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Arbeta och leva i Kina 
Upplevda kulturella skillnader från ett svenskt perspektiv 

 
Johan Lindholm 

 
 
En ökad handel med Kina har inneburit att fler svenskar arbetar och bor där 
tillfälligt. Det betyder att det finns intresse att undersöka kulturella skillnader 
för att underlätta anpassningar vid arbete och fritid. Åtta personer med 
erfarenhet av att arbeta och leva i Kina intervjuades. Resultatet visade på 
betydande skillnader i kommunikation, tidsuppfattning, organisation, relationer 
och socialt beteende. Kommunikationssvårigheter fanns både under arbete och 
vid fritid vilket berodde på språket i sig samt olika kommunikationsstilar. Den 
hierarkiska organisationen bidrog till att saker tog längre tid, men goda 
relationerna upplevdes minska tidsåtgången. Socialt beteende skiljde sig till 
exempel vid bordskick. För att motverka skillnaderna underlättar ett gott 
tålamod samt en kulturell förståelse och acceptans. Resultatet diskuteras utifrån 
skillnaderna i de kulturella samhällsvärderingarna. 
 
Key words: China, cross-cultural differences, cultural adjustment, work, leisure.  

 
 

Inledning 
 
Kinas totala omsättning av import och export har ökat kraftigt de sista tio åren. Enligt China 
statistical yearbook (2006) importerade och exporterade Kina varor för cirka 2808 miljoner dollar 
under 1995 och år 2005 för cirka 14 219 miljoner dollar. Det innebär en ökning av utrikes 
handeln med över 500 procent under en period av tio år. Det finns alltså ett stort intresse för 
företag att vara med när en ekonomisk stormakt växer fram. Keller och Kronstedt (2005) menar 
att den snabba ekonomiska utvecklingen till ett modernt Kina i kontrast till ett Kina med rik 
kulturell historia har gett landet en delad personlighet. Det finns en dissonans mellan deras 
tvåtusenåriga historia med starka kulturella rötter å ena sidan och den västerländska kapitalismen 
å andra sidan. Västerländska värderingar, klädstil, individualitet och materialistisk kapitalism 
sprider sig snabbt. Synliga västerländska influenser gör det lätt för västerlänningar som kommer 
till Kina att tro att de har ett västerländskt tänkesätt och liknade värderingar, vilket kan leda till 
kulturkrockar (Keller & Kronstedt 2005). För att undvika detta kulturella missförstånd krävs en 
större medvetenhet om den kulturella kontexten runt arbetsgrupper med olika nationaliteter 
(Gibson, Zellmer-Bruhn & Schwab, 2003). 

Det finns mycket litteratur om hur affärer görs i Kina, men dessa är mer fokuserade på själva 
affärsförhandlingen. I den här uppsatsen kommer det istället att fokuseras på hur det är att arbeta i 
Kina ur ett svenskt perspektiv, med andra ord, vad som skiljer sig åt kulturellt och vilka 
anpassningar behövs. Vid arbete i andra kulturer är det också viktigt att trivas på fritiden, därför 
har även det tagits med som en aspekt. 
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Individualistisk eller kollektivistisk kultur 
 
Kulturer räknas som individualistiska eller kollektivistiska beroende på om personen ser sin egen 
välfärd som viktigare än gruppens, organisationens eller familjens där den hör hemma. Graden av 
individualism och kollektivism varierar från person till person, men trots det kan länder bli 
kategoriserade utifrån den dominerande sidan (Kirkman, Gibson & Shapiro, 2001). Enligt Bhasin 
(2007) finns det i Kina inte någon plats för individualism. Kina har alltid varit ett kollektivistiskt 
samhälle byggt på personliga relationer som varit hierarkiskt organiserade efter konfucianismens 
värderingar. Författaren påpekar dock att gamla värderingar ändras i Kina genom nya 
generationer. Skillnader mellan individualistiska och kollektivistiska värderingar har tydlig 
påverkan vid samarbete. Till exempel fann Kirkman, Gibson och Shapiro (2001) i sina intervjuer 
att individer från ett kollektivistiskt land som Filippinerna, ansåg att en tredjedel av deras lön 
borde baseras på arbetsgruppens prestation. Å andra sidan tyckte individer i mer individualistiska 
länder som USA och Finland att mindre än 25 procent respektive 10 procent skulle baseras på 
arbetslaget. Även Gelfand och Christakopoulous (1999) fann skillnader beroende på kulturell 
bakgrund. De jämförde personer från Grekland som anses vara en kollektivistisk kultur och USA 
som anses representera en individualistisk kultur. Resultaten visade att de amerikanska deltagarna 
värderade sina intressen mer och lärde sig mindre om motpartens behov.  

Enligt Daun (1998) är svenskarna mer individualistiska än kollektivistiska. Karakteristiskt för 
den svenska individualismen är att vara oberoende med betoning på social självständighet, med 
andra ord vill svensken inte vara beroende av andra, såsom grannar, släkt och arbetsgivare. 
Paradoxalt finns en symbios mellan den svenska individualismen och de kollektivistiska dragen i 
det svenska samhället. Svensken fostras till en självständig individ, men får samtidigt inte 
urskilja sig för mycket från samhällets ramar, en strävan efter likformighet finns i kulturen. 
 
 
Konfucianismen och hierarkier 
 
Enligt Fang (2006) anser kineser att konfucianismen inte är någon religion utan mer en filosofi.  
Den har dock påverkat formandet av de kinesiska samhällsvärderingarna, liksom kristendomen 
har format de svenska värderingarna. En av Kellers studenter förklarade påverkan av 
konfucianism: ”Det är som en osynlig börda som alla kinesiska individer bär med sig.” (Keller & 
Kronstedt, 2005, s. 61). Konfucianismen ligger som grund till de kinesiska värderingarna och 
påverkar således sättet för hur de arbetar. Till exempel kan det komma i utryck att de är ovilliga 
att konfrontera auktoriteter, eftersom konfucianismen är en hierarkisk modell av samhället där 
mänskligheten har sociala bindningar till andra genom pinyin eller humanitet. Pinyin uttrycker 
sig i fem förhållanden: furste till undersåte, förälder till barn, äldre bror till yngre bror, man till 
hustru och vän till vän. Exempelvis ska fursten behandla undersåten väl och undersåten ska visa 
respekt för fursten. Alla utom den sista beskrivs som hierarkiska relationer 
(Nationalencyklopedin, 2007). 

Han, Li och Hwang (2005) undersökte hur dessa hierarkiska relationer kan se ut genom att 
studera den kognitiva responsen, när en professor eller en klasskamrat efterfrågade en tjänst hos 
taiwanesiska studenter. Två olika tjänster undersöktes, en med akademisk anknytning och en som 
bestod av att utföra hushållstjänster. Resultatet visade att deltagarna var mer benägna att 
acceptera att utföra en akademisk tjänst åt professorn än åt en klasskamrat. Detta antogs bero på 
att deltagarna tenderar acceptera att utföra tjänster från en överordnad när kontexten av tjänsten 
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stämmer överens med relationskontexten. Deltagarna accepterade förfrågan från en person i en 
vertikal relation därför att kontexten var psykologiskt relaterad med deras traditionella auktoritets 
orienterade värderingar. Vad gäller utförande av hushållstjänster, var det 39 procent av 
studenterna som accepterade att utföra en oskälig tjänst som att uträtta hushållssysslor. 
Författarna till studien antar att studenterna troligtvis har blivit influerade av västerländska ideal, 
men tillförlitade sig till auktoritetsorienterade värderingar när de accepterade begäran. När det 
gällde utförande av tjänster åt klasskamrater var individens närhet i relationen en viktig faktor för 
beslutet. Mellan jämlika partner, i ett konfucianskt samhälle som det taiwanesiska, influeras 
villigheten att hjälpa starkt av principen att hjälpa en förtrogen vän. Även Trompenaars och 
Hampden-Tuner (1997) undersökte hur den kinesiska kulturens syn på hierarkiska relationer 
påverkar villigheten att hjälpa. De studerade flera länder för att se i vilken utsträckning anställda 
skulle hjälpa sin chef att måla om huset. Kina och Sverige låg i varsin ytterkant där 9 procent av 
svenskarna skulle hjälpa chefen medan siffran var 68 procent hos kineser. Dessa resultat skulle 
kunna tolkas utifrån Bhasins (2007) beskrivning att kineser visar respekt för överordnad av högre 
rang, skyldighet till familj och lojalitet till vänner.  
 
 
Personliga relationer 

 

I den kinesiska kulturen är det viktigt med personliga relationer både privat och inom yrkeslivet.  
Lee och Wong (2001) menar att för att lyckas i Kina ska sociala relationer prioriteras, vilket 
betyder en medveten ansträngning för att stärka tillit och tillfredställelse i relationsbygget. Båda 
parter ska demonstrera intresse för varandras välbefinnande och sociala nätverk (eng. social 
interdependencies). Karaktärsdrag som kineser uppskattar för att bygga tillit i relationer är 
ärlighet, envishet, lugnhet, tålmodighet och tolerans (Fang, 2006). Vidare pekar Bhasin (2007) 
samt Zimmermann, Holman och Sparrow (2003) på att kineser inte skiljer affärer från vänskap, 
för att göra affärer med dem förväntar de sig att du blir deras vän. Enligt Arnstberg (1989) är 
relationer även viktiga i Sverige, som att demonstrera pålitlighet, generositet, hålla sitt ord och 
andra besläktade etiska dygder, som inte brukar skifta särskilt mycket mellan olika folkslag. 

Familjerelationer. Björkstén (2006) beskriver att den kinesiska kulturen kretsar kring familjen 
som inte bara består av föräldrar och barn utan även inkluderar kusiner, sysslingar eller riktigt 
goda vänner. I de kinesiska familjerna umgås individer nära varandra. Relationerna inom 
familjen påverkas fortfarande av de konfucianska levnadsreglerna som lojalitet och respekt men 
umgänget anses också ha ett egenvärde. 

Vänskapsrelationer. Det är inte bara i familjen som kineser är sociala utan de vårdar sin 
vänkrets och hjälper ofta sina vänner att lösa problem. Detta tänkesätt finns i den kinesiska 
kulturen och besvärar ofta utlänningar, som känner att de förväntas återgälda hjälpsamheten. 
Emellertid ska hjälpsamheten inte ses som ett återgäldningskrav, utan mer som ett sätt att lära 
känna en ny person (Björkstén, 2006). Kineser är dock medvetna om tjänster som gjorts för dem 
och är alltid beredd att besvara på liknade sätt (Bhasin, 2007). I kontrast har svenskar däremot ett 
starkt behov av oberoende, vilket kan yttra sig att svenskar vill vara ensam eller inte vill stå i 
tacksamhetsskuld till någon. Därför föredrar svenskar att betala själv vid restaurangbesök eller 
inte vänta för länge med att bjuda igen (Daun, 1998). 

Affärsrelationer. Ett viktigt begrepp i affärsrelationer är guanxi. Det kan definieras som en 
ömsesidig hjälpsamhet och det är särskilt viktigt inom den kinesiska affärsvärlden (Björkstén, 
2006). Guanxi är den interpersonella relationen som för kineser ses som avgörande för att främja 
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smidiga affärsuppgörelser (Tong & Yong, 1998). Guanxi har utan tvivel varit ett viktigt verktyg 
för att göra affärer i ett samhälle som saknat tydliga byråkratiska normer, ett friskt rättsystem och 
pålitliga institutioner. När Kina börjar införa internationella standarder för bokföring, lagar, 
ägande rätt och ledarskap så förmodas betydelsen av guanxi att minska (Hutchings & Weir, 
2006). Björkstén (2006) anser också att under planekonomin var individ och företag helt 
beroende av guanxi, men att redan idag har betydelsen minskat. Även om guanxis roll har 
minskat är det fortfarande ett viktigt smörjmedel i yrkeslivet. Enligt Tong och Yong (1998) är 
vänskap ingen sann bas för guanxi men en nära vänskap är viktig i affärslivet. Vänskapen innebär 
att långa procedurer kan undvikas. Utan en existerande bas med guanxi är det exempelvis 
betydligt svårare att etablera en affärsrelation. 

Lee och Wong (2001) visade i en undersökning att guanxi påverkas positivt av ett företags 
osäkerhet vid beslutsfattande. De menar att företaget blir mer motiverat av att skapa relation med 
sin handelspartner för att minska osäkerheten vid beslutsfattande. Uppfattad likhet påverkar även 
guanxi positivt. De menar att personer som delar liknande karakteristika, såsom lika intressen, 
delade erfarenheter, lika livsstil och/eller samma värderingar, lättare bildar förhållanden som 
leder till guanxi. Opportunism, det vill säga strävan efter självintressen genom att använda sig av 
manipulation och falskhet, har däremot en negativ effekt på guanxi. När guanxi är etablerat har 
det en positiv påverkan på den upplevda relationskvalitén och det sociala nätverket, vilket i sin 
tur leder till bättre affärsprestationer.  

Enligt Tong och Yong (1998) behövs kontinuerlig social interaktion för att underhålla nära 
guanxi. Sociala besök, inbjudningar till middagar och gåvor förenklar denna process. 
Underhållandet av guanxi är även beroende av en pågående demonstration av pålitlighet och 
trovärdighet. Mer än någon annan faktor ändrar opålitlighet och missbruk av tillit snabbt nära 
guanxi till distanstagande. Zimmermann et al. (2003) menar att det gäller att ägna tid för att prata 
om personliga angelägenheter för att visa ett personligt intresse och bygga tillit. 
Personorienteringen gör att kineserna ser det som att de gör affärer med dig som person och inte 
med ditt företag. Detta kan även ha betydelse vid affärsöverenskommelser. Till exempel om flera 
personer erbjuder någonting till samma pris så väljer ofta kineserna att arbeta med den de har 
guanxi med (Tong & Yong, 1998). Det krävs relativt lång närvaro i Kina som utlänning för att 
skapa en fungerande relation till kunder och leverantörer. Det är därför viktigt att företagen inte 
byter folk för ofta (Fang, 2006). 
 
 
Tappa ansiktet 
 
Enligt Keller och Kronstedt (2005) är att inte tappa ansiktet en stark psykologisk drivkraft i Kina 
och kan bli ett av de svårare paradigmen att ändra. Kineser är väldigt beroende av vad 
omgivningen tycker och tänker, därför är de mån om att inte göra bort sig och framförallt inte 
offentligt så att andra ser det (Björkstén, 2006). Att tappa ansiktet beskrivs med betoning av 
stolthet, skam och anseende (Zimmermann et al. 2003). Det kan gestalta sig på så vis att de har 
svårigheter att medge när de har fel eller när det finns ett bättre sätt att göra något, eller att de inte 
vet någonting. Till exempel att säga till en chef att den inte gör sitt arbete så bra som möjligt 
innebär att chefen tappar ansiktet. Det gör att det är säkrare för kinesiska chefer att fortsätta göra 
saker som de alltid gjort eftersom det är ett sätt att inte tappa ansiktet. Det största problemet med 
att undvika att tappa ansiktet är att de i regel behöver ignorera verkligheten. Detta kan 
exemplifieras med sjukdomen SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Den stora 
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utbredningen av sjukdomen mörkades vilket gjorde situationen värre än om problemet skulle ha 
erkänts direkt (Keller & Kronstedt, 2005). Ovilligheten att bli beskylld om något går fel leder 
enligt Zimmermann et al. (2003) att kineser är mindre självständiga vid beslut och att de tar färre 
initiativ i arbetet än till exempel tyskar. Ett annat sätt att tappa ansiktet är att inte hjälpa en väns 
guanxi om personen ber om hjälp, därför är det viktigt att hjälpa till och vårda sitt nätverk. Det 
finns även något som kallas att ”ge ansikte" vilket är motsatsen till att få en person att tappa 
ansiktet. Sätt att ge en person ansikte kan vara att ge beröm till någon offentligt, eller hjälpa en 
persons bekant eller på något annat sätt visa att personen är betydelsefull för en själv (Björkstén, 
2006). 

För att undvika att någon tappar ansiktet visar kineserna i mindre utsträckning känslor 
offentligt och uppträder artigt. Det är exempelvis olämpligt att inför andra medarbetare tala om 
för en kollega att den gjort fel, därför är bättre att ta det enskilt med kollegan vilket kineser 
accepterar (Björkstén, 2006; Zimmermann et al., 2003). Enligt Zimmermann et al. (2003) så 
accepteras även öppen konstruktiv kritik med tydligt redogörande för åsikten för att uppnå 
organisationsmål. Fang (2006) vill däremot tona ner myten om att tappa ansiktet och menar att 
kineser är flexibla i förhandlingar och kan använda det till sin fördel för att vinna en förhandling. 
 
  
Socialt beteende 
 
I Kina hälsar personer på varandra genom att ta i hand och ögonkontakt är lika viktigt som för 
svenskar. Kineser håller normalt samma avstånd som svenskar men en svensk kan blir förvånad 
över viss kroppskontakt: ”Kinesen kan vilja hålla svensken i handen eller under en middag lägga 
sin hand i dennes knä!” (Forslund, 2003 s. 218). Detta ska dock enbart ses som ett uttryck för 
vänskap och inget annat (Forslund, 2003). Däremot visar inte kineser känslor offentligt, såsom 
smekningar eller kramar (Bhasin, 2007). Kineserna har inte så mycket gester i sitt kroppsspråk 
men har ett mycket rikt minspel samt även duktiga att hålla masken vid förhandlingar (Forslund, 
2003). Zimmermann et al. (2003) tar upp att den personliga komforten kan påverkas av 
kinesernas offentliga beteende. Det kan vara utifrån västerländsk synpunkt dåliga sedvänjor som 
att rapa och spotta offentligt. Vad gäller Sverige, uppfattas enligt Daun (1998) spottande som ett 
positivt och kraftigt manligt uttryck av en del, medan andra ser det negativt som bristande 
kultivering. 
  Titlar. Kineserna själva är sinsemellan noga med formella titlar. Titeln på visitkortet kan visa 
var i hierarkin motparten befinner sig (Forslund, 2003). Visitkort överlämnas och tas emot med 
båda händerna och efter mottagande är det god sed att noga läsa igenom visitkortet och gärna 
ställa någon fråga om innehållet. Vem som lämnar över visitkortet först har dock ingen betydelse 
(Björkstén, 2006). På kortet står efternamnet först och används vid tilltal. Mr, Ms eller Madam 
används som titlar. Ms tilltalas ogifta kvinnor och kvinnor upp till en viss ålder, medan gifta och 
äldre kvinnor tilltalas med Madam och efternamnet (Forslund, 2003).  

Bordsskick. Matkulturen är viktig i Kina men bordsskick är inte detsamma som i Sverige. 
Kineserna glufsar, sörplar, och smackar i sig maten samt det spills och kladdas. Ben från fisk och 
kyckling läggs direkt på bordet (Björkstén, 2006). Nästan allt är tillåtet men inte att sticka 
pinnarna i risskålen, slicka sig om fingrarna eller snyta sig vid bordet (Forslund, 2003). Vid 
bordsplaceringen gäller de konfucianska grundreglerna som att yngre respekterar äldre, lägre 
rang respekterar högre rang. Den sociala rangen hos personerna bestämmer placeringen. 
Exempelvis är platsen diagonalt motsatt rummets dörr reserverad för den äldste eller 
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hedersgästen vid en formell affärsmiddag (Björkstén, 2006). Även i Sverige finns det regler vad 
gäller placering, vanligtvis sitter den manliga hedersgästen till väster om värdinnan och den 
kvinnliga till höger om värden (Powell, 2006). Till affärsmiddagar skålas det gärna i det 
kinesiska brännvinet som tillverkas av hirs. Vid skålning stötes glasen mot varandra och för att 
visa respekt sänker ena personen sitt eget glas så att kanten kommer under motpartens glas. 
Respekten är oftast ömsesidig och då justeras glasens banor in mot själva stöten tills bägge glasen 
slår i bordsskivan (Björkstén, 2006). 
 
 

Uppfattning om tid 
 
Tidsuppfattningen skiljer sig mellan olika kulturer och länder. Uppfattning om tid hänger 
samman med hur vi planerar och samordnar aktiviteter med andra. Det är en viktig faktor för hur 
erfarenheter och aktiviteter organiseras (Trompenaars & Hampden-Turner, 1997). Uppfattningen 
av tid skiljer mellan Sverige och Kina. I Sverige används m-tid (monochronic time) mer, vilket 
innebär att en sak görs i taget. Punktlighet och effektivitet ses som viktiga. För det kinesiska 
fastlandet är det dock vanligare med p-tid (polychronic time), vilket innebär att flera saker händer 
samtidigt. Det uppskattas mer vad du gör än hur du gör och spontanitet och flexibilitet ses som 
viktigare än planering (Fang, 2005). Detta överensstämmer med Zimmermann et al. (2003) som 
menar att kineserna har bristande tidsplanering och mindre systematiska förhandlingsmöten 
jämfört med tyskar. I Kina är det viktigt att komma i tid och särskilt i affärssammanhang, vilket 
är motsägelsefullt med tanke på p-tiden (Forslund, 2003; Powell, 2006). På grund av 
trafiksituationen ursäktas dock oftast sen ankomst (Forslund, 2003). 

Det konfucianska familjesamhället påverkar också tidsuppfattningen. Till exempel kan det bli 
långa förhandlingar eftersom det tar tid att skapa tillit till icke familjemedlemmar från andra 
kulturer (Fang, 2006). Trompenaars och Hampden-Turner (1997) menar att det tar mycket längre 
tid att komma till poängen vid diskussioner i Kina, vilket beror på betydelsen av att inte tappa 
ansiktet.  
 
 
Kommunikation och perspektivtagande 
  
Språkskillnader är en stor barriär mellan kineser och västerlänningar och ett grundläggande 
problem för interaktion. Speciellt vid kommunikation med kroppsarbetare och äldre anställda 
som inte har lärt sig engelska. Rekommendationen för anpassning är att lära sig språket även om 
det bara så är grunderna. Detta ger fördelar eftersom det visar ens försök till en interkulturell 
förståelse vilket hjälper till att bygga personliga förhållanden med kineserna (Zimmermann et al., 
2003). 
 En förutsättning för att överbrygga olika kulturella skillnader mellan parterna innefattar en 
öppen kommunikation och förmåga att se varandras behov (Cheng, Tjosvold & Su, 2005; 
Natcher, Davis & Hickey, 2005). Enligt Forslund (2003) är det viktigt att tänka på risken för 
missförstånd när kommunikationen sker genom en kinesisk tolk. Missförstånd kan bero på att en 
svensk och en kinesisk tolk har olika referensramar, det vill säga något en svensk tycker är 
självklart och underförstått behöver inte vara det för den kinesiske tolken. För att förebygga 
missförstånd gäller det att förbereda tolken väl så den vet budskapets innebörd (Forslund, 2003). 
Enligt Bhasin (2007) föredrar kineser en formell kommunikationsstil offentligt beroende av den 
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hierarkiska strukturen i deras samhälle. De ogillar konfrontationer och säger ogärna nej av 
respekt för gästen. Även svenskar ogillar konflikter och undviker samtalsämnen som är starkt 
känsloladdade eller där åsikten går isär (Daun, 1998). Svenskars kommunikation är rak och ärlig, 
samt undviker överdrifter och saker som ej kan hållas. När svensken säger ja så menar den det, 
för att undvika att göra någon besviken senare (Powell, 2006). 
 
 
Fritid 
 
För att trivas på fritiden verkar det vara av betydelse att försöka fortsätta utöva fritidsaktiviteter 
som i hemlandet. Enligt Mendenhall och Oddou (1985) går det lättare att anpassa sig till kulturen 
om parallella substitut för sina fritidsintressen kan hittas. Till exempel kan en amerikan som 
arbetar i Europa utöva fotboll istället för baseboll eller lyssna på folkmusik istället för jazz. 
Zimmermann et al. (2003) undersökte tyskar som arbetade i Kina. De som tidigare idrottat 
fortsatte med det, men ändrade inriktning för att enklare kunna utföra den. Till exempel byttes 
mountainbike cykling ut mot att spela squash. Många använde sin lediga tid för att åka runt i 
Kina eller reste vid semester till andra platser i Asien. De kunde till exempel åka till Hong Kong 
ganska ofta där de kunde gå på bio och handla. I Hong Kong är utbudet av västerländsk mat 
större. De flesta var dock nöjda med den kinesiska maten, men de saknade även västerländsk mat. 
Smedberg (2005) poängterar att om familjen följer med är fritiden under helgerna oerhört viktig, 
det är då familjen umgås, gör utflykter, idrottar samt träffar vänner och bekanta. Det finns även 
många olika organisationer och nätverk att gå med i såsom: Shanghai Expatriate Association eller 
Beijing Newcomers Network.  
 
 
Sätt att underlätta anpassning 

 
Kommunikation. Personers kulturella bakgrund avspeglar sig i deras sätt att kommunicera. Vid 

bristande förståelse av andra människors tal- och kroppsspråk uppstår lätt missförstånd och 
konflikter. Kring (2001) har studerat kulturella skillnader vid rymdfärder och rekommenderar 
mer preventiva åtgärder. Kommunikationsproblem kan minimeras om personer tränas att använda 
ett tydligt språk utan slang samt genomgå en introduktion i kulturella skillnader i kroppsspråk. 
Personer från olika kulturer kan underlätta anpassningen genom att bli mer medvetna om sitt eget 
perspektiv och sätt att kommunicera. Självinsikten innebär att individer kan förändra sitt beteende 
och ett samarbete i förtroende kan utvecklas (Matveev & Nelson 2004).  

Förståelse. Kognition och beslutsfattande är kulturbaserat och det är viktigt att tänka på att 
människor inte uppfattar situationer och beslut på samma sätt. Interaktion mellan människor sker 
på olika sätt eftersom människor har olika attityder. Olika attityder till beteenden som att be om 
ursäkt, hjälp andra eller olika tidsperspektiv kan leda till samarbetssvårigheter (Kring, 2001). Ali, 
Van der Zee och Sanders (2003) undersökte anpassningen till den nya kulturen hos medföljande 
maka/make i Kina. Det visade sig att personlighetsvariabler var det starkaste avgörande faktorn 
för kulturell anpassning. En viktig prediktor för lyckad anpassning var betydelsen av ett öppet 
medvetande. 

Konflikter. Det gäller att på förhand se vad det kan uppstå för konflikter (Kimmel, 2000). 
Kring (2001) poängterar att det är bättre med obehagliga moment tidigt i en arbetsrelation än 
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större tvister senare. Kinesiska kollegor som pratar engelska och har varit anställda av företaget 
en längre tid kan därför fungera som medlare vid konflikter (Zimmermann et al., 2003). 

Stöd och erfarenhet. Anpassningen till kulturen beror till stor del av stödet från kinesiska 
kollegor och andra västerlänningar i landet. Tidigare utlandserfarenhet i utvecklingsländer med 
liknande svårigheter underlättade anpassningen. Personer som arbetat utomlands tidigare har lärt 
sig att observera beteende och reflektera före de reagerar på det, därför tenderar tidigare 
utlandserfarenhet att stärka anpassningsförmågan (Zimmermann et al., 2003).  

 
 
Syfte och frågeställning 
 
Kinas betydelse ökar i världen och för Sverige blir Kina en allt viktigare handelspartner. Ökad 
handel med Kina innebär att fler svenskar arbetar och lever i Kina. Merparten av forskningen 
utgår från ett affärsmannaperspektiv där förhandlingen är det väsentliga. Vidare är mest 
forskningen gjord i USA eller Asien, men det finns få studier ur ett svenskt perspektiv. Sverige är 
ett relativt litet land med en begränsad marknad, därför är det viktigt att svenska företag kan 
utvecklas internationellt. Således är det intressant att se hur personer från ett svenskt företag har 
upplevt hur det är att arbete och leva i Kina, vilket ger en ökad kunskap och förståelse av den 
kinesiska mentaliteten. Undersökningens syfte var att utifrån ett svenskt perspektiv se vad 
personer som har arbetat och levt i Kina har för upplevelser av arbete och fritid i landet. 
Frågeställningen var hur svenskars uppfattning av att arbeta och att leva i Kina skiljer sig jämfört 
med tidigare forskning.  
 
 

Metod 
 
För att finna svaren på frågeställningen användes en kvalitativ design. Åtta personer intervjuades 
från ett svenskt företag för att få en fördjupad kunskap om upplevelser av arbete och fritid i Kina. 
Halvstrukturerade intervjuer användes för att få svar på frågeställningen samtidigt som nya 
infallsvinklar som inte beaktats tidigare kunde tas upp. Intervjuaren började med öppna frågor för 
att sedan fylla på med frågor från de områden som respondenten berörde. 
 
 
Deltagare 
 
Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval av personer som har erfarenhet av att 
arbeta och leva i Kina. Åtta intervjuer genomfördes av personer som blivit rekommenderade av 
kontaktpersonen på företaget. Det var inget bortfall bland deltagarna och det förekom inte heller 
något internt bortfall vid intervjun. Deltagarna hade alla varit i Kina i minst sex månader (M = 
19, SD = 25). Alla respondenter hade tidigare utlandserfarenhet genom tidigare arbete eller 
privata resor innan arbetet i Kina. Bland deltagarna var det sju män och en kvinna, deras 
medelålder var 50 år (SD = 15). Respondenterna kom från ett större svenskt företag, men 
arbetade på fem olika avdelningar och hade skiftande positioner. Deltagandet var frivilligt och 
skedde på deltagarnas betalda arbetstid men ingen övrig ersättning utgick.  
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Material 

 
Då deltagarnas egna upplevelser stod i fokus skapades en halvstrukturerad intervjuguide utifrån 
litteraturen på området. Avsikten med denna var att deltagarna själva skulle få reflektera och 
återge sina erfarenheter från arbetet och vistelsen i Kina inom ramen för intervjuarens 
frågeområden. Intervjuguiden bestod av en faktadel om deltagaren samt två huvuddelar: arbete 
och fritid. Dessa områden fick deltagaren själv utveckla och följdes upp med närliggande 
områden. Ett exempel på en arbetsrelaterad fråga var: Berätta vad du skulle ge för råd till en 

kollega som ska och arbeta i Kina? Exempel på en fritidsrelaterad fråga var: Vad skulle du ge för 

råd för att man ska trivas på fritiden, om man är Kina under en längre period? Intervjuaren 
började med frågor från faktadelen för att få bakgrundsinformation om respondentens ålder, 
arbetsuppgifter, tillbringad tid i Kina, var i Kina och tidigare utlandserfarenhet. 
Bakgrundsfrågorna bidrog även till att respondenten hade vant sig vid situationen innan de mer 
öppna frågorna kom. 
 
 
Procedur 
 
Den första kontakten hos företaget togs genom en avdelningschef som fick information om 
undersökningens syfte. Avdelningschefen rekommenderade lämpliga respondenter som han 
visste varit i Kina och frågade om de var intresserade att delta i undersökningen. 
Avdelningschefen gav medgivande för att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen under 
arbetstid. Avdelningschefen tillfrågades om det fanns några speciella önskemål om tid när 
intervjuerna skulle genomföras. Efter överenskommelse med avdelningschefen skickades ett 
missivbrev till respondenterna. Missivbrevet förklarade syftet med undersökningen och enligt 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (2007) etiska regler upplystes om att 
deltagandet var frivilligt och att uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Vidare tillfrågades om 
de ville delta och det gavs förslag på några datum för intervjun. Några dagar senare kontaktades 
deltagarna och tillfrågades om de ville medverka och i så fall bestämdes var och när intervjun 
skulle äga rum. För att minimera deltagarnas tidsförlust föreslogs att intervjun skulle äga rum på 
deras arbetsplatser. Alla deltagare godtog det och intervjuades enskilt i ett mindre konferensrum. 
Alla intervjuer spelades in digitalt med hjälp av en diktafon, vilket godtogs av respondenterna. 
Intervjuaren påpekade att inspelningen endast skulle användas under arbetsprocessen för att 
sedan raderas. Deltagarna meddelades när diktafonen var påslagen. Forskaren började med att 
informerade deltagarna om etiska principer och intervjuns huvudsyfte. Intervjuaren poängterade 
att intresset med studien var att undersöka vilka erfarenheter respondenterna själva hade av arbete 
och fritid i Kina, därför fanns inte några rätta eller felaktiga svarsalternativ. Efter intervjun fick 
respondenten tillfälle att ställa frågor och de meddelades även att de kunde kontakta forskaren 
senare vid ytterligare frågor. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 och 45 minuter. 
Deltagarna blev även informerade om att de som tack för hjälpen skulle få en kopia av den 
färdiga uppsatsen skickad till sig via e-post. 
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Databearbetning 
 
Databearbetningen inleddes redan under intervjun då den första tolkningen skedde. För att 
försäkra sig om att deltagarnas berättelser hade blivit korrekt uppfattade ställdes motfrågor och 
korta sammanfattningar gjordes under intervjun. Efter intervjuerna utfördes transkriberingar av 
bandupptagningarna, där intervjuerna skrevs av från ljud till text. Omvandlingen gjordes 
omsorgsfullt så även pauser och skratt kom med. 

De transkriberade texterna analyserades med metoden ad hoc som innebär att flera tekniker 
kan blandas för att få en komplett analys. Forskaren kan exempelvis läsa igenom intervjuerna för 
att få ett första intryck för att sedan göra kvantifieringar av fenomen eller djupare tolkningar av 
speciella yttranden (Kvale, 1997). Intervjuerna i undersökningen analyseras utifrån centrala 
teman som sedan kvantifierades. Intervjuutskrifterna studerades först i sin helhet för att se 
sammanhanget. Därefter följde ett sammandrag av respondentens svar till kortare 
meningsenheter. Sammandragen ordnades av forskaren i olika teman. En del teman var lika 
varandra och gjordes därför om till ett gemensamt. De centrala temana som utkristalliserade sig 
utifrån undersökningens syfte att fånga svenskars upplevelser av att arbeta och leva i Kina var för 
arbete: kommunikation, tid, organisation, annorlunda värderingar, personliga relationer, tappa 
ansiktet och tålamod. Temana för fritid var: socialt beteende, kommunikation, resa/utflykter, 
motionera, mat och bordskick, geografiska skillnader, ingen fritid och handla.  
 
 

Resultat 
 
På grund av respondenternas olika upplevelser blev det många teman. De många temana 
redovisas i Figur 1 och Figur 2, där det även framgår vilka teman som har valts bort vid analysen. 
Det var endast de teman som återkom mest frekvent inom de två frågeområdena som redovisats 
utförligare. Temana skiljde sig en del mellan arbete och fritid, dock var det en del teman som 
fanns med i båda blocken. Kommunikation var det mest frekventa området som respondenterna 
tog upp både när det gällde arbete och fritid.  
 
 
Upplevelser av skillnader i arbetslivet  
 
På frågeområdet vad som var viktigt vid arbete tog samtliga respondenter upp områdena 
kommunikation och tidsuppfattning. Näst vanligaste områden var annorlunda värderingar och 
personliga relationer följt av organisation och tappa ansiktet. Området tålamod beskrevs av sex 
deltagare. 
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Figur 1. Faktorerna i arbetsliv rangordnade efter svarsfrekvens. 
 

Kommunikation. Kommunikation var viktigt inom både arbete och fritid. Alla respondenter 
uttryckte att det var svårt att göra sig förstådd eller att förstå: ”‘Suck’ Det finns en ju en viss 
språkförbistring” (resp 5). Den främsta barriären var språkskillnaderna och att inte många i Kina 
kan engelska. En geografisk skillnad finns mellan stora städer och landsbygd. Det är inte bara 
språket som skiljer utan även skillnader i sättet att utrycka sig: ”De kunde vara lite mer försiktiga 
att komma med kritik…” (resp 7). Det upplevdes som svårt att förmedla instruktioner så att 
kineserna verkligen förstod vad de skulle göra. Kineserna följer ofta instruktioner de fått men ser 
inte till kontexten runt omkring: ”När de skulle ändra på en ritning, så för det med sig att det 
måste ändras på tio andra ritningar, men han ändrade bara där vi rödmarkerat.” (resp 1). 
Respondenternas erfarenhet var också att kineserna i stort sätt aldrig sa att de inte förstått 
instruktionen: ”De säger ju egentligen aldrig nej, nej jag förstår inte vad du menar existerar inte. 
Då är det bättre att säga ja och sen bara gå.” (resp 2). För att försäkra sig om informationen gått 
fram fick respondenterna fråga flera gånger eller vara med att visa. Respondenterna hade tillgång 
till tolk, men ibland var tolken upptagen med något annat. Det kunde också vara så att tolken inte 
alltid förstod vilket budskap respondenterna ville förmedla: ”… det är ju inte alltid att den tolken 
är så duglig på engelska eller, så det är ju en språkförbistring”. (resp 5).  

Annorlunda värderingar. Sju av respondenterna tog upp skillnader i värderingar. Skillnad i 
kulturen och uppfostran ger olika värderingar: ”Ja, jag kan säga allting är annorlunda, det är det, 
man ska inte tro att saker fungerar som man är van vid…” (resp 5). Uppfattningen om vad som 
ska betraktas som färdigt skilde sig mellan svenskar och kineser. Det var saker som kineserna 
uppfattade som färdigt, men som för en svensk skulle betraktas som halvfärdigt: ”För dem är en 
väg farbar när du kommer in med häst och kärra, vi vill ju komma in med en lastbil” (resp 2). 
Respondenter menar att med ett ödmjukt förhållningssätt fungerar det oftast bra, därför gäller det 
även här att acceptera att det finns skillnader: ”… ta seden dit man kommer för annars låser det 
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sig…de tänker annorlunda, ja för att de har växt upp på ett annat ställe och har andra värderingar 
mot vad vi har”. (resp 7). 

Tid. Av åtta respondenter, tog sju upp att tidsuppfattningen skilde sig mellan Sverige och 
Kina. Alla utom en respondent tyckte arbetet tog mer tid än de hade tänkt. ”Sen får man vara 
beredd på att saker och ting tar mycket längre tid…” (resp 5).  När kinesiska arbetare ska göra 
något så är det inte säkert det blir idag, imorgon eller nästa vecka. Arbetarna gör inte mycket i 
början men när tiden börjar bli knapp så arbetar de effektivare. Flera påpekade att kinesiska 
montagefirmor kunde öka antalet arbetare kraftigt och färdigställa saker väldigt snabbt: ”Deras 
sätt att jobba ikapp en tidplan är att slänga in fler människor, det är universalösningen på de jobb 
jag har varit på.” (resp 4). Respondenterna anser att denna strategi inte fungerar i Sverige 
eftersom vi inte har samma personalresurser. Trots att planeringen är mindre strukturerad än i 
Sverige blir saker ändå oftast färdiga i tid. Respondenterna menade om ett arbetsmoment skulle 
vara klart ett bestämt datum och det inte uppfylldes fanns det en risk att någon tappar ansiktet. 
Det är viktigt att kunna rapportera att mål är uppnådda i tid, eftersom annars fanns det en risk för 
den ansvarige kinesen att få sparken. Arbetsmarknaden i Kina uppfattades som hård av 
respondenterna eftersom en arbetare enkelt kunde ersättas med en ny.  

Deltagarna upplevde att det var svårt att få förberedelser utförda i god tid före ett 
arbetsmoment. Påtalas det dagen innan att förberedelser behöver göras inför morgondagens 
arbetsmoment började ändå förberedelserna nästa dag då arbetet skulle starta. Det kan också vara 
att det inte kommer några arbetare alls eftersom de blivit beordrade att arbeta med något med 
högre prioritet: ”Om man säger någonting de ska göra så är det inte säkert att det inträffar 
överhuvudtaget och skulle det inträffa är det inte alltid den tidpunkt du kanske har förväntat dig.” 
(resp 6). Respondenterna ansåg att det gäller att ta det lugnt och inte hetsa upp sig, eftersom det 
inte hjälper.   

Tappa ansiktet. Respondenterna hade olika syn på hur betydelsefullt det var att inte tappa 
ansiktet. Två av respondenterna ansåg att det inte var så viktigt. ”Sen tror jag det här med att 
tappa ansiktet är de inte lika känsliga för som man hört. Man kan säga vad man tycker och det är 
inte så farligt.” (resp 3). De andra fyra poängterade en försiktighet eftersom de upplevde att det 
var viktigt för kineser att inte tappa ansiktet. ”Jag tror kineser tar det här med att tappa ansiktet 
väldigt mycket. I förhållande till Sverige är det mer viktigt, för svenskarna har en väldigt lättsam 
kultur i sitt arbete.” (resp 1). Respondenterna beskrev att rädslan för att tappa ansiktet kan 
gestalta sig genom att kineserna exempelvis inte säger att de inte har förstått saker eller inte kan 
svara, utan i stället kommer de med en vit lögn eller en förvanskad sanning. Uppfylls inte chefens 
uppsatta mål finns risk att tappa ansiktet. När det inte går enligt planerna görs allt för att återställa 
ordningen och om det inte går börjar det letas efter syndabockar för att skydda sig själv och sin 
position. ”Deadline brukar de ju betrakta som att den ligger fast, för annars kommer vi ju tillbaka 
till det här att man kanske tappar ansiktet om man inte kan hålla den deadline man har lovat och 
då gör man allt för att lyckas uppnå den.” (resp 4). En respondent menade att det finns en 
ömsesidighet där det är upp till båda parter att avläsa situationen. Det vill säga att kinesen 
ansvarar för att inte försätta svensken i ett läge där den blir tvungen att handla så kinesen riskerar 
att tappa ansiktet. Det gäller även att ge ansikte vilket kunde arta sig genom att en arbetare som 
kom på en idé, sa att det var chefens idé från början. Det är också effektivt att berömma 
företagets organisation eller produkter eftersom då ges kinesen ansikte och den känner sig mer 
betydelsefull. 

Relationer. Sju av respondenterna tog upp skillnader i personliga relationer. De menade att 
personliga relationer är viktigt överallt men att det betyder mer i Kina än Sverige. Kineser umgås 
mycket med släkt och vänner samt hjälper varandra. Detta märks också i yrkeslivet att goda 
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relationer till någon högre uppsatt i organisation kan leda till en bättre position: ”…individer med 
tvivelaktiga kunskaper har väldigt stor makt i yrkeslivet, tack vare att man har släktband med 
någon hög person inom organisationen…” (resp 5). Respondenterna menade att det ligger i 
kulturen att hålla goda affärsrelationer. Relationer är viktigt för att göra affärer och de hålls även 
vid liv fast inget samarbete pågår för tillfället. Kinas annorlunda organisation av företag jämfört 
med Europa bidrar också till att bra personliga relation i arbetet gör att det flyter på bättre: ”Jag 
menar i Kina är allting väldigt personrelaterat, alla kontakter. Har du en bra relation då är det 
mycket enklare att komma framåt.” (resp 2). Respondenterna upplevde en vis distans till kunden 
och svårt att skapa en nära relation, men det förekom dock en del arbetsmiddagar. Ett vanligt sätt 
att skapa relationer från kinesernas sida är arrangerade arbetsmiddagar. Deltagarna uppfattade 
också att det var svårt att skapa relationer på fritiden, som att umgås med en kinesisk familj eller 
få lokala bekanta. Det var dock lätt att få kontakt med dem som var lokalt anställda inom 
företaget.  

Organisation och hierarki. Fem av respondenterna ansåg att organisationsformen i Kina ser 
mer hierarkisk ut än i Sverige, men att det ser olika ut beroende på typ av företag: ”De är ju 
väldigt toppstyrda…det är ju säkert någon över dem som bestämmer.” (resp 3). Beslutsprocessen 
kan därför ta lång tid på grund av beslutsvägens längd. Respondenterna upplevde att kinesiska 
arbetare och personer på mellannivå i organisationen var ovilliga att ta beslut. När 
kommunikationen sker med personer högre upp i hierarkin kan beslut fattas snabbare, men det tar 
generellt längre tid än i Sverige. Det kan vara svårt att veta vilken det är som egentligen 
bestämmer eftersom organisationen brukar vara komplex med olika sidochefer och dylikt, vilket 
gör att det tar tid att lära känna organisationen. Det är viktigt att det är personer med beslutsrätt 
på möten, annars blir det inte så mycket resultat efter mötet. Personer som står lägre i hierarkin 
måste förankra besluten uppåt: ”Det är en lång process till beslut i Kina jämfört med Sverige, det 
är oändlig skillnad. Det ska gå hela vägen upp och sen ska det tillbaka igen, sitter du på möte och 
inte har rätt personer är det ett meningslöst möte...”. (resp 2).  

Tålamod. Tålamod beskrevs av respondenterna som en mycket bra egenskap för att arbeta och 
leva i Kina. Det tar mer tid att göra det mesta. Det gäller att ha tålamod för att förklara saker: ”Ja 
man måste ha tålamod och vara inställd på att man inte kan göra sig hundra procent förstådd i alla 
lägen.” (resp 6). Ett gott tålamod behövs också eftersom tidsuppfattningen skiljer sig jämfört med 
Sverige: ”Det kanske inte går så snabbt som de tycker att det ska gå, så ett gott råd är väl att man 
får ta dagen som den kommer och göra det så bra som möjligt. För det är ingen idé att jäkta ihjäl 
sig, för det kommer aldrig att bli nå bättre i alla fall.” (resp 8). Sammanfattningsvis visar dessa 
resultat att det finns många faktorer vid arbete i Kina, som upplevs annorlunda för en svensk. Det 
gäller enligt respondenterna att acceptera det och ett gott tålamod underlättar. 
 
 
Upplevelser av skillnader på fritiden 

 
Faktorer som upplevs viktiga vid fritiden var socialt beteende och kommunikation, dessa 
områden pratade respondenterna mest om. Deltagarna tog även upp områden såsom resor, 
motion, mat och bordskick, geografiska skillnader, brist på fritid och handla. 
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Figur 2. Faktorer vid fritid rangordnade efter svarsfrekvens. 
 

Socialt beteende. Samtliga respondenter tog upp skillnader på det sociala planet. Det sociala 
beteendet skiljer sig beroende av olika kulturell bakgrund. Socialt beteende är mer generellt och 
svårt att dela in i kategorin arbete eller fritid eftersom det beror på vad som accepteras socialt i 
kulturen. I Kina används Mr och Mrs när någon presenteras, vilket upplevdes som ett mer 
formellt beteende än i Sverige där vi duar varandra: ”Vi svenskar blir alltid pressenterade som Mr 
och Mrs Andersson, så är det inte riktigt i Sverige, utan här är det ju ett duande istället.” (resp 2). 
Respondenterna tyckte att de spottades och röktes ganska friskt, vilket känns ovant för en svensk. 
”…de spottar väldigt frisk.” (resp 1) och ”Röker gör de mycket…” (resp 3). Andra beteenden 
kunde vara att de har en annan syn på köer än i Sverige. I Kina blir det mer en klump än lydiga 
köer som i Sverige. De har även en annan syn på kroppskontakt mellan personer av samma kön 
som vänskapsgest. ”Ja de går ju gärna och håller varandra i hand, två killar som är kompisar. De 
behöver inte vara homosexuella utan de är bara kompisar.” (resp 4). 

Kommunikation. På fritiden upplevde respondenterna likt på arbetet svårigheter att göra sig 
förstådd och förstå lokalbefolkningen. Det var svårt att förstå menyer på restauranger och beställa 
mat så att det blev rätt. Vid utflykter var det svårt att beskriva resans mål för taxichauffören och 
vid tågresor kan det vara svårt att avläsa avgångstavlorna med kinesisk text. Respondenterna 
påpekade att det är en stor skillnad mellan de större städerna och landsbygden när det gäller 
språket. I de större städerna finns det många välutbildade som kan engelska, medan på 
landsbygden lever de flesta som bönder: ”Lära sig språket. Det är det största problemet, så är det 
bara. Det vore betydligt behagligare om alla kunde engelska”. (resp 6). 

Resor/utflykter. Respondenterna ansåg att det fanns mycket unikt att se i Kina, men mycket 
beror på var stationeringen är placerad. En ledig söndag går det bra att åka på utflykter i 
närområdet, till exempel åka upp i bergen. Vid några dagars eller längre ledighet går det smidigt 
att flyga till andra delar av Kina: ”Sen finns det ju mycket att se, det är väl det intressantaste i 
Kina om man vill ge sig ut och resa runt och se saker så finns det hur mycket som helst.” (resp 5) 
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Motion. För att hålla sig i form utövades olika typer av motionsaktiviteter. Tai Chi utövas på 
många platser och hade provats av en del respondenter. Golf var ett annat sätt att röra sig och få 
ett avbrott i vardagen, dock var det en ganska dyr aktivitet. Promenera eller jogga var billigare 
och behövde inte samma planering: ”…golf och andra sporter går nog att få tag på eftersom de 
flesta ställena har någon sporthall där man kan simma eller spela tennis…”. (resp 1). 

Matkulturen. Matkulturen i Kina upplevs som fascinerande. Respondenterna anser att den 
kinesiska maten var bra och hälsosam, därför bör den provsmakas av nykomlingar i landet: ”Ja 
man ska ju ta tillvara på en här matkulturen och göra någonting annat än att gå på McDonald’s. 
För det är ju en fantastisk matkultur de har, det var det bästa med Kina tycker jag, den goda 
maten.” (resp 4). Det finns många rätter som skiljer sig från vad västerlänningar är vana vid. 
Några respondenter påpekade att kräsmagade kan få problem och att maten kan vara stark. En 
annan respondent menade att om svenskar håller sig till basrätter som grönsaker och kött brukar 
det inte vara några problem. Gå ut och äta på restaurang upplevdes som en social och trevlig 
kvällsaktivitet. Restaurangbesök rekommenderas av respondenterna som dessutom var nöjda med 
det låga priset. En skillnad framkom mellan Sverige och Kina vad gäller te och kaffedrickandet. I 
Sverige dricks det mycket kaffe, medan i Kina dricks däremot te väldigt ofta.  

Bordsskick. Matkulturen betyder mycket i Kina och fyller en viktig funktion inom yrkeslivet 
och privat. Bordsskicket skiljer sig dock från Sverige: ”Ja en annan sak som är stor skillnad är ju 
då hur de beter sig vid matbordet, det är ju en katastrof, det måste man inse.” (resp 6). Beteende 
vid matbordet uppfattades av respondenterna som okultiverat då de smaskar, rapar eller fiser 
obehindrat. Kyckling- och fiskben hamnar på bordet eller golvet. ”Rapa och kanske släppa någon 
fis är inga konstigheter, men just snyta sig tycker de inte om.” (resp 5). 

Geografiska skillnader. Kina är ett stort land till ytan som skiljer sig mycket från Sverige 
geografiskt, både vad det gäller kommunikation, fritidsaktiviteter och matkultur. Utbudet av 
aktiviteter varierar också beroende på om man är i en storstadsregion eller på landsbygden. Det 
skiljer mycket från väst till öst och nord till syd: ”Det är nog skillnad på var man ska, ska du till 
Beijing och Shanghai så där finns ju allt och på småställen finns knappt någonting.” (resp 6) 

Ingen fritid. Många respondenter ansåg att de inte fanns tid för så mycket fritid vid arbete 
utomlands, eftersom arbetet tar en stor del av tiden. Respondenterna arbetade länge på dagarna 
och en arbetsvecka kunde bestå av sex till sju arbetsdagar: ”I och med att man arbetade sex dagar 
i veckan så hinner man inte åka iväg några längre sträckor, utan det blev ju bara på söndagar i så 
fall.” (resp 8). 

Handla. En annan sysselsättning var att handla. Det är prisvärt att handla kläder och 
elektronik: ”…det är ju rena Clas Ohlson hela Kina så jag menar att ingen har bekymmer att gå ut 
och shoppa”. (resp 1).  
 
 
Förklaringsmodell 
 
Resultatets olika teman skulle kunna delas in i två kategorier: faktorer som upplevs skilja mellan 
Sverige och Kina samt faktorer som underlättar interaktionen mellan länderna. Faktorer som 
kommunikation, tid, värderingar, sociala beteenden och organisationsstruktur upplevs skilja sig 
mellan länderna. De olika perspektiven för hur faktorerna uppfattas kan innebära kulturkrockar 
vid arbete och fritid. Interaktionen mellan kineser och svenskar kan däremot underlättas när 
parterna har goda relationer till varandra, visar tålamod, ödmjukhet, öppenhet och acceptans. 
Dessa faktorer fungerar som ett bolster mot kulturkrockar och underlättar samarbete. 
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Bolsterfaktorerna upplevdes i större utsträckning som viktiga vid arbete, men de nämndes även 
vid fritid fast i mindre omfattning. 
 

 
 
Figur 3. Skillnader mellan Sverige och Kina vid arbete och fritid, samt faktorer som underlättar 
interaktionen. 
 
 

Diskussion 
 
Denna studie undersökte hur det är att arbeta och leva i Kina utifrån ett svensk perspektiv. 
Undersökningen visade att det finns stora skillnader i kommunikation, tidsuppfattning, 
värderingar, och organisation vid arbete. Kommunikationen var även en viktig faktor gällande 
fritiden men skillnad i sociala beteenden rankades högre. Andra faktorer som var viktiga på 
fritiden var se sig omkring vid ledig tid, uppleva matkulturen och handla. 

Uppsatsen är skriven utifrån ett svenskt perspektiv, vilket gör att dessa faktorer beskriver 
skillnader mellan Sverige och Kina i första hand. Det svenska perspektivet gör att uppsatsen just 
vänder sig till svenskar, men det finns likheter med andra västerländska länder vilket diskuteras 
senare. Inställningen att ta seden till landet för stationeringen verkar finnas hos alla respondenter. 
De tar upp mycket som skiljer sig åt länderna emellan men de anser att det gäller att acceptera 
olikheterna och närma sig kulturen på ett ödmjukt sätt. Det kan bero på den svenska mentaliteten 
som innehåller konflikträdsla (Daun, 1998). Konflikträdslan tycks således inte vara till nackdel 
utan ge fördelar i relationer med andra människor. Enligt Zimmermann et al. (2003) kan en sak 
som att lära sig lite av språket visa på försök till interkulturell förståelse, vilket hjälper att bygga 
relationer. Det kan fungera på liknade sätt med ett ödmjukt uppträdande. Det som svensken gör 
för att undvika konflikter ses som ett försök till kulturell anpassning till det kinesiska samhället 
sociala normer.  

Kommunikationen har en stor betydelse för både arbete och fritid och skillnaden i språket 
innebär ett stort hinder. Bästa skulle vara att lära sig språket men det tar tid och är svårt. Det var 
också problem med att ge instruktioner som gick fram. Det tycks bero på olika sätt att 
kommunicera, både själva språket men också kommunikationsstilen. Språkens olikheter är dock 
ganska uppenbara och var inte direkt en överraskning, vilket även Zimmermann et al. (2003) 
redovisat. Kommunikationsstilen verkar vara svårare att fånga, men den tycks bero på de 
konfucianska samhällsvärderingarna. Personer som får en fråga men inte kan eller har 
befogenheter att svara säger inte som det är utan svarar efter bästa förmåga med en halvsanning, 
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vilket innebär att ett konkret svar inte alltid ger rätt information och det tar ett tag att lära sig 
vilka som ska tillfrågas i den kinesiska organisationen. Enligt Bhasin (2007) har kineserna en 
formell kommunikationsstil offentligt beroende av den hierarkiska samhällsstrukturen. De ogillar 
konfrontationer och säger ogärna nej av respekt för gästen. Svårigheten att förmedla instruktioner 
och veta om kineserna verkligen förstått bekräftades även av denna undersökning, eftersom 
kineserna i stort sätt aldrig konfronterade svenskarna vid en oklar instruktion. 

På grund av den formella kommunikationsstilen som följd av en byråkratisk organisation i det 
kinesiska samhället kan kommunikationen uppfattas fungera dåligt. Organisationernas 
toppstyrning innebär i sin tur att det tar tid med beslutsfattande. Detta tycks således hänga 
samman med tidigare begrepp på så vis att den hierarkiska organisationen gör att besluten tas 
högt upp i organisationen. De som befinner sig längre ner i hierarkin tar emot order som de inte 
ifrågasätter eftersom de kommer från en auktoritet. Ska beslutet ändras behöver den lägre i 
hierarkin förankra det med dem som tagit beslutet för att själv inte begå ett misstag och tappa 
ansiktet. Denna hierarkiska beslutstrappa tar tid att förflytta sig i. Forskning av Bhasin, (2007); 
Han et al., (2005) samt Trompenaars och Hampden-Turner, (1997) visar även att Kina har en 
tradition av hierarkisk organisation vilket innebär att de lyder order och sällan ifrågasätter 
auktoriteter, vilket även denna undersökning bekräftar. 

Skillnader i värderingar tycks grunda sig i den konfucianska samhällssynen att lyda en 
auktoritets order. Det tycks således att en auktoritets order följes i detalj och en liten egen 
initiativförmåga att se till helheten av problem finns. Rädslan för att tappa ansiktet tycks också 
påverka att kineserna lyder order. Det vill säga om arbetaren endast gör det den har blivit tillsagd 
att göra har den försäkrat sig om att inte begå misstag och tappa ansiktet. Arbetaren har bara följt 
order och därför är det personen som givit order som tappar ansiktet. Arbetare som ställs inför 
nya problem när till exempel en svensk vill utföra en arbetsuppgift på ett annat sätt än planerat 
behöver arbetaren förankra det uppåt för att inte själv göra bort sig. Detta sätt att ständigt försäkra 
sig om att inte göra misstag tar tid. Enligt Trompenaars och Hampden-Turner (1997) gör 
betydelsen att inte tappa ansiktet att det tar längre tid att komma till poängen. En intressant aspekt 
från intervjuerna visar att det även finns en omvänd effekt av tidsfaktorn. Om en given order 
riskerar att inte uppnås finns en risk att tappa ansiktet, därför kan då Kineserna arbeta väldigt 
effektivt för att uppfylla chefens order. Det verkar som att risken för att tappa ansiktet paradoxalt 
nog både leder till att arbetsuppgifter tar tid, men också att det kan gå väldigt snabbt. 
 Den mesta litteraturen visar att begreppet tappa ansiktet har en psykologisk betydelse i Kina 
(Björkstén, 2006; Keller & Kronstedt, 2005; Zimmermann et al., 2003). Betydelsen var dock 
tudelad i undersökningen. Litteratur pekar också på att betydelsen borde tonas ner lite. Fang 
(2006) menar att kinesers flexibilitet i förhandlingar gör att de kan använda fenomenet att tappa 
ansiktet till sin fördel för att vinna förhandlingen. De dubbla budskapen kan skapa förvirring hur 
svenskar ska agera i Kina. Fenomenet bör därför ses som en betydelsefull kulturell skillnad som 
skall beaktas, men trots detta ska det inte vara en överdriven rädsla att framföra sina synpunkter. 
Orsaken till denna dubbelhet tycks vara ett paradigmskifte som sker från de gamla konfucianska 
värderingar till ett mer västerländskt samhälle där kapitalet styr i större utsträckning. Det sker 
dock inte snabbt eftersom värderingar tar tid att ändra och det sker i städer före landsbygd. Den 
kinesiska enbarnspolitiken innebär mindre familjer samt det västerländska inflytandet kan leda 
till mer individualiserade individer. Bhasin (2007) menar att en förändring sker genom nya 
generationer samt Keller och Kronstedt (2005) menar att det finns en dissonans i det kinesiska 
samhället mellan den gamla kulturen och västerländska värderingar. 

Personliga relationer är fortfarande viktiga i Kina. Det verkar ligga i den kinesiska kulturen att 
hjälpa familj och vänner på ett mer konkret sätt än i Sverige. Hjälpsamheten tycks bero på den 
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mer kollektivistisk samhällssyn som bygger på de konfucianska värderingarna, där det finns en 
lojalitet mot familj och vänner (se Bhasin, 2007). Det talas mycket i litteraturen om 
affärsrelationers betydelse i Kina. Den personliga relationen (guanxi) mellan parterna betyder 
mycket för ett gott samarbete (Björkstén, 2006; Lee & Wong, 2001; Tong & Yong, 1998). 
Begreppet guanxi togs dock aldrig upp i undersökningen. Det kan bero på att respondenterna 
arbetade för ett större företag som har stora resurser och handlar mer på ett globalt plan än 
nationellt plan. Därför finns inte samma behov som för små företag att hålla goda kontakter med 
lokala makthavare. Längre tillbaka när Kina var mer slutet från omvärlden var betydelsen av 
guanxi större, men nu när landet blivit öppnare och försöker anpassa sig till internationella 
standarder tycks betydelsen minskat. Detta överensstämmer med Björkstén (2006) samt 
Hutchings och Weir (2006).  
 Det sociala beteendet styrs mycket av vad som accepteras i relationerna med andra människor 
och samhället i stort. Olikheterna i beteenden mellan Sverige och Kina kan således vara en del i 
de kulturella värderingar som format invånarna till dess särdrag. Till exempel kan sörpla vara ett 
accepterat sätt att kyla ner de varma nudlarna på, medan det hos andra ses som bristande 
kultivering. Övriga faktorer som beaktades under området fritid var mer konkreta tips om 
aktiviteter. Det tycks vara nödvändigt att anpassa aktiviteterna efter platsen för vistelsen, 
eftersom det finns en skillnad av utbud, till exempel mellan stad och landsbygd (se Zimmermann 
et al., 2003). Under intervjuerna talades det inte mycket om direkta saker som var knutna till 
fritiden. Det kan ha att göra med att respondenterna ofta arbetade sex till sju dagar i veckan, 
vilket innebar att de inte hade mycket fritid. De var även där en begränsad tid och då spelar ens 
fritidssysselsättning kanske inte lika stor roll som hemma. Det kan vara skillnad vid en 
permanent stationering vilket Smedberg (2005) poängterar. Det finns även begränsat med 
litteratur om hur fritiden upplevs vid utlandsarbetet. Det kan antingen betyda att det inte är ett 
betydelsefullt område eller att infallsvinkeln negligerats på grund av det ekonomiska intresset hos 
företag finns i forskning som kan generera bättre affärer.  

Det tycks således fortfarande vara det historiska arvet som styr kinesernas beteende och 
handlande i mångt och mycket. Dessa skillnader som uppstår mellan Kina och Sverige som orsak 
i de olika kulturerna tycks te sig likadant för norra Europa (se Trompenaars & Hampden-Turner, 
1997; Zimmermann et al., 2003). Språket skulle kunna uppfattas som en universell skillnad 
oavsett landsperspektiv. Skillnader i sociala beteenden kan däremot ses som mer eller mindre 
uppseendeväckande beroende på hur nära olika länders kulturer ligger varandra. Tidsaspekten 
skulle även kunna skilja mellan olika kulturer och länder. Sverige och norra Europa är oerhört 
tidsorienterat vilket betyder att den faktorn eventuellt inte skulle ha tagits upp om 
undersökningen till exempel haft ett sydamerikanskt perspektiv. Däremot skulle tidsaspekten 
troligtvis ha varit med som en faktor om undersökningen skulle ha jämfört Sverige med länder i 
Sydamerika eller Afrika (se Fang, 2005). Många av de upplevda faktorerna tyckes således 
generellt skilja sig mellan västerländska kulturer och den kinesiska kulturen. 

En fråga som kommer upp är i fall faktorerna som underlättar interaktionen är typiska för just 
mellan Sverige och Kina. Det finns kanske mer universella anpassningsmetoder för hur 
kulturkrockar kan undvikas. Eftersom de flesta respondenterna hade varit i andra länder tidigare 
och reser mycket i sitt arbete kan de ha utvecklat en generell anpassningsmodell. Den kanske de 
med fördel kan använda i många länder för en smidig anpassning. Faktorer som till exempel att 
skapa goda relationer och ett ödmjukt förhållningssätt tycks fungera överallt. Detta 
överensstämmer med Arnstbergs (1989) resonemang om att det inte skiljer så mycket mellan 
olika folkslags etiska dygder. 
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Validitet och realibilitet 
 
Deltagarna i undersökningen hade både varit i norra, mellersta och södra Kina. Många av 
respondenterna har dock varit på samma ställe därför kan det vara så att de har upplevt liknande 
saker, vilket kan färga resultatet. Kinas geografiska yta är stor som Europa och upplevelserna 
skulle därför kunna skilja sig vid andra geografiska områden i Kina. Till exempel är det ingen 
som har varit i de fattiga västra delarna av Kina, vilket skulle kunna minska generaliserbarheten 
att uttala sig om Kina i stort eftersom respondenterna varit i de mer kapitalstarka regionerna. 
Respondenterna arbetar också inom samma bransch men med olika arbetsuppgifter. Resultatet 
skulle kunna ha blivit annorlunda om undersökningen hade behandlat en annan bransch. De flesta 
respondenterna hade tidigare utlandserfarenhet i arbetet men omfattningen varierade, vilket kan 
leda till olika svar beroende på deras bakgrund. Deltagarna som rest mycket kan ha blivit lite 
avtrubbade att se kulturella nyanser. Likaså kan intervjuarens egen erfarenhet om ämnet påverkat 
på vilket sätt frågorna följdes upp.  

Undersökningens område bedömdes inte som känsligt av intervjuaren och flera av 
respondenterna ansåg detsamma. Det finns emellertid en risk för politisk korrekthet eftersom 
intervjusituationen är ovan. Alla respondenter gick med på att intervjun spelades in som ett led i 
arbetsprocessen för att sedan raderas. Trots det skulle intervjusituationen kunna ha upplevts 
förhörsliknade och påverka öppenheten i svaren. Deltagarna ställde upp frivilligt och fick genom 
missivbrevet en kort information om undersökningen, därför kan de uppträtt social önskvärt 
genom att svara på frågor enligt vad de trodde intervjuaren var ute efter. Ibland kändes 
följdfrågorna som ledande när de ställdes men det verkar inte påverkat respondenterna eftersom 
de hade stor kunskap inom området. Deltagarna svarade både instämmande och motsägande, men 
vid instämmande svar kunde de ge motiveringar och exempel. Under intervjuns gång ställdes 
motfrågor för att summera det som respondenten sagt och få en validering av svaret. 
 
 
Framtida forskning 
 

Fortsatt forskning inom området skulle behöva innehålla respondenter från flera olika 
arbetsplatser så att resultatet går att generalisera i större utsträckning. Det skulle också vara 
intressant att undersöka kinesers upplevelser av att arbeta med svenskar i Kina, vilket skulle ge 
en komplett bild med perspektiv från båda parter. För att verkligen se om skillnaderna ligger på 
landsnivå eller om det rent utav skulle kunna gå att jämföra kontinenter behöver en större 
undersökning utföras, där flera länder ingår. 
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