forskarens tillvägagångssätt samt
vilket resultat forskaren redovisar.38 Inom vetenskaplig forskning är det även viktigt med
hållbara och giltiga resultat för att studien ska vara tillfredsställande. Det är viktigt att
kunna argumentera för trovärdigheten och tolkningen i informationen. Dessa argument
får inte bygga på förutfattade meningar eller allmänna slutsatser. Genom att styrka
trovärdigheten krävs det att studien behandlar informationen på ett korrekt sätt. Med
korrekt handlingssätt menas relevans av valt ämne, intresse, engagemang och att
informationen som inhämtas är uppriktig 39. För att undersöka kvalitén på denna uppsats
finns det två kriterier att ta hänsyn till. Dessa är reliabilitet och validitet. Reliabilitet mäter
tillförlitlighet för att visa hur pålitliga mätningarna är och validitet visar om
undersökningen verkligen mäter begreppet i fråga. 40

2.5.1 Reliabilitet
Reliabiliteten är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument ger samma resultat om
undersökningen görs vid olika tillfällen. Det är exaktheten i en undersökning som
reliabiliteten anger och den bör vara oberoende av undersökaren. 41 Författarna utgick från
intervjumallen där respondenterna fick berätta kring sina erfarenheter. Genom att
författarna inte på något sätt påverkat respondenternas svar anser de att svaren blivit så
verklighetstrogna som möjligt och gett denna uppsats hög reliabilitet. Om
undersökningen skulle ha genomförts vid ett annat tillfälle anser författarna att resultatet
skulle bli detsamma eftersom författarna inte på något medvetet sätt påverkat
respondenterna. Detta medför att intervjusvaren skulle ha varit oförändrade vid en annan
tidpunkt, bortsett från respondenternas nya erfarenheter.
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2.5.2 Validitet
Validitet kan ses som ett mått på om en viss fråga mäter det man vill mäta.42 Detta mått
används för att kontrollera om data som används vid en studie är trovärdig och i vilken
mån som resultatet stämmer överens med verkligheten. 43 Ett grundläggande krav på
mätinstrument är validitet av den orsaken att om fel saker mäts kommer det inte att spela
någon roll hur bra mätningen är gjord. Därav bör en undersökning inneha en hög
validitet.44
Genom att författarna har spelat in intervjuerna, har de skapat sig en möjlighet att
återigen lyssna på intervjuerna och skildra dessa på ett verklighetsförankrat sätt.
Därigenom förvrängs inte respondenternas svar vilket ger en mer trovärdig bild. 45
Det finns dessutom inre och yttre validitet. Inre validitet (logisk validitet) handlar om att
det skall finnas en direkt koppling mellan teori och empiri, så att alla aspekter av
problemställningen täcks in.46 Författarnas kvalitativa tillvägagångssätt understödjer en
hög inre validitet, även om de är medvetna om att man aldrig kan bortse från att det
förekommer mätfel. Den yttre validiteten handlar om möjligheterna till generalisering
utifrån en studie och förutsätter att intervjuunderlaget är representativt 47. Författarna anser
sig ha gjort ett representativt urval genom att välja objekt som lätt kan beskrivas,
samtidigt som de inte underskattar möjligheten att slutsatser till viss del är specifika för
urvalet.
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Teorikapitlet behandlar tidigare
forskning, samt de grundläggande
teorier om informationshantering,
kunskapsöverföring och kulturella
skillnader. Dessutom behandlas de
problem och hinder som kan uppstå
genom kunskapsöverföring.

~Teori ~
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3.1 Informationshantering
Vid överföring av information och kunskap spelar kulturen en stor roll eftersom den
speglar hur människor överför budskapet. Det finns skillnader i betydelser, övertygelser,
attityder och värderingar som kan skapa problem när människor från olika kulturer ska
kommunicera. Detta eftersom status och makt varierar och i vissa kulturer anses äldre
människor ha högre status.48 Vid kommunikation i ett världsomfattande företag krävs det
stor koordination i synnerhet med att synkronisera alla medarbetares insatser. Detta
kräver effektiv kommunikation inom och mellan företag.49 Sändaren och mottagaren
måste förstå hur informationen och kunskapen ska användas för att kunna förklara och
tolka kommunikationsprocesserna i olika situationer. Om färdigheten finns för att
använda denna kunskap och förståelse kan kommunikation ske på ett effektivt sätt.50
Informationsbehandling är en nödvändig del av organisationens uppgiftsutförande,
problemlösning och beslutsfattande. Dess huvudsakliga syften är att samordna aktiviteter
och stödja beslut. För att skapa ett entydigt informationsflöde mellan eller inom
organisationer bör ett informationssystem utformas som täcker informationsbehovet,
vilket krävs för beslutsfattandet i olika nivåer inom organisationen. För att inte
informationen ska förvrängas mellan sändare och mottagare är det viktigt att ha en given
referensram inom organisationen som minimerar risken för eventuella störningar. I
västvärlden underställs beslutsfattandet av en rationalitetsnorm som innebär att man
försöker ta rationella beslut. Problemen ska vara tydligt definierat och
informationsinhämtningen samt all data ska vara fullständig för att täcka alla
problemområden.
Vid överföring av budskap bör man särskilja data, information och kunskap. Kunskap är
mer bearbetat och tillämpat än data och information. Data är informationens byggstenar
och uttrycks i form av synintryck, bilder, text, tal, telefon, datoriserade och elektroniska
budskap som kan definieras: ”Data blir information i det ögonblick det leder till
reduktion av avståndet mellan ökad kunskap och tillgänglig kunskap.” Data blir alltså
inte information förrän det leder till en förändring av uppfattningar hos olika individer. 51
Informationshantering kan utgå från många olika källor och dessa kan delas in i rika och
fattiga medier, som även kan definieras som rik information i hög och låg grad, beroende
på hur mycket information dessa innehåller.52 Med rik information i liten grad finns det
en begränsning till hur mycket information som kan överföras, det kan även ta lång tid att
få respons från mottagaren.53 Människor förmedlar även information och kunskap genom
kroppsspråk, blickar och röstläge. Dessa benämns som icke-verbala signaler och inträffar
när meddelanden sänds i muntlig form och de som kommunicerar ser varandra. 54Att
överföra information i hög grad innebär att mer information kan ges och även ickeverbala signaler kan sändas ut. Empiriska studier visar att människor väljer verktyg
utifrån vilket slags kunskap som ska överföras. Det finns olika verktyg för att överföra
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kunskap och de har sina för- respektive nackdelar, varierande effektivitet samt förmedlar
varierande mängd information. 55

Bild 1: Olika kanalers förmåga att förmedla rik information (Daft och Lengel, 1986).56

 Formella rapporter och brev
Skriftliga kanaler som formella rapporter och brev ger läsaren möjlighet att gå tillbaka
i texten om det är något som är oklart. Därmed kan en korrekt text minska risken för
feltolkningar och missförstånd. Genom detta verktyg kan fakta fördelaktigt förmedlas,
men det finns ingen möjlighet att ha en dubbelriktad dialog. Denna kanal är bra att
använda om informationen är detaljerad och klar med sitt budskap. 57
 E-post
Genom att kommunicera med datorer och e-post har människor ändrat sitt sätt att
arbeta och meddela sig. Man bryter de geografiska avstånden men även hierarkier. 58
Detta verktyg kan förmedla endast en begränsad del information som härleder till
plats, position och personer.59 Det gäller att formulera budskapet väl när e-post ska
användas. Språket måste förankras i både tid och rum annars kan meddelandet
uppfattas som slarvigt formulerat och svårförståeligt. Fördelar med e-post är att det
kan skickas snabbt över stora geografiska sträckor och individer som har svårt att
uttrycka sig muntligt kan lättare formulera sig via e-post.60 Genom e-post går det
snabbt och enkelt att sprida information till en eller flera användare samtidigt. 61 Epost är ett billigt alternativ för att överföra information.62 Mottagaren kan uppfatta
informationen i e-post meddelande på ett annorlunda sätt än vad som var avsändarens
avsikt och därigenom få en felaktig uppfattning. Det gäller därför att skriva klart och
tydligt så mottagaren förstår den exakta innebörden.63
 Intranät
Informationen görs tillgänglig i ett intranät och endast personer som är anslutna kan
använda systemet. Den tillgängliga informationen kan uppfattas på flera olika sätt
eftersom individer använder olika metoder för att ta till sig information. Detta kan
leda till att informationen inte ger rätt budskap till alla mottagare.64
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 Telefonsamtal
Telefonen upplevs som ett enkelt sätt att komma i kontakt med människor, samt att
själv kunna bli nådd. I dagens samhälle har de flesta en mobiltelefon vilket medför att
information kan överföras i princip när som helst. Det är lättare att avsluta ett
telefonsamtal än vid personliga möten och ingen behöver förflytta sig för att kunna
delge information. Mottagaren kan dessutom ställa frågor i fall något är oklart och
missförstånd kan undvikas.65 Personerna som kommunicerar kan dock inte se
varandra vilket gör att de icke-verbala signalerna går förlorade och därigenom kan
missuppfattningar uppstå.66
 Videokonferens
Videokonferenser har fördelen att man kan nå många personer samtidigt som är
utspridda på olika geografiska platser. Vidare minskar man således restiden i och med
ett möte och det behöver inte ta lång tid för en deltagare att återgå till sitt arbete efter
mötets slut. Eftersom deltagarna kan se varandra kan de sända icke-verbala signaler,
de kan även ställa motfrågor och på så sätt minska alla missförstånd som annars kan
uppkomma.67
 Direkt samtal/Personliga möten
Personliga möten sker omgående och ger en personlig kontakt. Denna kanal klargör
tvetydigheter vilket gör att sannolikheten att mottagaren uppfattar informationen på
ett så korrekt sätt som möjligt ökar. Mottagaren kan i sin tur se icke-verbala signaler
och ge feedback vilket förtydligar informationen. 68

3.2 Kunskap
Kunskap är ett komplicerat begrepp och samtidigt väldigt omfattande. Författarna har endast
valt att använda sig utav teori som anses nödvändig för denna studie.
Ända sedan antikens filosofer började diskutera begreppet kunskap har definitionerna kring
kunskap varierat. Sokrates 470-399 ansåg att:69
”Klokast är den som vet vad han inte vet”
Debatten kring kunskap är fokuserad på analysering av naturen kring begreppet kunskap i
relation till sanning, tro samt rättfärdighet.70 För att definiera kunskap gäller det att
klargöra hur begreppet förhåller sig till intelligens och information eftersom dessa kan ses
som viktiga byggstenar till kunskap. Intelligens innefattar en individs förmåga att förstå
idéer, språk, att diskutera, planera, lösa problem, tänka abstrakt, förstå komplicerade
orsakssammanhang och förmågan att lära sig något nytt. Det är dessutom viktigt att
särskilja teorier, hypoteser, föreställningar och kunskap. Teorier inhämtas ur litteratur och
ses som ett påstående eller förklaring med viss verklighetsanknytning. Hypoteser kan
65
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förklaras som ett antagande av verkligheten, för att avgöra om hypotesen är korrekt eller
inte måste hypotesen prövas i förhållande till verkligheten. 71
Kunskap innefattar även två olika kategorier vilka är empirisk och analytisk kunskap.
Empirisk kunskap har sitt ursprung i vetenskapliga undersökningar och ska spegla
verkligheten. Analytisk kunskap är en individs förmåga att omedvetet kunna förstå ett
samband och kunna få fram riktiga slutsatser, vilket kan exemplifieras med matematik.
Det gäller att kunna definiera vilka krav som bör ställas för att se om förhållanden är
korrekta eller falska, vilket benämns som kunskapsteori. Den grekiske filosofen Platon
som för övrigt var Sokrates elev, beskrev kunskap som en del av det som sammanfaller
när man kombinerar de fakta som man känner till med de teser man lever efter och vad
som är mest användbart. 72
Platon menar också att ”fakta” är
oföränderlig i kulturberoende sammanhang
medan uppfattningen om hur fakta ska
tolkas ”beliefs” är olika beroende på
bakgrund och individ.73

Bild 2 Classical definition of knowledge 74

3.2.1 Tyst och uttalad kunskap
Takeuchi och Nonaka menar även att kunskap är indelad i två motsatta delar, tyst och
uttalad kunskap. Uttalad kunskap är uttryckt i ord, siffror eller ord som sprids via data,
manualer och skriftlig dokumentation. Kunskapen kan överföras formellt eller
systematiskt mellan individer. Tyst kunskap är svår att uttrycka eller se, den är mycket
personlig och svår att formalisera. Därför är den svår att dela med sig till andra individer,
(detta kan även knytas till vad Platon skulle kalla mindre väl underbyggd kunskap75). Tyst
kunskap kan även inneha två dimensioner, en teknisk dimension som innefattar
kunskapen som är svår att överföra då den innefattar ”know-how”, kunskap som en
individ till exempel fått inom ett speciellt område genom ett livslångt arbetsliv. En
kognitiv dimension som är idéer, värderingar eller känslor är så invanda att de tas för
givet. Den kunskap en människa har kan dock inte vara indelad i tyst eller uttalad
kunskap utan måste innefatta båda begreppen. 76
Sveiby talar däremot om kunnande och vetande. Dessa två ting kan tolkas som tyst och
uttalad kunskap. Sveiby anser vidare att det är näst intill omöjligt att kunna beskriva allt
sitt kunnande men att det går att föra över kunnandet till olika medier. Genom att
överföra kunnandet till olika medier möjliggörs det för andra människor att kunna ta del
av kunskapen. För att andra ska kunna ta del av kunskapen måste de läsa, tolka och
reflektera över det som skrivits vilket i praktiken innebär att varje människa själv bygger
upp sin kunskap och den i princip är omöjlig att överföra i exakt form. Genom att föra
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över kunskap till olika medier är det lätt att spara och använda kunskapen. Detta vetande
är oberoende av vem som har skapat den.77

3.3 Kunskapsöverföring
Professorn Ikujurio Nonaka och hans kollegor har skapat SECI-modellen som beskriver
hur kunskap genereras, överförs och omskapas inom organisationer. Nonaka anser att
kunskapsöverföring inom företag grundar sig i mänsklig kunskap och inskaffas genom
samspel mellan tyst och uttalad kunskap. För att kunskapen ska skapas måste den
överföras från tyst till uttalad kunskap och sedan tillbaka till tyst kunskap, eller vice
versa. Det är det sociala samspelet mellan individer som ger upphov till kunskap. 78

Bild 3 The Knowledge Conversion Process 79

SECI-modellen föreslår att ett kunskapsskapande företag medvetet förenklar samspelet
mellan uttalad och tyst kunskap. Detta kan uppnås genom strukturer och system samt att
företagskulturen förenklar interaktionen mellan de fyra kunskapsskapande processerna:80


Socialisering- Individ till individ.
Under denna fas sker överföring från tyst till tyst kunskap. Överföringen sker vid
informella möten, som inte företaget direkt kan påverka vilket medför att empati
och socialisering hos individerna är väldigt viktigt.



Externalisering- Individ till grupp
En omvandling av tyst till uttalad kunskap gör att det blir möjligt att sprida
kunskapen till andra. Externalisering innebär att kunna uttrycka tyst kunskap, som
exempelvis kan göras vid produktutveckling.
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Kombinering- Grupp till organisation
Uttalad kunskap överförs till mer sammansatt kunskap. En person kombinerar
redan känd kunskap på olika sätt och får fram ny kunskap. Här kan databaser
inom företaget vara till stor hjälp.



Internalisering- Organisation till individ
I detta stadium överförs uttalad kunskap till tyst kunskap. Individer får tyst
kunskap genom lärande och praktisk användning. Det kan vara att kunskapen blir
accepterad hos en person och att den blir en naturlig del av tankemönstret och
handlandet.

Alavi och Leidner beskriver kunskapsöverföring som spridning av kunskap mellan olika
individer och grupper. För att alla ska kunna få kunskapen och att den inte ska försvagas
är det viktigt att överföringen fungerar inom företaget. Företag måste sprida kunskap så
att alla medarbetare kan ta del av den. 81

3.3.1 Faktorer som påverkar kunskapsöverföring
Det finns flera orsaker som påverkar kunskapsöverföring:82
 Fokusering på kunskap
Det måste finnas en uttalad positiv inställning till kunskap inom företag för att
kunskap ska kunna utvecklas och spridas. Kunskap är en av de absolut viktigaste
konkurrensfördelar ett företag kan ha och kunskapen ska vara väl förankrad.
 Intensiv kommunikation
Kommunikation i ett företag är väldigt viktigt och all slags kommunikation bör
stimuleras. Det är viktigt att organisera möten och dialoger inom företaget. Det
behövs ett gemensamt språk som ger människor en uppfattning om vilka idéer,
värderingar och föreställningar som andra människor har.
 Globalisering av kunskap
Att sprida kunskap globalt kan vara en utmanande uppgift, eftersom
kunskapsöverföring i hög grad är förenad med känslor, tolkningsproblem och
missförstånd. Därför måste stor uppmärksamhet fästas på relationerna inom företaget.
Ett företagsklimat som präglas av egoism, stark individuell konkurrens och
misstänksamhet minskar människors benägenhet att dela med sig av sina kunskaper.
Kunskapsöverföring på globalnivå kan dock ha svårigheter med att sprida den tysta
kunskapen.
Överföring av tyst kunskap måste framställas och överföras inom företaget, oavsett
geografisk lokalisering. Marknaden och dess behov är väldigt varierande i världen vilket
gör att till exempel en standardisering av marknadens signaler är väldigt svåra att
genomföra. Därigenom krävs lokal kännedom om marknaden som kan definieras med
tyst kunskap, denna kunskap går inte att ersätta med standardiserad information inom
organisationen. Det kan vara mindre signaler som är svåra att se om man inte känner
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marknaden mycket väl. Företaget måste ändå dela med sig till alla sina medarbetare
om/när utveckling och förändring sker i företaget.83
Kunskapsöverföring hindras först och främst om ledningen är bristande i sin fokus på att
uppmuntra eller organisera kunskapsöverföring. Ett stort hinder för kunskapsöverföring
är ofta att det kan anses vara besvärligt att dela kunskap. Proceduren kan vara besvärlig
och tidskrävande vilket gör att det inte prioriteras vid en fullbokad arbetsdag. Om ett
företag är beroende av en individs expertis vill många inte sprida denna kunskap. Att
inneha kunskap kan ses som makt och prestige vilket medför att många individer håller
dess kunskap för sig själv. Även när företag är inne i en avvecklingsperiod kan det
medföra att individerna blir mindre villiga att dela med sig av sina kunskaper till andra,
eftersom unika kunskaper kan ge en form av jobbgaranti. 84
Om företag inte ser några fördelar med kunskapsöverföring, utan uppfattar det som
tidskrävande och besvärligt så kommer det inte att prioriteras inom företaget. För att öka
incitamenten till kunskapsöverföring kan ett belöningssystem utfärdas till dem som
sprider kunskap till dess medarbetare. Företag kan skapa tydliga rutiner som säkerställer
kunskapsöverföring, till exempel genom systematisk utvärdering av projekt med förslag
på förbättringar eller möten där man presenterar ny kunskap. Om medarbetarna får
möjlighet att utbyta erfarenheter sprids kunskap på ett naturligt sätt inom företaget.85

3.4 Kulturella skillnader
Begreppet kultur är väldigt omfattande och det har gjorts åtskilliga studier kring kulturella
skillnader. Författarna har valt endast teori kring kultur som anses av betydelse för denna
uppsats.
Kulturen är ett inlärt beteende som överförs från generation till generation och beskriver
sättet människor lever, kommunicerar och hur de agerar gentemot varandra i den miljö de
befinner sig i. Den kan speglas av vad folkgruppen tänker, säger, gör och tillverkar, dess
seder och bruk, språk, konst, litteratur, känslor och värderingar. För att förstå och
acceptera andra kulturers värderingar måste man först och främst vara medveten om
karaktären på sin egen kultur. Därigenom kan man lättare förstå vad man måste tänka på
för att få ett lyckat samarbete med människor från olika kulturella bakgrunder. 86 När ett
företag ska göra internationella investeringar är det viktigt att förstå de kulturella
skillnaderna mellan den egna kulturen och kulturen i landet företaget ska investera i.87
Det gäller även att minimera effekterna av de olika kulturerna i globala företag eftersom
de kulturella skillnaderna utgör ett hot för företagen och deras kommunikation. Ett sätt är
att försöka ha en global kultur över hela världen för att eliminera dessa hot.88
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Ett annat sätt är att istället styra företaget globalt men att låta varje del av företaget vara
lokalt och ha lokal kultur.89
"Think global, act local - Percy Barnevik”90
Enligt Fang är det stor risk att generalisera och förenkla verkligheten vid jämförelse
mellan svensk och kinesisk affärskultur. Han anser att:
”Kultur är full av variationer och paradoxer som är förankrad och skapad i sammanhang
och tid.”
Fang beskriver vidare att Sverige är ett mycket stabilt och homogent samhälle medan det
kinesiska samhället är mer dynamiskt och föränderligt. För cirka femton år sedan var det
mycket ovanligt med personbilar i Kina och idag ökar antalet bilägare bara i Beijing med
tiotusen stycken per månad.
Kineser har lågt förtroende för människor de inte känner och gör sällan stora affärer med
okända. I Sverige gör man affärer med okända såväl som bekanta och svenskar går rakt in
i affärsprocessen. Genom att göra affärer tillsammans lär parterna ofta känna varandra,
vilket kan ses som en bonus. I Kina däremot tar det lång tid att skapa en relation innan
affärsprocessen kan börja. Det kan ses som en förtroendebyggande tidsperiod innan några
affärer genomförs och relationerna är inte en biprodukt utan nyckeln till en lyckosam
affär. Affären börjar alltså med att bygga upp en relation och om den är lyckosam kan det
leda till en affärsrelation. Fang anser vidare att i Sverige förlitar befolkningen sig på
samhällssystemet medan kineser förlitar sig på personliga relationer inom familjen och en
nära grupp människor.
Kineserna är väldigt måna om att inte ”förlora” ansiktet, det vill säga fasaden. De vill inte
bli till åtlöje inför andra människor. Kineser vill därför inte diskutera saker i grupp utan
pratar mycket hellre i enskilda samtal för att inte visa sig okunnig eller riskera att säga
något olämpligt. En kines vill inte visa att denne inte förstår eller kan, utan nickar då
hellre instämmande för att inte ”förlora” ansiktet. 91
Även hierarki, ålder och status har stor betydelse i Kina. Det är en inlärd ståndpunkt att
individer föds till olika roller i samhället. I Sverige ska alla vara värda lika mycket. Att
vara gammal är bara positivt i Kina och ett kinesiskt ordspråk lyder:
”Utan skägg ingen affär”
Kineserna är väldigt noga med formella titlar. På kinesiska sätts den formella titeln efter
efternamnet, ”zong” (direktör) en direktör som heter Wang benämns alltså med
Wangzong. 92
Kineser bjuder ofta på ett överväldigat mottagande och därigenom kan många luras till
stora eftergifter. En presentationsmiddag ska vara väl påkostad med mycket mat. Om
gästerna äter upp maten som tas in vid en middag är det mycket ofint och värden anses
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vara snål. Upp till ett tjugo tal rätter kan beställas för att presentationen ska anses
påkostad.93
I Kina talar många väldigt dålig engelska eller ingen engelska alls. 94 Dessutom skiljer sig
kinesiska och det engelska språket i många avseenden, exempelvis genom hur man
beskriver olika begrepp. Även detta kan härledas till att förståelsen och uppfattningen om
hur fakta ska tolkas ”beliefs” är olika beroende på bakgrund och individ 95. Den sociala
men även den politiska utvecklingen anses vara anledningen. I Europa föll romarriket
vilket delade upp Europa i mindre områden och som ofta särskildes genom just språk. I
Kina har denna uppdelning inte skett och därför har inte det kinesiska språket utvecklats
åt olika håll som i Europa.96 Den stora skillnaden är att man i det kinesiska språket tar
hjälp utav toner. Dessa toner är egentligen fyra olika tonlägen för varje ord. I det
kinesiska språket finns nämligen bara 400 ord och att tala kinesiska är som att bygga
meningar av pussel. Att kinesiskan endast har 400 ord innebär också en begränsning för
språket. Vissa stavelser finns inte och man kan därför inte säga vissa saker såsom
Sverige, som fått heta Rui Dian. 97
När det gäller tidsuppfattning finns det enligt Fang två tids kulturer: M-tidskultur
(monochronic time) och P-tidskultur (polychronic time). I Sverige är de flesta människor
M-tidsmänniskor som anser att spontanitet anses som brist på planering och omogenhet.
M-tid betonar även schema, segmentering, snabbhet och effektivitet. Många svenskar har
en almanacka för att planera sin tid och vet exakt vad som ska göras. Kineser anses i
stället som P-människor och P-tidskulturen karaktäriseras av att flera saker händer
samtidigt. Deras mentalitet innebär att spontanitet uppskattas och många högt uppsatta
chefer har inte ens en almanacka. Det gäller bara att uppfylla målet och hur
tillvägagångssättet ser ut har ingen betydelse. P-tidsmänniskornas anses inte ge upp så
lätt eftersom de oftast hittar en alternativ väg för att nå målet, det kan dock ta längre tid. 98
För att bli ett framgångsrikt företag måste företagen tänka i ett stort perspektiv både vad
gäller lärande, informationshantering, kunskapsöverföring, kulturella skillnader och att
skapa bra jämvikt i organisationen.99
Svenska företag som har samarbete eller dotterbolag i Kina möter inte bara utmaningar
vad gäller överföring av kunskap bland människor med samma kultur och bakgrund, utan
måste beakta de kulturella skillnader som finns mellan Sverige och Kina. I empiri
avsnittet kommer författarna att tillämpa SECI-modellen gemensamt med använd
informationshantering och kulturella skillnader.

3.5 Sammanfattning teori
Inom detta kapitel har författarna behandlat begreppet kunskap där Takeuchi och Nonaka
delar upp kunskap i tyst samt uttalad kunskap, 100 och för att förenkla samspelet mellan
dessa kunskaper presenterades SECI-modellen. Genom att ha strukturer och system samt
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att företagskulturen förenklar interaktionen mellan processerna kan samspelet
förenklas. 101 I teorikapitlet behandlades även informationshantering och
kunskapsöverföring, beroende på vad för slags kunskap som skall överföras väljer företag
olika verktyg för att förmedla kunskapen. Dessa verktyg har alla varierande effektivitet
och både för- och nackdelar som man bör ta hänsyn till. 102 Man bör även beakta hur
mycket information de olika överföringssätten kan förmedla. 103
Kapitlet avslutades med de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina, det finns ett
flertal skillnader och det gäller att förstå motpartens kultur men även sin egen.104 Kina är
annorlunda då landet har ett mer föränderligt och dynamiskt samhälle medan Sverige har
ett mer homogent samhälle.105 Hur fakta tolkas via uppfattningar och förståelse är
beroende på bakgrund och individ,106 detta bör beaktas då kunskap ska överföras till ett
land med en annan kultur.
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Empiriska resultatet ska ge en bild av
den verklighet företagen lever i
angående informationshantering,
kunskapsöverföring och kulturella
skillnader mellan svenska
samarbetspartners och dotterbolag i
Kina. Författarna kommer nedan att
sammanfatta resultatet av de intervjuer
som genomfördes i Qingdao.

~ Empiri ~
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4.1 Insamlandet av empiriska data
Författarna valde som tidigare nämnts att själva besöka Kina och Qingdao för att
intervjua respondenterna till denna studie. Författarna fick under deras tid i Kina mycket
stor förståelse för kinesernas sätt att tänka, agera och dessutom värdefull kunskap om den
kinesiska kulturen.

4.2 Allmänt om företagen
Den empiriska undersökningen omfattar sju företag varav sex är stora välkända svenska
företag. Respondenterna var alla män med olika ledande positioner inom företagen och de
har varit verksamma i en position där informationshantering och kunskapsöverföring är
viktigt, från två till åtta år. Samtliga har daglig kontakt med deras svenska
samarbetspartners och moderbolag. Av de sju respondenterna var två västerlänningar, en
svensk och en dansk. Författarna anser att deras åsikter kring kunskapsöverföringen
mellan svenska och kinesiska företag gav en bra infallsvinkel till undersökningen.
Enligt önskemål från majoriteten av respondenterna kommer alla företags identitet att
hållas konfidentiell. Flera av respondenterna poängterade noga att de varken för sin egen
eller företagets del ville avslöja namn som kan förknippas med dem i undersökningen.
Författarna har angett fingerade namn på respondenterna och nedan följer en kort
beskrivning av varje respondent för att underlätta förståelsen.
Den första respondenten benämns Yang, han har under sex år arbetat i en situation där
han hanterar informationshantering och kunskapsöverföring från Sverige. Respondenten
kommer från Kina och är mycket gästvänlig, dock var hans engelska kunskaper mycket
begränsade och av den anledningen utfördes intervjun med tolk för att reducera risken för
missförstånd.
Den andra respondenten namnges Cheng. Cheng är också från Kina och har under tre år
arbetat med informationshantering och kunskapsöverföring från Sverige. Cheng var
väldigt noggrann med att hans namn inte fick avslöjas. Han arbetar som svenska
företagets ansvarige mot de kinesiska leverantörerna och har besökt Sverige vid två
tillfällen.
Tredje respondenten är också från Kina och har Thao som fingerat namn. Thao har
arbetat med informationshantering och kunskapsöverföring från Sverige i åtta år. Thao
var mycket gästvänlig, talade mycket bra engelska och har stor erfarenhet av svenska
medarbetare. Även han har varit i Sverige vid ett flertal tillfällen och har dessutom rest
till många länder utanför Kina och Sverige.
Den fjärde respondenten har västerländskt ursprung och namnges med Mikael. Han har
arbetat i Kina under två år. Mikael arbetade som ensam västerlänning på sitt företag, han
hade stor inblick i kinesernas sätt att agera och uttrycka sig. Intervjun hölls på svenska.
Femte respondenten benämns Thomas. Thomas har västerländskt ursprung och han har
arbetat i Kina under två år. Thomas arbetade som ansvarig inköpare för norra Kina och
har tidigare erfarenheter av utlandsarbeten. På Thomas arbetsplats arbetade det flera
västerlänningar. Intervjun hölls på svenska.
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Den sjätte respondenten är från Kina och namnges med Xiang, han har arbetat med
informationshantering och kunskapsöverföring från Sverige under sex år. Xiang arbetar
som ansvarig mot de kinesiska leverantörerna. Han har besökt Sverige vid ett tillfälle.
Sjunde respondenten är kines som författarna benämner Mingtong. Han har arbetat med
informationshantering och kunskapsöverföring från Sverige under fyra år. Mingtong
pratade bra engelska och var väldigt gästvänlig.

4.3 Intervjuresultat
Nedan kommer författarna att presentera respondenternas syn på informationshantering,
kunskapsöverföring och kulturella skillnader mellan svenska och kinesiska företag. För
att på ett så överskådligt sätt som möjligt presentera det empiriska resultatet har
författarna i så stor utsträckning som möjligt valt att följa strukturen på teorikapitlet.

4.3.1 Informationshantering
Respondenternas övergripande åsikter om informationshantering är att information i
huvudsak är enkelt att sprida. Men med tanke på att kulturen speglar hur människor
tänker och agerar är det viktigt att vara införstådd med samarbetspartnernas kultur. Det är
även viktigt att vara insatt i sin egen kultur för att lättare förstå varandra och kunna uppnå
ett lyckat samarbete107. Thomas ansåg att det var viktigt att sprida företagets och den
svenska kulturen bland alla anställda, eftersom de då arbetar mot samma mål och
effektiviserade arbetet. Han förklarade också att kineserna lättare accepterade det
västerländska arbetssättet när det ingick i företagskulturen.
Yang menade att det är skillnad på kinesiska och svenska medarbetarnas sätt att reagera
på information som de inte förstår. En kines ifrågasätter inte i samma utsträckning som
en svensk medarbetare gör. Det kan i sin tur leda till stora missförstånd och feltolkningar
vid överföring av information. Detta kan leda till att den kinesiska medarbetaren
uppfattar informationen fel och därför använder informationen på ett felaktigt sätt. Thao
menar att information är något som är lätt att dela med sig av och att det används för att
uppdatera de anställda. Enligt Greve Arent blir data information då det leder till en
förändring av uppfattningar hos individer och det är viktigt att uppfattningen blir
korrekt108. Vid spridning av information var den generella synpunkten bland
respondenterna att det är relativt lätt att tolka och missförstånd inte ska behöva
uppkomma i så stor utsträckning. Missförstånden var dock beroende av via vilket verktyg
informationen hanterades.
När kunskap ska spridas från grupp till organisation, så kallad kombinering, kan
databaser och intranät inom företaget vara till stor hjälp. 109 De intervjuer som
genomfördes var till största del med stora och väletablerade företag som hade intranät för
spridning av information och uppdateringar till de anställda. Enligt Yang kan dock
intranäten vara dåligt uppdaterade och informationen kommer inte till individen
personligen. Respondenten ansåg att det kan medföra att viss information inte når alla
anställda. Intranät var det verktyg som de flesta hade en negativ åsikt om. Yang menade
att informationen inte kom direkt till individerna som ett e-postmeddelande eller
telefonsamtal utan individen måste själva leta efter informationen i ett intranät. Dessutom
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kan den tillgängliga informationen på intranät uppfattas på varierande sätt eftersom
individer tar till sig information via olika metoder. Detta kan leda till att informationen
inte ger rätt budskap till alla mottagare110. Enligt Thao tog det lång tid innan personer fick
informationen via intranätet och han ansåg även att denna information var mycket
generell och saknade många detaljer.
E-post var den överföringskanal som användes mest och alla respondenter använde detta
verktyg regelbundet. E-post går snabbt att skicka111, men dock fanns det en negativ
egenskap som några respondenter påpekade och det var att de fick alldeles för mycket epost vilket gjorde det svårt att urskilja vad som var viktigt. Yang ansåg att det kan uppstå
mycket feltolkningar med e-post eftersom texten inte alltid är så välformulerad men att
alla dock nåddes av samma information.
Istället läggs det ner mycket mer tid på formella rapporter och dessa är oftast bättre
formulerade menade respondenten. Mingtong menade att det var svårt att veta om
mottagaren hade fått informationen som sänts via formella rapporter, om mottagaren
förstod innehållet och det kunde ta lång tid innan denne läst rapporten. Dock ansåg han
att det gick att skicka mer faktabaserad information via skriftlig information, vilket även
nämns i teorin112. Ett annat problem vid e-post-kommunikation var enligt Cheng språket,
detta för att varken kineser eller svenskar har engelska som modersmål vilket kan leda till
misstolkningar. Även i teorin nämns det att e-post endast förmedlar en begränsad del
information, vilket kan öka risken för misstolkningar vid språkliga skillnader 113. Yang
ansåg med anledning av de geografiska avstånden att informationen skulle spridas via epost. Egentligen ansåg respondenten att telefonkontakt skulle ha varit mer effektivt, men
med tanke på hans engelska kunskaper uppstod det ofta problem med att kommunicera
via telefon. När informationen spreds via e-post kunde respondenten slå upp de ord som
denne inte förstod och därigenom förstå budskapet på ett korrekt sätt. Han menade även
att vissa företeelser som de tog för givet från Sverige var inte alltid självklart för dem i
Kina. Därför förklarade Yang att det är mycket viktigt att alla detaljer tydligt förklaras
och överförs eftersom de inte kan lära sig på annat sätt, med tanke på att den tysta
kunskapen inte kan överföras vid e-post. Xiang nämnde att det vid vissa tillfällen kunde
vara svårt att förstå innebörden av informationen. Han menade att viss information inte är
beskrivet i e-postmeddelanden vilket kan leda till missförstånd. Thao ansåg att det kan bli
en ojämlik överföring eftersom den sker på engelska. Detta berodde främst på att de som
fick mest information var de som behärskade det engelska språket bäst och kanske inte de
som var mest kompetenta inom företaget. Detta kunde medförda att både individens och
företagets utveckling hindrades. Det är även beskrivet i teorin att många kineser talar
väldigt dålig engelska eller ingen engelska alls. 114
Cheng ansåg att det bästa sättet att sprida information var att tala i telefon med de svenska
medarbetarna, detta med tanke på att eventuella problem, misstolkningar eller frågor
kunde klaras ut direkt. Även via telefon kan den tysta kunskapen bli ett problem då den
inte kan överföras via denna överföringskanal eftersom den är mycket personlig och svår
att formalisera115. Telefonen upplevs dock som ett enkelt sätt att komma i kontakt med
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individer, samt att själv kunna bli nådd.116 Men telefonkontakt uppskattades inte av alla.
Vissa respondenter var osäkra på det engelska språket och kände att de var i underläge
när de pratade i telefon med en västerlänning. Att använda telefon gör att man kan ställa
frågor om missförstånd uppkommer ansåg Cheng. Han beskrev även att:
”Telefon kan inte mäta sig med ett personligt möte. När vi träffas ger det en annan bild
av informationen och man kan lära sig genom att se, vilket inte är möjligt genom
telefonsamtal”.
Endast två respondenter använde sig av videokonferenser och dem hade mycket positivt att
säga om denna överföringskanal. I teorikapitlet beskrivs videokonferensens fördel med att
man kan nå personer som är utspridda geografiskt 117, vilket även Thao ansåg. En annan fördel
som respondenten ansåg var att de anställda fick ett ”ansikte” på sändaren av informationen
och kunde lättare respektera budskapet. Mingtong poängterade att det negativa med
videokonferenser var att man var tvungen att ha utrustning och ibland kunde tekniken ställa
till problem.
Respondenterna hade alla varierande erfarenheter av de olika sätten att överföra
information. Dock fanns det utmärkande drag som gjorde verktygen olika effektiva. Två
av respondenterna tyckte att det var beroende av tekniken, engelska kunskaperna samt det
geografiska avståndet. Problem med informationsöverföringen kunde även uppstå med
anledning av de kulturella skillnaderna. Personliga möten var den överföringskanal som
alla respondenter tyckte var det bästa verktyget för att sprida information och kunskap,
dock inte den mest effektiva med tanke på det geografiska avståndet. De hinder som
uppstod genom detta överföringsverktyg var de problem som bildades på grund av de
olika kulturerna.

4.3.2 Kunskap, kunskapsöverföring
Kunskapsbegreppet upplevdes på ett relativt delat sätt mellan respondenterna. Några av
respondenterna hade svårt att skilja mellan kunskap och information medan vissa hade
mer fördjupande kunskaper om detta begrepp. Vad alla respondenter dock var överrens
om var att kunskapsöverföring är viktigt för att företagen ska kunna fortsätta utvecklas
och skapa en jämn kunskapsnivå inom hela företaget. Kunskap kan som tidigare
beskrivits delas in i uttalad och tyst kunskap. Tyst kunskap är svår att uttrycka eller se,
den är mycket personlig och svår att formalisera och därför svår att dela med sig av till
andra individer. Uttalad kunskap är uttryckt i ord, siffror eller ord som sprids via data,
manualer och skriftlig dokumentation. Kunskapen kan överföras formellt eller
systematiskt mellan individer.118 SECI-modellen beskriver hur företag medvetet förenklar
samspelet mellan uttalad och tyst kunskap. Detta kan uppnås genom strukturer och
system samt att företagskulturen förenklar interaktionen mellan de fyra
kunskapsskapande processerna.119
För att förklara kunskap gjorde Mikael en liknelse:
”Föreställ dig att du ska göra en kopp, du vet hur man gör en kopp, det är kunskapen,
men för att veta hur koppen ska se ut behöver du information.”
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Thomas ansåg att information och kunskap kompletterar varandra men att de behöver
spridas på olika sätt för att nå ut med sitt verkliga budskap. För att kunskap ska spridas är
det viktigt att det finns en uttalad positiv inställning till kunskap inom företaget 120.
Mingtong påpekade att hela företaget var beroende av kunskap och användandet av
kunskap. Respondenten ansåg att kunskap delas naturligt bland de anställda inom
företaget och de kinesiska medarbetarna var positivt inställda till att sprida kunskap till
varandra. Yang ansåg även han att det inte finns något motstånd mellan de anställda att
hjälpa varandra, deras kontor var dessutom litet vilket höjde spridningen av kunskap
mellan medarbetarna. Han förklarade dock att det kan vara svårt att veta vilken kunskap
medarbetarna besitter, innan situationer uppstår som gör att de måste använda sin
kunskap.
Mikael menade också att allt fler kineser utbildar sig och bär på mycket kunskap. Deras
utbildning börjar dessutom mer likna västerländskt inlärningssystem vilket förbättrar
förståelsen mellan västerlänningar och kineser. Eftersom de kinesiska utbildningarna
börjar likna västerländska kan kunskapen lättare bli accepterad hos individerna och bli en
naturlig del av tankemönstret.121 Till en början av hans arbete ville det svenska företaget
komma till Kina och lära upp kineserna. Vad de snabbt lade märke till var att mycket
kunskap kunde utbytas. Eftersom allt fler kineser utbildar sig utvecklar de kunskap som
kan ge de svenska företagen ny kunskap.
Mingtong förklarade att kunskapen till största delen sprids från det svenska företaget till
honom, så kallad internalisering, där uttalad information överförs från Sverige till tyst
kunskap hos Mingtong. Han sprider därefter kunskapen vidare inom företaget, vilket kan
jämföras med externalisering då Mingtongs tysta kunskap omvandlas till uttalad kunskap
och gör att det blir möjligt att sprida kunskapen till andra.122 Han ansåg att det var ett bra
sätt för kunskapsöverföringen eftersom det annars kunde uppstå fler misstolkningar om
alla kinesiska anställda skulle tolka det ”svenska budskapet”.
Thao förklarade att kineserna som arbetade på deras företag umgicks väldigt mycket även
utanför arbetet. Detta beskrev han som positivt för företaget eftersom de anställda
utvecklade en nära relation. Därigenom förstod de varandra på ett bra sätt och lärde av
varandra i stor utsträckning vilket ansågs vara en stor fördel för kunskapsöverföringen
mellan de anställda. Dessa informella möten är ett exempel på socialisering eftersom
kunskapen överförs från individ till individ och överföringen som företaget inte kan
påverka underlättas. 123
Thao poängterade att företaget var beroende av de anställdas utbildning och deras
kunskaper i engelska, detta var avgörande vid kunskapsöverföringen. Det behöver inte
vara svårt att sprida kunskap inom företaget, även på globalnivå. Om företaget skapar
kunskapsöverföring som en naturlig del i företaget kan befintlig kunskap utnyttjas.

4.3.3 Faktorer som påverkar kunskapsöverföring
Den generella åsikten bland respondenterna var att kineserna var mycket positivt inställda
till att sprida kunskapen mellan varandra. Dock minskade de språkliga skillnaderna
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möjligheten att sprida kunskap till alla inom företaget. Det finns flera orsaker som
påverkar kunskapsöverföring124 och kunskapsöverföring är beroende av företagsledningen
för att få en väl fungerande spridning inom företaget. Ett stort hinder för
kunskapsöverföring är ofta att det kan anses vara besvärligt att dela kunskap och att
inneha kunskap kan ses som makt och prestige vilket medför att många individer håller
sin kunskap för sig själv. 125 För att få en bra spridning av kunskap inom ett företag bör det
finns en positiv inställning och fokusering på kunskapsöverföring.126 Även om en positiv
inställning finns inom företaget kan det hindras av språket. Yang talade om att det kunde
bli problem ifall någon medarbetare var motvillig att sprida vidare kunskap för att bli
försöka bli mer värdefull för företaget genom att inneha kunskaper som andra inte har.
Dock ansåg Yang att alla inom företaget var villiga att sprida kunskapen vidare.
Thomas berättade att deras företag hade en grupp svenskar som var i Kina och fanns till
hands för medarbetarna när dessa behövde hjälp. Detta kan liknas vid internalisering när
individer får tyst kunskap genom lärande och praktisk användning. 127 Svenskarna var väl
insatta i företagskulturen och kunde genom det dagliga arbetet skapa en relation och
därigenom öka effektiviteten i kunskapsöverföringen. Dock kunde det hända att de inte
delade med sig av all kunskap utan bara hjälpte till med att lösa själva problemet. Dessa
personer värdesatte inte att sprida kunskapen om orsaken till problemet eftersom de såg
denna kunskap som självklar. Trots dessa problem ansåg Thomas att alla medarbetare
hade en positiv inställning till att sprida kunskapen vidare i företaget, vilket är viktigt för
att kunskap ska kunna utvecklas och spridas128. Personliga möten med medarbetarna i
företaget är enligt Thomas ett av de bästa sätten att överföra kunskap. Respondenten
ansåg att de svenskar som var i Kina hade ett mycket resultatinriktat sätt att sprida
kunskap eftersom de kan förklara och visa hur de skulle hantera kunskapen. Dessutom
spreds kunskapen till alla inom företaget och respondentens uppfattning var att alla fick
”samma” kunskap. Thomas beskrev vidare att det kan vara svårt att förklara olika
situationer skriftligen och det absolut bästa sättet att överföra kunskap var via dessa
svenskar. Respondentens företag hade även kurser om hur man bör agera när man ska
arbeta i Kina. Dessa kurser fick de svenskar som skulle arbeta i Kina genomgå.
Respondenten ansåg att det var ett mycket bra sätt att förbereda sig på eftersom det
illustrerade skillnaderna mellan svenskar och kinesers synsätt på kunskapsöverföring.

4.3.4 Kulturella skillnader
Vad som ansågs vara ett stort problem med kulturella skillnader vid
kunskapsöverföringen var just kinesernas rädsla för att ”förlora” ansiktet och den
hierarkiska affärstradition som finns i Kina. Kineser nickar hellre instämmande än att de
erkänner att de inte förstår vilket kan leda till stora missförstånd, ansåg Thomas. Kineser
vill inte ”förlora” ansiktet och anses lätt kunna bli till åtlöje inför andra människor.129
Mikael förklarade att det gäller att se när den anställde säger ja även fast den inte förstått.
Annars kan man tro att kunskapen har överförts även fast mottagaren inte förstått men
inte vill ”förlora” ansiktet genom att säga till.
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Hierarki, ålder och status har stor betydelse i Kina och det är en inlärd ståndpunkt att
individer föds till olika roller i samhället.130 Att man inte får säga ifrån till en högre chef
inom företaget är ett genomgående problem och de västerländska respondenterna
uppfattade detta som ett stort hinder då de började arbeta med kineser. Mikael beskrev
även en situation i samband med ett utvärderingsmöte där de anställda skulle berätta vad
de ansåg om arbetssättet. På mötet satt alla tysta och Mikael förklarade att
utvärderingsmöten måste hanteras på olika sätt i Sverige och Kina. I detta fall fick
kineserna skriva ner sina åsikter på anonyma lappar, därefter kunde de tillsammans
diskutera fram vilka förändringar som skulle genomföras.
Enligt Thomas går det inte att säga till en kinesisk anställd hur något skulle kunna
förbättras etcetera inför de andra anställda eftersom det ses som enormt förnedrande.
Denna situation var främmande för de västerländska respondenterna och dessutom såg de
problem i att få respons om deras arbetssätt från de anställda. Det hade tagit lång tid att
bygga upp ett förtroende med kineserna som gör att de kan säga vad de tycker.
Kineserna är även väldigt noga med formella titlar.131 Det kan kännas väldigt
förödmjukande för en kinesisk chef då en svensk tilltalar denna med förnamn eftersom
kineser använder sig av formella titlar vid tilltalandet av högre uppsatt chef förklarade
Thao. Han menade att det handlar om förståelse och kunskap om medarbetarnas kultur.
I teoriavsnittet beskrevs att Sverige är ett mycket stabilt och homogent samhälle medan
det kinesiska samhället är jämförelsevis mer dynamiskt och föränderligt. 132 För att kunna
förstå och lyckas med samarbetet mellan två så skilda länder anser Thomas att man måste
förstå vilken enorm utveckling som kineserna har varit med om.
”För trettio år sedan hade inte många kineser en telefon i hemmet men i dag har nästan
alla en mobiltelefon”
Respondenten berättade att Kina har utvecklas enormt mycket vilket kan vara svårt att
förstå som västerlänning. Xiang nämner en stor skillnad som kan medföra svårigheter vid
samarbeten mellan Sverige och Kina. Han menar att svenskar har svårt att acceptera
förändringar. Cheng ansåg att kineser strävar framåt på ett sätt som inte västerlänningar
gör.
”Samma produkt som har gjorts likadan i trettio år går fortfarande hem bland
svenskarna. Det skulle aldrig fungera i Kina. Kina utvecklas mer men ligger ändå långt
efter Sverige. Kineser är giriga och vill alltid tjäna mer pengar.”
Respondenten kunde inte förstå varför svenskar inte vill tjäna mer pengar om det gick och
kunde inte riktigt tänka i samma banor som svenskar. Detta kan dock enligt författarna
bero på de skillnader som finns i våra skattesystem. Xiang trodde att det kunde bero på att
kineser har haft dåliga levnadsförhållanden och strävade efter att få det bättre medan
svenskar redan har det bra. Hans talesätt för detta var:
“Western enjoy life, Chinese struggle for life”
Kineser har lågt förtroende för människor de inte känner och gör sällan stora affärer med

130

Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina, s.10 f
Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina, s.10 f
132
Fang, T. (2005) Att göra affärer i dagens Kina, s.10 f
131

35

okända.133 Xiang ansåg att svenskar är mer tillitsfulla och lättare skapar relationer med
varandra. Han förklarade att i Kina måste man alltid betala en viss del före en leverans
skickas. Innan han lärde sig att förstå den svenska kulturen skulle han aldrig ha skickat
produkterna först och ta betalt därefter. Han beskriver Sverige som ett land med ett bra
socialt system och som går in och ”täcker upp” på ett sätt som inte existerar i Kina.
Xiang förklarade att det var svårt att samarbeta med det svenska företaget till en början,
eftersom han inte förstod hur de tänkte alla gånger. Nu började han dock förstå hur
svenskar resonerar. Han förklarade vidare att det än i dag var lättare att samarbeta med
kineser när det uppstod problem, eftersom de hade lättare att lösa olika situationer då de
har samma värderingar om hur affärer ska hanteras. För att undvika dessa problem ansåg
respondenten att det bästa sättet att sprida kunskap var att besöka Sverige för att förstå
svenskars sätt att tänka och arbeta. Han ansåg att det kan vara väldigt svårt att sprida
kunskap då svensk och kinesisk kultur är så olika och det kan vara svårt att förklara en
del saker. Främst med tanke på att vissa beteenden som svenskar tycker är självklara är
inte alltid självklara för en kines och tvärtom. Detta kan jämföras med kognitiv dimension
av tyst kunskap som är så invanda att de tas för givet134.
De kulturella skillnaderna kan bli ett problem om man inte har förståelse eller kunskap
om sin egen eller motpartens kultur. Mikael nämner att det gäller för svenskar att lära sig
”kriga” mer för att göra lyckosamma affärer i Kina. Genom att ”kriga” och vara väl
förberedd kan svenskar göra flera lyckosamma affärer utan att bli vilseledda. Cheng
förklarade att Kina har utvecklats enormt under de senaste åren och öppnats mer mot
omvärlden, han menade att det är stor skillnad på kineser som är runt trettio år och de
som är runt tjugo år. Respondenten förklarar att kineser över trettio år har ett helt annat
sätt att tänka eftersom de inte fått samma utbildning och möjlighet att tänka fritt. Personer
som är något yngre har dock fått en helt annan förutsättning när det gäller utbildning och
har fått ett annat sätt att tänka som är mer lik svenskars sätt att agera.
I Sverige anser många människor att spontanitet anses som brist på planering och
svenskar föredrar schema, segmentering, snabbhet och effektivitet. Majoriteten av
kineserna har flera projekt på gång samtidigt och det gäller bara att uppfylla målet, hur
tillvägagångssättet ser ut har ingen betydelse. 135 Svenskar är, enligt Cheng mycket mer
benägna att se hela processen när något ska ske. Ska man byta ut ett system vill
svenskarna ha hela processen klar för att kunna se hur allt ska fungera medan kineser bara
är inställda på själva målet. Cheng ansåg även att kineser planerar mindre än svenskarna
vilket skapar en del problem. Detta eftersom kineser tycker att svenskarna planerar för
mycket medan svenskarna anser att det blir för mycket fel om man bara fokuserar på
målet.
Vad alla respondenter nämnde var att i Kina har man affärsmiddagar men pratar inte om
affärer under middagen. Istället öppnar middagar för att diskutera affärer dagen efter,
vilket kan vara svårt för en svensk affärsman att veta. Under middagar beställer kineser
även in betydligt mer mat än vad som någonsin kan ätas upp136, detta anses vara väldigt
fint beskrev Yang. Han berättade att kineser kan bli förolämpade när de blir bjudna och
inte får mycket mat. Dock vet de flesta kinesiska affärsmän som varit kontakt med
västvärlden hur den västerländska kulturen är, vilket gör att dessa missförstånd kan
133
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undvikas.
För att få inblick i den svenska alternativt kinesiska kulturen och hanteringen av
informationshantering och kunskapsöverföring, var det bästa sättet enligt Cheng att
besöka det motsvarande landet och med egna ögon försöka förstå den andra kulturen.
Mikael ansåg att det var bra att prata med någon som arbetat med det andra landet för att
därigenom slippa göra misstag som hade kunnat undvikas.
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Under analysavsnittet kommer
författarna att analysera resultaten av
intervjuerna genom att besvara
uppsatsens problemställning. Detta
kommer att göras i förhållande till den
teori som studerats kring
kunskapsöverföring,
informationshantering samt kulturella
skillnader.

~ Analys ~
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5.1 Analys
Syftet med denna studie var att undersöka hur kunskap överförs och information hanteras
mellan svenska och kinesiska företag. Problemställningarna som utgick från syftet var
riktade till att utreda vilka överföringssätt företagen använder sig av, vilken
informationshantering som är effektiv samt utreda vilka eventuella problem som kan
uppstå i samband med de kulturella skillnaderna. Författarna kommer i detta kapitel att
ställa studiens syfte i relation till empirin och besvara syftet med uppsatsen.

5.1.1 Informationshantering
Vilket är det mest effektiva informationshanteringsverktyg som företagen tillämpar?
Enligt respondenterna var det relativt lätt att tolka informationen som spreds mellan
företagen. Det som påverkade graden av missförstånd var via vilket verktyg
informationen hanterades. I empirin framkom att det är av stor betydelse att samtliga
medarbetare är insatta i företagets kultur eftersom det underlättar
informationshanteringen och ger en så effektiv hantering som möjligt. Även Rabe anser
att en viktig del är att vara insatt i båda parters kultur för att uppnå ett lyckat samarbete 137.
Författarna menar med utgångspunkt från empirin att e-post var den mest effektiva
informationshanteringskanal som användes. E-post är bra tack vare att det är ett
faktadokument som ligger till gemensam grund för tolkningen av budskapet, alltså uttalad
kunskap som kan internaliseras lättare. Här kan även mottagaren slå upp ord som denne
inte förstod och därigenom förstå budskapet på ett korrekt sätt. Författarna anser att en
viktig aspekt är en tidsmässig avvägning, vilket innebär att när respondenterna använder
e-post har de möjlighet att slå upp svåra ord, det tar tid och kan bli fel ändå. När
respondenterna istället talar i till exempel telefon har de möjlighet att fråga om de inte
förstår, men de kan dock ”förlora” ansiktet Jacobsen och Thorsvik anser att e-post bara
förmedlar en begränsad informationsmängd, vilket kan öka risken för misstolkningar vid
språkliga skillnader 138.
Formella rapporter är bra att använda för detaljerad information och ger relativt liten risk
för feltolkningar och missförstånd.139 Detta verktyg är, enligt författarna relativt
ineffektivt då det tar lång tid att sammanställa formella rapporter som få läser.
Respondenten Mingtong nämnde att problemet med formella rapporter var att det är svårt
att veta om man missförstått informationen.
En annan form av skriftlig information är via intranät. Den tillgängliga informationen kan
uppfattas på varierande sätt eftersom individer tar till sig budskapet på olika sätt, vilket
kan leda till att informationen inte uppfattas korrekt av alla mottagare140. Författarna anser
i likhet med flertalet av respondenterna att intranätet kan innehålla allt för generell
information och det är även här svårt att kontrollera vem som tagit del av informationen
och om felaktiga tolkningar och uppfattningar har gjorts.
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Telefon är ett enkelt sätt att komma i kontakt med individer, samt att själv kunna bli
nådd.141 Författarna fick uppleva att telefonkontakt inte uppskattades av alla respondenter
med tanke på osäkerheten i det engelska språket. Respondenten Yang berättade att han
var osäker på det engelska språket och kände att han var i underläge när de pratade i
telefon med en svensk. Om mottagaren av informationen inte förstår finns det risk för att
denna ”förlora” ansiktet och detta anser författarna är mycket svårt att märka just under
ett telefon samtal, det kan vara lättare att se under videokonferens eller vid ett personligt
möte.
Det bästa sättet att överföra information tyckte respondenterna var personliga möten. Där
kan man förklara saker så inget förvrängs och mottagaren av informationen kan även se
icke-verbala signaler.142 Respondenten Thomas menade även att när man kan se de icke
verbala signalerna är det lättare att avgöra om mottagaren inte förstår informationen och
en så korrekt överföring som möjligt kan ske. Författarna anser dock att faran med de
personliga mötena kan vara att kineser säger ja till något som egentligen betyder nej för
att inte ”förlora” ansiktet och svenskar kan då bli lurade att tro att kinesen har förstått.
En liten del av respondenterna använde sig av videokonferenser. Dessa ansåg att det var
en bra lösning på grund av det geografiska avståndet som råder mellan Kina och Sverige.
Genom videokonferenser fick de anställda ett ansikte på sändaren av informationen och
kunde därigenom lättare respektera budskapet. I teorikapitlet beskrivs även fördelen med
videkonferenser och att man kan nå många personer som är utspridda på olika
geografiska platser. Deltagarna kan även se de icke-verbala signalerna, ställa motfrågor
och därigenom minska risken för att missförstånd uppkommer.143
Sammanfattningsvis anser författarna med utgångspunkt från empirin att det mest
effektiva sättet att sprida information är via e-post, med tanke på att det går snabbt och
enkelt att skicka informationen. Dock är återigen engelskan ett stort problem eftersom
kineserna inte alltid uppfattar informationen på korrekt sätt. Här finns det möjlighet för
dem att slå upp ord de inte förstod vilket kan öka förståelsen. Telefonkontakt trodde
författarna innan de gjorde fältundersökningen skulle vara mycket effektivt men även här
medförde det engelska språket stora begränsningar vilket gjorde att effekten av detta
verktyg blev mycket begränsad. Personliga möten var vad respondenterna uppskattade
mest. Detta kan vara förknippat med att kineser uppskattar att etablera relationer med sina
affärskontakter. Vid dessa möten elimineras risken för missförstånd och de icke verbala
signalerna kan överföras till mottagaren. Författarna anser dock inte att detta är det mest
effektiva sättet att överföra information då det är mycket tidskrävande. Videokonferenser
var något som författarna anser vara effektivt men det var endast två av respondenterna
som använde sig av denna överföringskanal.
Intranätet var det minst uppskattade informationshanteringsverktyget enligt
respondenterna då den förmedlade få detaljer och respondenterna var tvungna att söka
upp informationen.
De formella rapporter som används är den informations kanal som författarna anser vara
mycket exakt och välformulerad men den minst effektiva metoden. Detta beror dock på
vilken situation och vilken information som ska spridas. För att på ett överskådligt sätt
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sammanfatta de olika informationshanteringsverktygen och dess effektivitet, för- och
nackdelar presenteras en tabell nedan.
Kunskapskanaler Verbala sign.

Formella rapporter

Nej

E-post

Nej

Intranät

Nej

Telefonsamtal

Nej

Videokonferens

Ja

Personliga möten

Ja

Fördelar

Nackdelar

* Rik och saklig information
* Läsbar flera gånger
* Snabb och lätt att förmedla
* Läsbar flera gånger
* Geografiskt anpassat
* Billigt
* Lätt att slå upp ord man ej förstår
* Når snabbt ut till ett stort antal användare
* Kan uppfattas på många olika sätt,
svårt att påverka
* Läsbar flera gånger
* Snabbt och enkelt att ställa motfrågor
* Geografiskt anpassat
* Man vet att mottagaren har fått
informationen
* Bra då det är stora geografiska avstånd.
* Man både ser varandra samt kan prata
och ställa motfrågor
* Geografiskt anpassat
* Alla eventuella missförstånd kan redas ut
på en gång
* Snabbt och enkelt att ställa motfrågor
* Man vet att mottagaren har fått
informationen

* Ingen möjlighet till dubbelriktad dialog

2

* Kan lätt misstolkas
* Ingen möjlighet till dubbelriktad dialog
* För stor mängd gör det svårt att veta
vad somär viktigt

4

* Man vet ej omalla har tagit del
av informationen
* Kan innehålla ej uppdaterad information

2

* Språket kan ställa till problem
* Mottagaren kan förlora ansiktet,
omdenna inte förstår

3

* Språket kan ställa till problem
* Mottagaren kan förlora ansiktet,
omdenna inte förstår

5

* Långa resor när mottagaren befinner
sig långt bort
* Dyra kostnader
* Mottagaren kan förlora ansiktet,
omdenna inte förstår

3

Bild 4, Egen bild

5.1.2 Kunskapsöverföring
Hur går kunskapsöverföring från de svenska företagen tillväga och vilka problem kan
uppstå?
I teoridelen beskriver Alavi och Leidner att kunskapsöverföring har en viktig roll inom
företaget för att alla ska få en likvärdig kunskapsnivå. 144 För att lyckas med detta ska
kunskaperna som utvecklas spridas så alla medarbetare kan ta del av dem. Det måste
även finnas en positiv inställning till att sprida kunskap. 145 En jämförelse mellan Alavi
och Leidners är att alla respondenter ansåg att kunskap är en mycket viktig del för att få
företagen att fortsätta utvecklas. Samtliga respondenter ansåg att deras medarbetare var
positiva till att sprida kunskap till varandra men dock är författarnas uppfattning att
respondenterna hade en allt för hög position i företaget och därmed inte alltid hade en
objektiv syn på detta. Eftersom kineser inte vill diskutera olika ämnen i grupp för att
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Effektiv (1-5)
1=Dålig, 5=Mycket bra

verka okunniga eller att riskera att säga något olämpligt 146, anser författarna att det
måste vara svårt för respondenterna att avgöra om alla är positiva till att sprida kunskap
och att samtliga mottagit kunskapen. Självfallet kommer detta att märkas på längre sikt
men då kan många misstag redan ha gjorts.
Genom SECI-modellen som Nonaka har skapat har författarna fått en bild av hur
kunskap bildas, överförs och ändras inom organisationer. 147
Socialisering- Individ till individ. I socialiseringsfasen sker överföringen via informella
möten där företaget inte kan påverka det som sägs eller görs. Under denna fas sker
överföring från tyst till tyst kunskap.148 Enligt Platons modell har individen både fakta och
”beliefs” vilket ger kunskap till en annan individ som då bedömer den nya faktan med sin
egen ”belief” vilket ger ny kunskap. 149
Respondenten Thao berättade att kineserna på deras företag umgicks även utanför
arbetet och fick mycket bra kontakt med varandra. Därigenom förstod de varandra på
ett mycket bra sätt och lärde av varandra i stor utsträckning. Socialisering kan även ske
på arbetsplatsen och denna kunskap kan företaget inte påverka. Kunskapsöverföringen
blir mycket bättre om kollegorna umgås mycket och litar på varandra. Det negativa som
författarna kan se med socialisering är att företaget inte vet vad för sorts kunskap som
överförs eller om kunskapen är korrekt.
Externalisering- Individ till grupp. Externalisering betyder att en individ sprider
kunskap till en grupp.150 I empirin förklarade Mingtong att kunskapen spreds från det
svenska företaget till honom och sedan spred han det vidare inom företaget i Kina.
Respondenten ansåg att det inte uppstod så mycket misstolkningar eftersom han talade
bra engelska och kunde tolka västerländska budskap på ett bra sätt.
Enligt Platons modell har Mingtong både fakta ”beliefs”, vilket blir kunskap, som han
sprider vidare till företaget i Kina. Medarbetarna jämför dessa fakta med sin egen belief
och skapar ny kunskap. 151
Författarna anser att det finns nackdelar med detta tillvägagångssätt eftersom Mingtong
kan hålla kunskap för sig själv eller misstolka den kunskap som överförs från det
svenska företaget. Om fler får samma kunskap uppstår enligt författarna mindre
misstolkningar vilket gynnar hela företaget. Det som kan hända i Mingtongs exempel är
att alla medarbetare inte får ta del av kunskapen och ett bortfall av kunskap sker.152 Om
ett företag är beroende av en individs expertis vill denne kanske inte sprida kunskapen
vidare eftersom det ses om makt och prestige att inneha mycket kunskap. 153 Författarna
anser att det vore bättre att flera personer mottog informationen för att inte några
detaljer ska gå förlorade, eller att kunskapen förvrängs.
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Kombinering- Grupp till organisation. I teoridelen beskrivs kombinering som att
uttalad kunskap överförs till mer sammansatt kunskap. Detta sker när personer som redan
besitter viss kunskap kombinerar denna med ny kunskap. En person kombinerar redan
känd kunskap med kunskap från bland annat intranät och databaser för att på så sätt få
fram ny kunskap.154 De flesta respondenter hade negativa åsikter om intranätet för att det
oftast var dåligt uppdaterade och att kunskapen inte kom personligen till medarbetarna
utan de fick själva leta efter kunskap. Författarna tycker att företagen borde kunna satsa
mer på intranäten då de kan bli effektiva om de används på rätt sätt. Att hela tiden
uppdatera och lägga till mer kunskap men även göra intranätet som ett självklart
alternativ när man letar kunskap kan leda till att verktyget blir mer användbart. Om
intranätet är dåligt uppdaterat kan det även vara ett kvitto på att sändaren inte heller
tycker att det är ett bra sätt att överföra kunskap anser författarna.
Internalisering- Organisation till individ. Internalisering innebär att individer får tyst
kunskap genom lärande och praktisk användning.155 Respondenten Thomas berättade att
ett antal svenskar som var väl insatta i företagskulturen besökte Kina för att sprida
kunskap till kineserna via praktisk användning. Det han upplevde som ett problem med
denna överföringsmetod var att svenskarna inte delade med sig av all kunskap eftersom
de ansåg att viss kunskap är allt för självklar. Respondenten ansåg att kunskapen spreds
till alla inom företaget och att samtliga fick tillgång till kunskapen.
Författarnas uppfattning är att när kunskapen kan spridas direkt via dessa svenskar får
kineserna både kunskapen korrekt överförd samt möjlighet att klara ut eventuella
missförstånd direkt. Enligt Fang har kineser svårt att säga ifrån åt en högre uppsatt person
vilket kan leda till problem156. Men med tanke på att kineser känner sig mer trygga när de
skapat en relation och de svenskar som var i Kina inte var chefer, anser författarna att
detta problem bör kunna minskas och kineserna vågar framföra sina frågor och eventuella
åsikter. På lång sikt anser författarna att detta bör gynna kunskapsspridningen då
kineserna kan sprida den korrekta kunskapen vidare till sina kinesiska medarbetare.
Enligt Takeuchi och Nonaka kan den tysta kunskapen vara svår att sprida på global
nivå.157 Författarna anser att spridning av den tysta kunskapen underlättas vid dessa
möten. Överföring av tyst kunskap måste framställas och överföras inom företaget,
oavsett geografisk lokalisering. Marknaden och dess behov är väldigt varierande i världen
vilket gör att till exempel en standardisering av marknadens signaler är väldigt svåra att
genomföra. Därigenom krävs lokal kännedom om marknaden som kan definieras med
tyst kunskap och denna kunskap går inte att ersätta med standardiserad information inom
organisationen. Det kan vara mindre signaler som är svåra att se om man inte känner
marknaden mycket väl. 158 Denna kunskap kan kineserna bidra med genom att överföra
dessa till västerlänningar då det förefaller svårt för en svensk att känna till marknaden i
Kina i början av ett samarbete.
Respondenten Mikael förklarade att allt fler kineser utbildar sig och att deras utbildning
börjar likna det västerländska inlärningssystem vilket förbättrar förståelsen mellan
västerlänningar och kineser. Genom mer liknande utbildningar blir det även lättare att
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kunskapen blir accepterad hos individerna159. Mikael förklarade att svenskarna insåg att
kineserna bär på mycket kunskap som svenskar kan dra nytta av. Detta bidrar till att
svenskarna delar med sig av fakta till kineserna och tillsammans tar de med sig ”beliefs”
som sedan ger upphov till en delad gemensam kunskap.
En kinesisk utbildning kan bidra med allt mer fakta. Framförallt kan kinesernas sätt att se
på den inkommande fakta, som svenskarna tar med sig, göra att den delade kunskapen
som uppstår både kan öka i mängd och värde. Detta kan i sin tur leda till att när de delar
med sig av sina fakta uppstår synergier och både svenska och kineser slutar på en
kunskapsnivå som är större än den ursprungliga.
Enligt Teglkamp kan kunskapsöverföring hindras om ledningen är bristande i sin fokus
på att uppmuntra eller organisera kunskapsöverföring.160 Författarna kan konstatera att
det krävs mycket energi och fokusering på kunskapsöverföring från ledningens sida,
speciellt vid ett internationellt samarbete. Ett stort problem som kan uppstå är om en
medarbetare känner sig motvillig till att sprida kunskap och håller den för sig själv för
att bli oumbärlig, som respondent Yang beskrev. Detta får inte ske men kan vara svårt
för företaget att kontrollera. Det gäller att få alla anställda att känna sig delaktiga och
om man sprider kunskap kommer företaget att gå framåt och den anställdes arbete kan
vara säkrat. Alla respondenter tyckte att deras företag var positiva till
kunskapsspridning men författarnas uppfattning var att respondenterna hade en för högt
uppsatt chefsroll och inte alltid var medveten om hur kunskapen spreds.

5.1.3 Kulturella skillnader
Vilka kulturella skillnader bör företag som ska etablera sig i Kina tänka på?
Schneider och Barsoux anser att det är viktigt att förstå skillnaderna mellan den egna
kulturen och kulturen i landet företaget ska göra internationella investeringar i.161 Efter att
studerat teori samt empiri kring kulturella skillnader kan författarna konstatera att det är
av stor vikt att man är väl införstådd med sin egen kultur samt medarbetarens kultur för
att få en så smidig kommunikation som möjligt. Författarnas uppfattning är att kulturen är
ett problem som utmärks mest i början av samarbetet. Sätter man sig snabbt in i
motpartens kultur kan man undvika onödiga misstag och få en smidig kommunikation.
Enligt Fang har kineser lågt förtroende för människor de inte känner och gör sällan stora
affärer med okända.162 Här kan konstateras att det gäller att lägga stor vikt vid att skapa
relationer men inte luras till stora eftergifter för kinesernas generositet vid personliga
möten. Respondenten Mikael nämner under intervjun att det gäller för svenskar att lära
sig ”kriga” mer för att göra lyckosamma affärer i Kina. Författarna anser att det gäller att
vara väl insatt i kinesernas tankesätt och att man inte är lika skyddad som i Sverige när
man ska göra affärer i Kina. Att kineserna inte litar på människor i den utsträckning som
svenskar gör kan enligt författarna bero på att de inte har samma samhälls- och rättsystem
mot förlorade inkomster som i Sverige.
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Författarnas tankar om Kina och kineser har förändrats efter fältundersökningen. Som
Cheng sa under intervjun att den produkt som fortfarande går hem hos svenskar efter 30
år hade bytts ut flera gånger hos kineserna. Detta är en intressant aspekt då författarnas
generella uppfattning var att svenskar utvecklas mycket mer och snabbare än kineserna.
Det engelska språket var, som tidigare nämnts, ett utmärkande problem som man bör ha i
åtanke vid överföring av kunskap till kineser. Många av de anställda kunde prata lite
engelska eller ingen engelska alls, vilket även beskrivs i teorin att kinesers engelska
kunskaper är generellt dåliga.163 Författarna kunde själva konstatera språkbarriären som
fanns under deras resa i Kina. Detta är också beskrivet i den litteratur som studerats men
hur dåliga kineser är på engelska är faktiskt förvånande.
De västerländska respondenterna hade båda stött på problem med att kineser inte ville
”förlora” ansiktet samt att kineserna hade mycket respekt för dem eftersom de var högre
uppsatta chefer. Att kineserna hellre säger att de förstått istället för att konfrontera och
säga att de inte förstår164, kan leda till stora problem. Även författarna upplevde kinesernas
förhållande till att inte ”förlora” ansiktet när de letade efter rätt adress, flera kineser
pekade åt ett håll även fast de inte visste vägen.
Författarna uppfattade att det enda företag som gav de anställda kurser innan de
påbörjade arbetet i Kina hade förhållandevis få problem runt kunskapsöverföring. Vad
som också kan vara lämpligt är att prata med någon som har tidigare erfarenhet av
samarbete med kineser och Kina. Det kan även vara svårt åt motsatt håll det vill säga, för
en kines som ska jobba med svenskar. Författarna anser att det bästa sättet för en kines att
förstå svensk kultur är att även dessa samtalar med kineser som har tidigare erfarenhet att
arbeta med någon från Sverige. Det var enligt respondenterna mycket svårt att få tag på
kurser eller dylikt om hur man ska agera vid samarbete med svenskar.
Sammanfattningsvis kan dock konstateras att det absolut bästa sättet att förbereda en
etablering i Kina är att först besöka landet för att förstå hur landet har utvecklats och
förstå vad som är betydelsefullt för kineser.
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I detta kapitel kommer författarna att
presentera en slutdiskussion utifrån
analysen.

~ Slutdiskussion ~
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6.1 Slutdiskussion
I det avslutande kapitlet presenteras den slutdiskussion som författarna kommit fram till
utifrån den analys som redovisats tidigare i uppsatsen.
Det primära syftet med denna uppsats var att se hur kunskap överförs och information
hanteras från svenska företag till deras samarbetspartners eller dotterbolag i staden
Qingdao i Kina, men även att se vilka problem som kan uppstå när dessa processer
genomförs. Resultatet författarna kom fram till var att det var flera olika
överföringsmetoder som användes och att kinesers och svenskars sätt att reagera över
faktan är väldigt varierande. Det kommer att bli en utmaning för svenska företag att
betänka hur de nya värderingssystem ”beliefs” de möter påverkar hur den kunskap de har
med sig och lanserar som ”fakta” tas emot av de nya medarbetarna. Fakta är lätta att
sprida, men att få samsyn i hur man tolkar detta kräver att även uppfattningarna, det vill
säga tolkningen är den samma ”beliefs” och det kan uppnås genom att sprida
företagskulturen.
Författarna ville även utreda vilken informationshantering som var mest effektiv. Med
utgångspunkt från empirin anser författarna att e-post med sin enkelhet och snabbhet är
det mest effektiva överföringssättet. Dock finns problemet med att kineserna inte
uppfattar informationen på ett korrekt sätt då språkbarriären sätter gränser. Detta kan
emellertid åtgärdas genom att det finns möjlighet att slå upp ord för att öka förståelsen.
Det kan konstateras att respondenterna uppskattade personliga möten i stor utsträckning
då kineser anser att det är viktigt med personliga relationer. Författarna anser dock att det
smidigaste sättet att överföra information är via videokonferens, detta med tanke på de
långa avstånd som råder mellan Sverige och Kina. Under en videokonferens kan de se
varandra och avläsa de icke verbala signalerna, detta kan även liknas med personliga
möten som respondenterna uppskattade mest. Författarna anser även att videokonferenser
är en kostnadseffektiv åtgärd.
Slutligen ville författarna studera om det uppstår några problem i samband med de
kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina. Författarna kan här konstatera att flera
problem uppstår i och med de kulturella skillnaderna. Det grundläggande problemet är att
förstå motpartens kultur, detta för att vissa företeelser som togs förgivet från Sverige inte
alltid var självklart för dem i Kina, eftersom det är skillnad på kinesiska och svenska
medarbetarnas sätt att reagera ”beliefs” på information som de inte förstår. Därav är det
viktigt att företagen eliminerar dessa risker för feltolkningar. För att förstå motpartens
kultur anser författarna att det är av stor vikt att besöka landet för att förstå deras sätt att
leva.

6.2 Vidare forskning
Vad författarna anser intressant som vidare forskning är hur informationshantering och
kunskapsöverföring kommer förändras då marknaden blir allt mer global och Kina allt mer
västerländskt influerat. Kommer kinesers sätt att reagera på den information som de inte
förstår att närmare sig svenskars sätt att reagera?
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6.3 Slutord
Denna uppsats och resan till Kina har gett författarna en mycket upplevelserik och
oförglömlig erfarenhet. Mötet med respondenterna och de intryck som författarna fångat
under resans gång har gett dem en djupare förståelse för kinesernas sätt att tänka och
agera. Slutligen kan författarna konstatera att överföra information och kunskap mellan
svenska och kinesiska företag inte alltid sker komplikationsfritt. Det gäller att vara
förberedd på att Sverige och Kina är två mycket olika länder gällande kultur och
utveckling, som författarna anser har speglat människorna i stor utsträckning.
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Under bilagor återfinns
intervjufrågorna på svenska, engelska
och kinesiska som använts vid
fältundersökningen.

~ Bilagor ~

52

Bilaga 1












Intervjufrågor – Svenska

Bakgrundsinformation
Vilken befattning har du inom organisationen?
Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter?
Hur länge har du arbetat inom organisationen?

Informationshantering och kunskapsöverföring
Vad anser du att kunskapsöverföring är?
Vilken överföringsform tycker du fungerar bäst?
Vilken överföringsform tycker du fungerar mindre bra?
Varför är kunskap viktigt för ert företag?
Hur går kunskapsöverföringen från det västerländska företaget tillväga? Eller inom
organisationen?
Har det uppstått några utmärkande problem vid informations och
kunskapsöverföringarna?
o
o
o
o













Varför uppstår problem?
När uppstår problemen?
Var uppstår problemen?
Hur uppstår problemen?

Om problem uppstått hur har dessa hanterats/hanteras det?
Upplever du att det finns utrymme för att dela med sig av sin kunskap och i så fall
hur?
Hur är viljan bland de anställda att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till
varandra? Skillnader mellan västerlänningar och kineser?
Anser du att kunskap är samma sak som information?
Vilka informationshanteringsverktyg används?
Vilket är det mest effektiva informationshanteringsverktyg som ni tillämpar?

Kulturella skillnader
Vad anser du kulturella skillnader är?
Är skillnaderna mellan västerländsk och kinesisk kultur betydande vid
informationshantering- och kunskapsöverföring?
Vad skulle du ge för råd till kineser som ska jobba tillsammans med västerlänningar?
Respektive västerlänningar som ska jobba med kineser?
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Bilaga 2












Intervjufrågor – Engelska

Background information
What position do you have in the organization?
Can you please describe your assignment within the organization?
For how long have you been working in the organization?
Competence and knowledge transfer
How would you explain knowledge transfer?
Which transfer form do you prefer?
Which transfer form do you not prefer?
Why is knowledge important in your company?
How are the information and knowledge transferred preceded from the western
company? Otherwise whitin the company
Have your company note any special problem according to information and
knowledge transfer?
o
o
o
o

Why do the problems come up
When the problems do appears?
Where the problems do appears?
How do the problems come up?





If problems appear how have these been handled?
Do you think you could share your knowledge and if you could, how would you do?
How are the willingness among the employees to share of its experience and
knowledge to each other? Differences between western and Chinese?





Do you consider knowledge and information is the same thing?
Which information-handling tool was used?
Which is the most effective information-handling tool that you use?

Cultural differences
 What do you consider about cultural differences?
 Are the differences between the western and the Chinese culture significant at
information and knowledge transfer?
 What kind of advice could you give to the Chinese which will work with western?
And what kind of advice could you give to the western which will work with
Chinese?
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Bilaga 3

Intervjufrågor – Kinesiska

背景材料


你的职位是什么？



请简单描述一下你的工作内容



你在单位中工作有多长时间了？

信息整理以及知识与能力的传送


你认为什么是知识与能力的传送？



你认为怎样的传送方式运行得最好？



你认为怎样的传送方式运行得最差？



为什么知识对一个公司很重要？



在西方国家, 知识与能力如何在公司之间进行传送？在公司内部又如何传送的？



信息整理以及知识与能力传送的过程中有没有出现问题？
o 为什么会出现问题？
o 什么时候出现问题？
o 什么地方出现问题？
o 问题是怎样出现的？



当问题出现时，你们是怎样处理的？



你感觉到有机会与别人分享你的知识吗？如果回答是肯定的，请说明你是怎么
做的。
你公司员工与别人分享经验与知识的意愿如何?西方人与中国人之间有何区别?



你认为信息与知识是一样的吗？



信息整理的方法有哪些？
你公司目前使用的最有效的信息整理工具是什么?
文化差异



你认为文化差异是什么？



你认为西方国家与中国的文化差异在知识传送中是不是起到决定性的作用？



你会给将于瑞典人一起工作的中国人，或者将与中国人一起工作的瑞典人提怎
样的建议与忠告？
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