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Sammandrag: 
Kinas roll inom den internationella handeln ökar år för år. En snabbt växande medelklass, ökande 

reallöner, den sociala utvecklingen och landets ekonomiska reformer har gjort Kina till ett av världens 

mest attraktiva länder att investera i. Stora skillnader i språk, kultur, affärskultur och konsumentbeteende 

framför dock stora hinder för många nyetablerade företag i Kina (Alon, Littrell & Chan, 2009). Vikten av 

att kunna adaptera sitt varumärke till den lokala marknaden har även fått stöd bland forskare (bl.a. Klink, 

2000; Li och Shooshtari, 2003). Ett intresse för hur finländska företag bör agera för att framgångsrikt 

utveckla sitt varumärke i Kina är följaktligen befogat.  

På grund av ett antal orsaker, såsom handelsembargot med Ryssland, Kinesernas misstro på inhemsk 

livsmedelsproduktion, Europas rådande ekonomiska läge etc. har många Finska livsmedelsproducenter 

valt att vända blickarna mot Kina för att upprätthålla den ekonomiska lönsamheten. Avhandlingens syfte 

är därför att undersöka vilka egenskaper finska livsmedelsbolag bör kommunicera i sina varumärken 

(såväl företags- som produktvarumärken) för att framgångsrikt kunna etablera sig på den kinesiska 

livsmedelsmarknaden.  

Den teoretiska referensramen är indelad i tre delar, vilka alla behandlar varumärkeshantering i olik 

kontext. Fokus har lagts vid hanteringen av företagsvarumärken eftersom den i detta sammanhang anses 

vara av största betydelse. 

För att besvara avhandlingens syfte har en kvalitativ empirisk undersökning genomförts med hjälp av 

informanter med expertis inom varumärken och livsmedelsindustrin i Kina. Urvalet bestod av sen 

informanter som utvalts genom ett kriterieurval för att säkerställa dess informationsrikhet. 

Undersökningens resultat tyder på att finska livsmedelsvarumärken bör kommunicera budskap om att 

varorna är västerländska, säkra och hälsosamma. Dessutom indikerar undersökningen att varumärkena 

bör positioneras som premium, high-end märken av hög kvalitet. 

Nyckelord:  
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1 INLEDNING 

 

Kinas roll inom den internationella handeln ökar år för år. Under de senaste trettio 

åren har Kinas ekonomiska tillväxt legat på en hisnande nivå kring tio procent, och som 

följd av detta gick Kinas nominella BNP om USA:s år 2014 och gjorde således Kina till 

världens största ekonomi (Svenska Dagbladet, 2015). Under detta årtionde har 

tillväxten avtagit något som följd av en mognande ekonomi, men ligger trots detta, 

under skrivande stund, på över sju procent – långt över exempelvis den inom 

Euroområdet (Världsbanken, 2015a). Tabell 1 nedan visar realtillväxten i BNP för några 

av Finlands viktigaste handelspartners (Tilastokeskus, 2015). Det är följaktligen lätt att 

argumentera för Kinas roll som en av de viktigaste, om inte den viktigaste, 

handelspartnern för finska bolag i framtiden. Från att ha varit Finlands sjunde 

viktigaste (eller största) exportland 2014 (Tilastokeskus, 2015) har Kina god potential 

att bli ännu viktigare för den finländska exporten. 

Tabell 1 Tillväxt i BNP för Finlands viktigaste handelspartners. Källa: Finlands Bank (2015),, Europeiska 
Komissionen (2015), Sveriges Riksbank (2015), Världsbanken (2015a), Asterisken indikerar förväntade 
värden.  

 

En snabbt ökande medelklass, växande reallöner, den sociala utvecklingen, landets 

snabbt utvecklande infrastruktur och ekonomiska reformer, som tagit landet ur en 

planekonomi till en marknadsekonomi, har gjort Kina till ett av världens mest 

attraktiva länder att investera i (Svenska Dagbladet, 2015; Kauppalehti, 2015; Finlands 

Bank, 2014). Många globala bolag riktar just därför sina tillväxtförväntningar och 

Land/region 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Kina 7,8 7,7 7,4 7,1 7,0 

Ryssland 3,4 1,3 0,6 -2,7 0,7 

USA 2,3 2,2 2,4 2,7 2,8 

Euroområdet -0,7 -0,4 0,9 1,5 1,8 

Finland -1,4 -1,3 -0,1 0,2 (FB) 1,2 

Sverige -0,3 1,3 2,3 3,0 (SRB) 3,0 (SRB) 

Tyskland 0,4 0,1 1,6 1,5 (EC) 2,0 (EC) 
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expansionsplaner mot den nästan 1,4 miljarder mänskor omfattande kinesiska 

marknaden (Kauppalehti, 2015; Världsbanken, 2015b).  Den ekonomiska tillväxten har 

dock medfört utveckling även bland kinesiska bolag. Enligt Millward Brown:s rapport 

”BrandZ Top 100 Most Valuable Brands 2015” är 14 av världens hundra mest värdefulla 

varumärken kinesiska. År 2006 var motsvarande siffra ett. (Millward Brown, 2015a) 

Dessutom har värdet på de hundra värdefullaste kinesiska varumärkena stigit med 22 

% jämfört år 2013 (Millward Brown, 2015b). Man kunde säga att kinesiska bolag börjat 

bli allt mer kvalitetsmedvetna och att de inte längre nöjer sig med att endast producera 

billiga varor för export. Alltså har kinesiska bolag istället börjat marknadsföra sig själva 

och så ökat konkurrensen för utländska varumärken. Balmer och Chen (2015) talar i sin 

artikel till och med om en kinesisk varumärkesrenässans, för att beskriva kinesernas 

kraftigt ökade intresse i varumärkesutvecklingen. 

Kina är dock tills vidare i stort sett ett utvecklingsland – medellönen ligger på endast en 

liten bråkdel av den hos industrialiserade länders, utbildningen är på många vis 

bristfällig (The New York Times, 2014) och nästan 100 miljoner mänskor lever under 

landets gräns till fattigdom (2300 RMB per månad eller ca 325 € per månad). 

Dessutom är marknadsreformerna oklara. (Världsbanken, 2015b) Detta betyder att 

tillväxtpotentialen står kvar länge och att den kan erbjuda finländska företag inom flera 

olika branscher tillväxtmöjligheter långt in i framtiden, exempelvis inom 

livsmedelsindustrin. Enligt dåvarande jord- och skogsbruksminister Petteri Orpos 

(Saml) uttalande för Rundradion (Yle, 2015) kan Kinas betydelse för den finländska 

livsmedelsexporten överstiga betydelsen av livsmedelsexporten till Ryssland.  

1.1 Ny generation med nya behov – varumärkets betydelse ökar inom 
livsmedel 

 
Bland dagens unga i Asien är det snarare en regel än ett undantag att dela bilder om sin 

mat på sociala medier. Matkulturen under åren utvecklats och blivit en livsstil för 

många i dagens Kina. Så var det dock inte alltid. För endast dryga femtio år sedan, 

under det Stora språnget i Kina (1958-1962) befann sig Kina i kris. Uppskattningsvis 

dog över 30 millioner invånare av svält och befolkningen tvingades till kannibalism 

(Gørgens, Meng och Vaithianathan, 2012; Wemheuer Felix, 2010) Idag växer enligt 

Kauppalehti (2015) kinesiska varumärken snabbast inom just teknologi-, livsmedels- 

och dryckesbranschen. Den stigande välfärden, som följt landets snabba 

industrialisering och urbanisering, har påverkat kosthållet i mängd, kvalitet och 
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komposition då allt fler förflyttar sig från en grödbaserad till en kreaturbaserad kost, 

vilket förändrat efterfrågan och skapat ny ett underskott den interna matproduktionen 

(International Business Times, 2013; Världsbanken, 2014). Enligt Världsbankens 

rapport kommer självförsörjningsgraden på nötkött och mejeriprodukter sjunka skarpt 

samtidigt som efterfrågan på mejeriprodukter stiger. År 2012 rapporterade Kauppalehti 

att Kinas köttkonsumtion sjufaldigats under de senaste tre decennierna och att landet 

som världens snabbast växande marknad för mejeriprodukter förväntas bli världens 

största inom kategorin innan 2020. 

På marknader med hård konkurrens ökar betydelsen av ett starkt och välskött 

varumärke. Att förmedla företagets varumärkesidentitet har sedan länge ansetts vara 

en av de huvudsakliga marknadsföringsaktiviteterna för ett företag (bl.a. Park et al, 

1986; Keller, 2008). Ett välskött varumärke förmedlar bland annat information om 

företagets och varumärkets position på målmarknaden, och fungerar således som en 

strategisk tillgång hos företaget med hjälp av vilket det kan differentiera sig från 

konkurrenter (Park et al, 1986). På grund av detta har ett företags varumärke en 

betydande roll för företagets framgång och prestationer på en given marknad. Detta har 

observerats sedan länge då Theodore Levitt redan 1960 skrev att konkurrensen inte 

längre handlar om vad företagen producerar utan vad de tillägger i deras utbud som 

skapar tilläggsvärde för kunden.  

För ett företag att ta sig in på en ny geografisk marknad är dock inte lätt. Skillnader i 

språk, kultur, välfärd, demografi, konsumentbeteende, religion och allmänna 

värderingar medför många utmaningar som måste lösas innan kommersiell framgång 

kan nås. Det finns otaliga exempel på företag som misslyckats i sitt försök att etablera 

sitt varumärke på utländska marknader – Coca-Cola Company i Kina bland de 

kändaste (diskuteras bl.a. i Alon, Littrell och Chan, 2009). För att lyckas på den 

kinesiska marknaden bör företagen alltså förstå, inte bara den lokala omgivningen, 

utan även konsumenters beteende och dess beslutsprocesser (Kauppalehti, 2015). 

Kvalitets- och märkesmedvetandet i Kina har stigit betydligt sedan politiska reformer 

gjorts för att öppna ekonomin (Liu, 2002). I kina associeras moderna och 

västerländska (konsument)varumärken med högre social status, men upplevs och 

används på grund av kulturella skäl annorlunda (Tong & Hawley, 2008) varför 

västerländska företag står inför utmaningar för ekonomisk framgång skall nås. 

På grund av kinesernas förtroende och tillgivenhet för västerländska varor och 

varumärken har finländska B2B-bolag goda förutsättningar för att klara sig på världens 
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hårdast konkurrerade marknad. Dock krävs det rikligare information om hur den 

kinesiska marknaden skiljer sig ifrån den inhemska marknaden och mera forskning 

kring hurudana varumärken som kan klara sig. Detta strävar denna undersökning att 

besvara. 

1.2 Fördelar med ett starkt varumärke 

 

När det kommer till varumärkeshantering i B2B-sammanhang är existerande 

litteraturen förhållandevis bristfällig. Dock har forskning inom konsumentvarumärken 

bevisat att starka produktvarumärken skapar betydelsefulla associationer hos 

konsumenten som påverkar dennes beteende (Keller, 2008). Många kunder är enligt 

Mudambi et al. (1997) beredda att betala extra för igenkännbara produkter och tjänster 

av väletablerade varumärken. Dock endast tills dessa blivit allmänt kopierade och 

tillgängliga av andra leverantörer. Det är idag allmänt känt att företag investerar stora 

summor på att utveckla sina varumärken eftersom ett unikt varumärke inte lätt går att 

kopiera. Ett unikt varumärke kan bland annat skapa fördelar i form av högre 

varumärkeskännedom och varumärkeskapital (Lassar, Mittal och Sharma, 1995). 

Hutton (1997) och Lassar et al. (1995) definierar varumärkeskapital som kundens 

villighet att betala ett prispremium för ett givet varumärke. Även om dessa icke-

påtagliga tillgångar oftast är kostsamma att åstadkomma och upprätthålla, innebär 

dessa fördelar på lång sikt då företag kan ta högre pris för sina produkter och tjänster 

än bolag utan dessa tillgångar, vilket stärker bolagets finansiella performans i 

förhållande till konkurrenterna. Dessutom har starka varumärken en tendens att skapa 

märkeslojalitet bland konsumenterna (Kotler & Keller, 2016:165). Vissa varumärken 

som exempelvis Apple, Coca-Cola, Harley-Davidson har skapat en till och med extrem 

märkeslojalitet bland en del kunder (Kotler & Keller, 2016:166). Speciellt bland high-

involvement varor kan lojaliteten bli hög. 

 
Fastän varumärkesutveckling (eng. branding) tidigare har ansetts vara förknippat med 

konsumentmarknadsföring, är det många (bl.a. Mudambi, Doyle och Wong, 1997 

Morrison, 2001; Mudambi, 2002; de Chernatory et al., 2000) som menar att dess 

betydelse har ökat bland business-to-business företag eftersom det har blivit allt 

svårare att differentiera sig enbart på basis av produkter, pris och kvalitet. Företagets 

varumärke kan enligt Sheth och Sinha (2015) dessutom hjälpa företaget erhålla 

respekt, tillit och behörighet vilket i sin tur kan hjälpa bolaget hantera hela sin 
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flödeskedja. Denna syn bygger på Froomans (1999) undersökning enligt vilken företag 

förhåller sig mera mottagligt mot andra företag som har något för dem relevant att 

erbjuda. Exempelvis kanske en affärskedja med ekologiskt hållbara produkter kunde 

förhålla sig mottagligare mot producenter som är kända för sina gröna värden även om 

andra, mindre kända, producenter vore tillgängliga med lika ekologisk produktion. På 

så sätt kan ett varumärke erbjuda värdefull förhandlingsmakt över medlemmarna i 

flödeskedjan. Därutöver betonar Balmer (2001, citerad i Hatch och Schultz, 2003) 

vikten företagets varumärkeshantering för bland annat investerarnas självsäkerhet, 

attraktivitet inför kunderna, och personalens motivation.  

1.3 Problemområde 

 
De flesta undersökningarna om framgångsrika marknadsetableringar tenderar att 

fokusera sig på enskilda, redan internationellt dominerande varumärken i varsin nisch. 

Därför tenderar undersökningarna ofta behandla endast ett fåtal riktigt framgångsrika 

varumärken som exempelvis IKEA, Toys ’R’ Us (Laulajainen, 1991), Nike (Grow, 2008) 

eller Coca-Cola (Sicilia och Palazón, 2008). Ännu mindre vikt har lagts på att 

undersöka varumärkesstrategier på geografiskt definierade marknader eller inom en 

viss bransch. Dessutom har förhållandevis väldigt lite forskats i B2B varumärken. I 

denna undersökning ämnas detta gap fyllas, genom att konstruera en generell modell 

för hur livsmedelsbolag i allmänhet kunde tänkas bygga upp sitt varumärke på den 

kinesiska B2B-marknaden. 

Varumärkeshanteringen i B2B-sammanhang har fått mindre uppmärksamhet än i B2C-

kontext på grund av en misstro att varumärken inte skulle spela någon roll för 

industriella kunder (Brown, Bellenger och Johnston, 2007; Leek och Christodoulides, 

2011). Existerande litteratur, som exempelvis Morrison (2001), Mudambi (2001) samt 

Mudambi et al. (1997), diskuterar B2B- företagens varumärkesutveckling i allmänhet, 

men behandlar inte skillnader mellan olika industrier och länder. Den kinesiska 

marknaden styrs av andra normer och tillvägagångssätt när det gäller reklam och 

varumärkeshantering, vilka naturligtvis borde följas för att klara sig bra på marknaden 

(Liu, 2002). Utländska bolag styrs och begränsas av bland annat sträng statlig reglering 

(Balmer & Chen, 2015). Ytterligare, genom att exempelvis undersöka skillnader i 

kulturella dimensioner enligt Geert Hofstedes modell, (figur 1 nedan) kan man 

konstatera att Kina är betydligt mer hierarkiskt och uppvisar avsevärt högre värden på 
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både kollektivism och maskulinitet, medan Finland karakteriseras av låg maskulinitet, 

låg hierarki men betydligt högre grad av livsnjutning.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Hofstedes kulturella dimensioner. The Hofstede Centre (2016) 

Ett återkommande tema i forskningen och diskussionen kring internationell 

marknadsföring (bl.a. Douglas, Craig och Nijssen, 2001; Schuiling och Kapferer, 2004) 

är ifall internationellt aktiva företag bör utveckla sin varumärkesportfölj för att lämpa 

sig för flera marknader eller skräddarsy varumärket för var sin marknad. Den centrala 

frågan är alltså att standardisera eller inte? Även om diskussionen huvudsakligen 

kretsat kring produktvarumärken är frågan intressant även för denna studie eftersom 

produktvarumärkena påverkar hur företagets varumärke upplevs av konsumenterna 

(Doyle och Saunders, 1985, refererad i Mudambi et al, 1997). Marknadsförare måste 

fatta beslut om bland annat vilka varumärken som bör inkluderas i portföljen, vilka 

som skall säljas, vilka som bör köpas, var enskilda varumärken skall lanseras, till och 

med ifall vissa skall slås ihop under ett internationellt varumärke (Schuiling och 

Kapferer, 2004). 

Konsumenter på olika marknader beter sig olika på grund av ett antal orsaker, såsom 

exempelvis skillnader i värderingar, kultur, språk, historia, landets politiska läge, 

ekonomisk välfärd, demografi etc. (Kotler & Keller, 2016) På grund av detta är det 

viktigt för företag att förstå hur det egna varumärket skall skötas på utländska 

marknader och vad som krävs för att varumärket skall bli framgångsrikt även i 

utlandet. I vissa fall kanske varumärket måste transformeras (förändras i förhållande 

till hemmamarknaden) för att över huvud taget kunna lanseras på en viss marknad. 

Bland annat Keller (2008) presenterar ett antal lanseringar på den kinesiska 
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marknaden som misslyckats på grund av otillräckliga investeringar på 

varumärkeskännedom (reklam) och distribution trots att företagen varit internationellt 

framgångsrika. 

Kina har länge varit en av de snabbast växande marknaderna och erbjuder därför 

många företag världen över potential att växa, och bli framgångsrika. De stora 

skillnaderna i det kinesiska språket, kulturen, affärskulturen och konsumentbeteendet 

framför dock stora hinder för många nyetablerade företag i Kina (Alon, Littrell & Chan, 

2009). En central aspekt med tanke på framgången är hur företaget lyckas etablera och 

sköta om sitt varumärke på målmarknaden. Vikten av att kunna ”översätta” sitt 

varumärke till det lokala språket har även fått stöd bland forskare (bl.a. Klink, 2000; Li 

och Shooshtari, 2003). Detta för att namnet/märket bland annat skall kunna 

kommunicera varumärkets identitet, personlighet och andra attribut (Alon et al, 2009). 

Ett intresse för hur finländska företag bör agera för att framgångsrikt utveckla sitt 

varumärke i Kina är följaktligen befogat.  

På grund av ett antal orsaker, såsom handelsembargot med Ryssland (Finlands 

Näringsliv, 2015), Kinesernas ovilja att handla och lita på inhemsk matproduktion 

(Hanser, 2010; Balmer & Chen, 2015), Europas rådande ekonomiska läge etc. har 

många livsmedelsproducenter valt att vända sig mot Asien för att upprätthålla den 

ekonomiska lönsamheten. Speciellt i Ryssland har många bolag vänt sig mot Kina 

eftersom EU begränsat handeln med Ryssland (Kauppapolitiikka, 2014). Därutöver 

anses västerländska varor ha högre kvalitet och bättre rykte varför många gärna betalar 

ett prispremium för att få åt sig västerländska varor och varumärken (Finpro, 2010) 

Asien kan även erbjuda många livsmedelsproducenter ökad effektivitet exempelvis 

genom att sälja delar av boskapet där som inte går åt på hemmamarknaden.  

Temat är alltså aktuellt och mera insikter krävs således i hur lanseringen och 

etableringen av finländska livsmedelsbolag bör gå till för att kunna konkurrera med 

andra stora bolag från t.ex. Australien och USA. Framförallt krävs det mera upplysning 

i hur varumärkena bör hanteras för att klara av konkurrensen och besvara folkets 

efterfrågan. Den här analysen utvecklas för att fylla detta gap; för att identifiera de 

faktorer som kunde hjälpa finska livsmedelsproducenter skapa en framgångsrik 

varumärkesstrategi på den kinesiska marknaden. Under tiden denna undersökning 

görs finns inte kännedom om att liknande undersökningar gjorts inom ramen för 

finländska livsmedelsproducenter. 
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1.4 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka egenskaper hos produktvarumärken är 

betydelsefulla på den kinesiska B2B och B2C marknaden. Undersökningen lägger vikt 

på att studera vilka egenskaper hos ett varumärke som möjliggör ekonomisk framgång, 

och vidtar därför en mångfacetterad syn på begreppet varumärke. För att besvara 

undersökningens syfte har tre huvudsakliga forskningsfrågor lagt upp: 

 

• Vilka egenskaper hos produktvarumärken är betydelsefulla på den kinesiska 

B2B och B2C marknaden? 

• Vilka egenskaper hos företagsvarumärket är av vikt att förstärkas inom 

livsmedelsbranschen? 

• Vilka varumärkesegenskaper är av vikt? 

 

Dessa frågor besvaras med hjälp av kvalitativa data som insamlas genom att intervjua 

experter inom området. Att förstå vilka varumärkesegenskaper är av vikt i Kina är 

viktigt på grund av ett antal orsaker. Som litteraturen visat, är skillnaderna mellan 

Finland och Kina stora vilket har implikationer för hur bolag bör gå till väga med 

varumärkesstrategin. Riktlinjer för hur varumärkena rekommenderas att 

transformeras för den kinesiska marknaden kommer inte enbart hjälpa finska företag 

som redan existerar på den kinesiska marknaden rannsaka sina varumärken, utan 

kommer även förse finska bolag intresserade av den kinesiska marknaden med 

värdefull strategisk information. Dessutom kommer undersökningen förhoppningsvis 

trigga intresse för såväl akademiker som praktiker i ämnet vilket kunde leda till fortsatt 

forskning inom området. 

1.5 Avgränsningar 

 

Undersökningen koncentrerar sig enbart på livsmedelsindustrin. Detta för att 

livsmedelsindustrin i) utgör en markant andel av hela ekonomin och hushållsbudgeten 

(13-15 %) oavsett målmarknad (USDA, 2015; Eurostat, 2013 ii) är en snabbt växande 

industri i Kina/Asien (Kauppalehti 2012; Kauppalehti, 2015; Världsbanken, 2014) och 

erbjuder således finländska bolag goda tillväxtmöjligheter, och iii) är aktuellt i och med 

handelsembargot mellan Europeiska Unionen och Ryssland.  
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Vikten av varumärkeshanteringen på företagsnivå ökar i och med att företag inom 

många industrier i allt snabbare takt lanserar nya produkter på marknaden. I sin artikel 

går Sheth och Sinha (2015) till och med så långt att de påstår B2B-bolag i allt större 

grad mera vara beroende av bolagets varumärke än sina produkters enskilda 

varumärken. Detta är delvis lätt att förstå; eftersom uppbyggandet av ett helt nytt 

varumärke kräver lång tid, är företagen många gånger tvungna att ”låna” 

moderbolagets varumärke för att underlätta lanseringen. (Argenti & Druckenmiller, 

2004). Eftersom stora B2B-bolag dessutom ofta ingår förhandlar direkt med kunderna, 

som exempelvis läkemedelsbolag med sjukhus eller livsmedelsproducenter med 

detaljhandlare, menar Argenti & Druckenmiller (2004) att moderbolagets varumärke 

och dess värden ofta är av större vikt än produkternas eget märke. I sin studie fann de 

Chernatony et al. (2000) dessutom att företag numera strävar efter att differentiera sig 

med unika emotionella värden i stället för produktteknologi eftersom den sistnämnda 

blivit enkelt kopierbar. 

 

Alltså avgränsas studien ytterligare till att omfatta endast stora livsmedelsproducenter 

med något vardagligt produktsortiment, såsom kött- och mejeriprodukter för att göra 

studien mera generaliserbar. Dessutom lägger undersökningen fokus på 

företagsvarumärken eftersom det under skrivande stund står oklart ifall inhemska 

företag har som mål att gå in på konsumentmarknaden med egna varumärken. 

Eftersom det senare scenariot inte fullständigt är omöjligt under den närmaste 

framtiden har litteratur gällande produktvarumärken dock inte totalt exkluderats.  

1.6 Definitioner 

 
Bland alla produkter och tjänster tillgängliga i dag är det ofta varumärket som skiljer 

ett givet objekt från ett annat. Således kan varumärket ses som en kritisk aspekt för 

bolagets framgång och som ett strategiskt redskap med hjälp av vilket bolaget kan 

skapa hållbar differentiering gentemot sina konkurrenter. För att kunna skapa sig en 

uppfattning om varumärkets betydelse är det viktigt att tydligt förstå vad begreppet 

varumärke betyder. Enligt American Marketing Association (AMA) är ett varumärke ett 

namn, term, märke, symbol, design eller en kombination av dessa vars mening är att 

identifiera en försäljares produkter och tjänster och att differentiera dessa ifrån de av 

en annan försäljare. Det är dock allmänt accepterat bland akademiker och 

företagsledare att ett varumärke är mycket mer än så (Park et al., 1986; Keller, 2008 
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Hatch & Schultz, 2003; Kay, 2006). Ett framgångsrikt och välskött varumärke 

sammanställer själva produkten, en unik identitet och icke-gripbara tilläggsvärden som 

kunden skapar och identifierar sig med (Keller, 2008). Kundens uppfattningar om 

diverse attribut och kännetecken hos olika varumärken skapar preferenser vilka i sin 

tur leder till val och handlingar som baserar sig på vilket alternativ som ger kunden 

mest värde eller nytta (Louviere, 1994; citerad i Mudambi et al., 1997). Enkelt uttryckt 

är varumärket alltså ett löfte – en mental association – vars mening är att skapa 

tillfredställelse hos kunden genom att uppfylla det som kunden förväntar sig uppfyllas 

(Argenti & Druckenmiller, 2004).  

 

I denna undersökning används termen varumärkeshantering för att avse företagets 

varumärkesutveckling (eng. branding) och kommunikation gentemot målmarknaden 

som alltså består av andra företag och organisatoriska intressenter samt, i vissa fall, 

konsumenter på företagets målmarknad. 

 

I det följande kapitlet kommer frågor kring identitet att behandlas. För att klargöra för 

läsaren vad som avses med detta uttryck, ges en kort definition på vad en identitet i 

detta arbete innefattar. Med begreppet identitet, som kan vara förknippat med ett 

varumärke, ett företag, en produkt etc., avses en sammansättning kännetecknande 

faktorer som gör ett givet objekt unikt. En sammanfattande tabell om de centrala 

begreppen presenteras i tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2 Definitioner 

 

Begrepp Engelska Förklaring Svarar på frågan 

Varumärke Brand En produkts ”personlighet” 
Vem påstår du dig vara, 

och vad vill du vara? 

Identitet Identity 
Budskapet man själv vill förmedla om 

sig själv 
Vem är du? 

Icke-gripbar  Intangible Abstrakt, icke fysisk form Vilken typ av egenskap? 

Varumärkeskapital Brand equity 
Prispremium konsumenterna är villiga 

att betala för ett visst varumärke 

Hur unikt och omtyckt är 

ditt varumärke? 
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1.7 Arbetets uppläggning 

 
I denna studie undersöks vilka varumärkesegenskaper finländska livsmedelsbolag 

rekommenderas att bygga upp och utveckla för att kunna bygga upp framgångsrika 

varumärken på den kinesiska livsmedelsmarknaden. Med andra ord ämnar 

undersökningen svara på vilka egenskaper och uppfattningar hos varumärket som bör 

främjas och förstärkas på företagsnivå. Därutöver strävar undersökningen att svara på 

vilka skillnaderna är hos varumärket på den kinesiska och den finländska marknaden. 

I det andra kapitlet presenteras vad tidigare forskning kommit fram till om 

varumärkeshantering på livsmedelsbranschen samt vad teorin säger om 

varumärkesutveckling på främmande marknader. Därutöver behandlas 

kännetecknande drag för varumärken den kinesiska (livsmedels)marknaden. Eftersom 

studien strävar efter att finna hur varumärket bör hanteras på företagsnivå, 

koncentreras den teoretiska referensramen på undersökningar som gjorts inom ramen 

för B2B. 

I de senare kapitlen efter den teoretiska referensramen redogörs för hur den empiriska 

delen av undersökningen gjorts och vilka metoder som använts för att kunna besvara 

forskningsfrågorna och uppfylla arbetets syfte. Datainsamlingen sker kvalitativt genom 

att genomföra intervjuer med relevanta intressenter. Data analyseras med hänsyn till 

tidigare forskning för att se ifall bristfälligheter kunde täckas och för att kunna skapa 

strategiska rekommendationer för framtida varumärkesutveckling. I den sista delen av 

arbetet diskuteras undersökningens resultat och rekommendationer för framtida 

forskning ges.  
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Företagskultur

Företags-
identitet

Org. 
köpbeteende

Företags-
image

Kinesisk kultur

2 TEORETISK REFERENSRAM 

 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för undersökningen. Kapitlet 

är indelat i tre delar. I den första delen diskuteras kort skillnader mellan 

företagsvarumärken och produktvarumärken och varför båda är viktiga för dagens 

bolag. Den andra delen består av fem mindre stycken enligt figur 2 nedan som i tidigare 

forskning har identifierats vara relevanta komponenter vid utvecklingen och 

hanteringen av företagsvarumärken. De tre första komponenterna, den lokala kulturen, 

företagsimage och organisatoriskt köpbeteende fokuserar på yttre faktorer som 

påverkar varumärkesstrategin, medan de två sista, företagsidentitet och företagskultur 

lägger fokus på interna aspekter. Ramen inom vilken de interna komponenterna kan 

utformas och adapteras definieras av företagets externa omgivning. Eftersom de 

interna komponenterna utformas enligt yttre faktorer som den lokala omgivningen ger 

upphov till behandlas de yttre komponenterna i detta kapitel först. I den tredje delen av 

detta kapitel behandlas produktvarumärkenas roll på B2B-marknaden samt vilken roll 

varumärkena har i Kina i dag.  

 

 

Figur 1 Komponenter för varumärkesstrategi 

 

Externa komponenter Interna komponenter 
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2.1 Företagsvarumärke vs. produktvarumärke 

 

Företag på B2B-marknaden förlitar sig ofta, trots riskerna, på företagsvarumärket 

istället för produktvarumärken (Seth & Sinha, 2015). Precis som vilket 

produktvarumärke som helst, är ett företagsvarumärke en sammanställning symboler 

och kännetecken som tillåter intressenterna skapa egna meningar i sin personliga 

kontext (Hatch & Schultz, 2003). Ett företagsvarumärke skiljer sig ändå från ett 

produktvarumärke på många vis. Enligt Kay (2006:753) är hanteringen av 

företagsvarumärken ”fundamentalt annorlunda än hanteringen av produkt- eller 

tjänstevarumärken”. 

  

Inledningsvis, ligger fokus naturligtvis hos företaget, inte produkten. I praktiken 

betyder detta, enligt Hatch & Schultz (2003), att företaget förblir mera genomskådligt, 

och utsätter sig för noggrannare granskning av kunderna och allmänheten, då 

uppmärksamheten förflyttas från produkter till själva företaget. Detta i sin tur kan leda 

till att företagets och dess personals beteende blir allt synligare och få större 

uppmärksamhet (även i media) vilket för företaget innebär noggrannare planläggning 

av dess ageranden och företagskultur.  

 

För det andra, finns det skillnader i vem varumärket strävar till att nå och påverka. I 

motsats till produktvarumärken, som huvudsakligen strävar efter att attrahera 

konsumenter, har företagsvarumärket inte en klar målgrupp, utan bidrar till att skapa 

och påverka uppfattningarna bland såväl enskilda statsinstitutioner, banker, 

leverantörer och konkurrenter som samhället i allmänhet (Hatch & Schultz, 2003). 

Dessutom, menar Hatch & Schultz (2003), representerar ett företagsvarumärke alla 

departement och produktvarumärken inom företaget i sin relation till allmänheten, i 

motsats till ett enskilt produktvarumärke som i sig kan inneha väldigt specifika värden 

och rikta sig mot en mycket avgränsad målgrupp. Ytterligare, menar Kay (2006) att 

företagsvarumärken sällan har betydelse för slutkonsumenter och att de inte 

nödvändigtvis påverkar efterfrågan i sig. Istället menar han att företagsvarumärket bör 

skapa associationer produkter och tillverkare emellan; företag kan inte utnyttja sitt 

namn ifall produkterna inte starkt är förknippade med företaget (Kay, 2006). 
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För det tredje, förekommer det skillnader i vem det i företaget är som hanterar 

företagsvarumärket respektive produktvarumärken (Hatch & Schultz, 2003). Bland 

annat redogör de Chernatony (1999) och Harris & de Chernatony (2001) samt Hatch & 

Schultz (2003) för att hanteringen av företagsvarumärket kräver betydligt mera intern 

koordinering och förfinad praxis av företaget på grund av företagsvarumärkets 

komplexa, mångfacetterade natur. Hatch och Schultz (2003) samt Balmer och Greyser 

(2006) anser således att även om produktvarumärken kan hanteras inom en avdelning, 

kräver företagsvarumärket involvering av hela organisationen. Företagsvarumärket har 

stort strategiskt inflytande över framtiden (Aaker, 2004; Kay 2006) varför beslut om 

företagsvarumärket bör på en högre organisatorisk nivå än beslut om enskilda 

produktvarumärken (Balmer & Greyser, 2006; Hatch & Schultz, 2003).  

 

Slutligen, lyfter Hatch & Schultz (2003) fram skillnader också i tidsdimensionen. Enligt 

författarna tenderar de flesta produktvarumärken, på grund av sitt behov att ”leva i 

nuet”, vara kortlivade och så generera inkomster endast på kort sikt. Följaktligen måste 

dessa varumärken med jämna mellanrum förnyas och uppdateras för att hållas 

relevanta bland konsumenterna. Företagsvarumärken signalerar däremot visioner över 

framtiden samtidigt som de väcker associationer med det flutna, och är således mera 

långsiktiga i sina förfaranden (Aaker, 2004; Hatch & Schultz, 2003). Även om också 

företagsvarumärken bör förändras och uppdateras för att hållas relevanta, menar Aaker 

(2004) att dess arv och strategi slutligen definierar hur förändringen kan ske. 

Exempelvis har svårigheterna som företaget Kodak bemött i och med digitaliseringen 

till stor del berott på dess starka associationer till analoga kameror (Aaker, 2004), även 

om Kodak själva påstås ha utvecklat digitalfotografin (The New York Times, 2010). 

 

2.2 Fem hörnstenar att beakta i hanteringen av företagets varumärke 

 Den kinesiska kulturen  2.2.1

 

För att kunna förstå många av de kinesiska avvikelserna när det 

kommer till kultur måste man ha en förståelse för den kinesiska 

filosofin som dominerar det lokala tänkandet. Egentligen kan det 

vara svårt att direkt jämföra västerländsk och kinesisk livsfilosofi sinsemellan på grund 

av deras så olika inriktningar och roll inom samhället. Då västerländsk filosofi inriktar 
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sig på epistemologi fokuserar sig den kinesiska filosofin, eller snarare konfucianismen, 

på etisk metafysik. (Martinsons & Westwood, 1997) Filosofin i den kinesiska kulturen 

har fått en status som vore jämförbar med religionen i många länder (Fung, 1997). 

Konfucianismen är dock religion utan snarare ett tankesystem som genom etiska 

principer styr socialt beteende (Fung, 1997). Enligt Martinsons och Westwood (1997) 

har konfucianismen än idag stark påverkan på Kinas sociala kultur. För att exemplifiera 

hur djupgående dess påverkan varit för Kina, nämner Martinsons och Westwood (1997) 

att liberal demokrati och kapitalistiska, fria bolag fram till sent 1900-tal varit 

främmande begrepp i Kina. Även för västvärlden fundamentala begrepp såsom 

yttrandefrihet har inte existerat i Kina (Hall & Ames, 1993). Detta, enligt Hall & Ames 

(1993), är inte konsekvensen av en totalitär regering, utan snarare den av en tradition 

som sträcker sig hundratals år bak i tiden. Inom konfucianismen har idéer alltid ansetts 

vara, och förknippats med, förberedelser inför gärningar med konsekvenser (Hall & 

Ames, 1993). 

2.2.1.1 Kinesisk affärskultur (Social struktur) 

 

Precis som kulturen i Kina överlag, skiljer sig den kinesiska affärskulturen på många vis 

från den västerländska. I västerländsk affärskultur och affärstänkande läggs stor vikt på 

epistemologi och rationalitet medan man i Kina grundar sina val i etiska 

frågeställningar (Martinsons & Westwood, 1997). I den västerländska kulturen 

existerar en dominerande och klar uppfattning om att mänskor har individuella 

rättigheter och således en befogad strävan efter personlig vinst (Martinsons & 

Westwood, 1997), vilket gett upphov till modern demokrati, teknologisk utveckling och 

kapitalism (Hall & Ames, 1993). Detta syns enligt Martinsons och Westwood (1997) i 

dagens företagsfilosofi, där bolagen, som egna distinkta enheter (skilda från ägarna), 

styrs genom rationella och affärsdrivna regler och val. Organisationerna struktureras 

och läggs upp för att optimalt kunna nå bestämda och klara målsättningar. Personliga 

relationerna inom affärsnätverken blir så mindre viktiga då opersonlighet 

(känslolöshet) understryks i företagens ageranden.  

 
I kinesisk kultur och i kinesernas värderingar bestryks däremot familjen och det 

kollektiva i all verksamhet. Hall och Ames (1993) menar att den kinesiska kulturen inte 

kan tolkas som en helhet bestående av självständiga individer vilka av en allmän lag 

styrs och befalles, och där deras personliga självständighet beskyddas av rättigheter. 
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Därför kan inte heller affärskulturen tolkas med västerländska ögon. Kineserna ser på 

världen annorlunda än västvärlden; de är socialt orienterade och situationscentrerade 

istället för att vara individuellt orienterade och självcentrerade (Martinsons & 

Westwood, 1997).  Kinesiska samhällen är uppbyggda av nätverk av förhållanden, där 

individen först och främst är en del av kollektivet – inte alltså en självständig individ – 

där gruppens nytta alltid går före individuella strävanden (Westwood, 1992, refererad i 

Martinsons & Westwood, 1997). Harmonin skapas genom komplexa sociala nätverk, 

vilka upprätthålls genom lojalitet medlemmarna emellan (vilket är viktigare än lojalitet 

gentemot idéer och principer), normer om förlikning och inordning, reciprocitet samt 

gemensamma obligationer, och genom att vidmakthålla en strikt social hierarki 

(Martinsons & Westwood, 1997; Yeung & Tung, 1996; Redding, 1990). 

2.2.1.2 Guanxi 

 
Ett gammalt ordspråk i de asiatiska kulturerna lyder: ”Vem du känner är viktigare än 

vad du vet” (Yeung & Tung, 1996). Guanxi, bäst kanske översatt som hanteringen av 

personliga förhållanden och kontaktnätverk, är än idag de föredragna 

informationskanalerna, genom vilka information om teknologi, affärsmöjligheter och 

industrinyheter etc. sprids. Eftersom ingen motsvarighet till det kinesiska orden finns i 

det svenska språket används termen hädanefter oöversatt. Guanxi är inte enbart ett 

förhållande två personer emellan, utan används även för att beskriva nyttan ett 

förhållande kan medföra genom utbytet av diverse tjänster (Fan, 2002). Guanxi har 

bland annat ansetts föra med sig fördelar genom att exempelvis trygga tillgången till 

viktiga resurser (information, teknologi, kunskap, även efterfrågan etc.) eller genom att 

erbjuda lättnader i den tunga byråkratin (Fan, 2002). Detta suddar gränsen mellan 

professionella och sociala aktiviteter, och utplånar skillnader i personliga och 

professionella relationer. Följaktligen understryks vikten av goda personliga nätverk i 

affärslivet. (Martinsons & Westwood, 1997)  

 

Yeung och Tung (1996) undersökte kinesiska affärsledares uppfattningar om centrala 

aspekter för bolagets långsiktiga ekonomiska framgång (årlig ökning i både brutto- och 

nettovinsten), och fann att guanxi var den enda faktorn som konsekvent ansågs vara 

central för bolagets framgång. Bland annat ansågs den vara viktigare än valet av rätt 

affärsstrategi, konkurrenskraftiga priser och produkt- och kvalitetsdifferentiering. 

Resultaten indikerar att ett samband mellan en stark och god guanxi och ekonomisk 
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framgång existerar. Dock medgavs det guanxi inte ensam kan garantera bolagets 

framgång. Ur resultaten kunde tre centrala ”C:n” – tre centrala aspekter med tanke på 

ekonomisk framgång utlösas: capital (kapital), capability (kunskap) och connections 

(kontakter). Yeung och Tung (1996) fann även att vikten av god guanxi tenderar vara 

större för på den kinesiska marknaden nyetablerade företag, samt för små och 

medelstora företag.  

 

Inom konfucianismen prioriteras reglering via etiska principer över reglering genom 

juridiska lagar. Detta bortseende för institutionell reglering innebär de facto att 

personer och organisationer högre upp i den sociala hierarkin innehar makten att 

påverka. (Yeung & Tung, 1996) Betoningen av personlig makt främjar ytterligare 

utövandet av guanxi, och förklarar varför den utgör en så viktig del av affärskulturen i 

Kina.  

 

Dock är uppfattningarna om guanxis betydelse något oklar. En del forskning 

ifrågasätter betydelsen av guanxi för företagens framgång, medan andra påpekar dess 

medvärde. Bland annat menar Fan (2002) att vikten av guanxi överskattats eftersom i) 

fördelarna främst är taktiska, inte strategiska, ii) den som personlig tillgång inte kan 

erbjuda konkurrensfördelar för bolaget, iii) den mellan företag och statligt organ i hög 

grad är ifrågasättbar, samt eftersom iv) dess tilläggsvärde med tiden förutspås minska i 

och med en liberalare marknadspolitik i Kina. Därutöver redogör Luo (2008) för att 

korruptionen blivit en allt mer synligare del av företagens och företagsledares guanxi, 

vilket brutit ned dess etiska trovärdighet och förknippat negativa associationer till 

begreppet. Park och Luo (2001) menar dock att ens personliga guanxi upplevs som en 

tillgång hos företaget då de ägnas till företagets förfogande. 

 Företagsimage 2.2.2

 
 
Corporate branding, eller hanteringen av företagets varumärke, 

handlar på en allmän plan om att differentiera företaget genom 

diverse medel för att försöka skapa positiva associationer och 

trovärdighet hos målgruppen i hopp om ökad tillgivenhet (Keller, 2008). Detta hoppas 

man leda till ökat varumärkeskapital på företagsnivå. Aaker (1996, refererad I Hatch & 

Schultz, 2003) redogjorde för hur trovärdighet kan skapas hos företagets intressenter 

då företagets varumärke är enig med företagets kultur och värden. Hatch och Schultz 
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(2003) vidareutvecklar tanken och hävdar att sammanställningen av intressenternas 

uppfattning om företagets image och den verkliga företagskulturen amplifierar 

intressenternas kännedom om vem företaget är och vad företaget står för. Detta leder, 

enligt författarna, till större attraktivitet och bättre rykte hos företaget. Juntunen, 

Juntunen och Juga (2011) undersökte hur varumärkeskapitalet påverkar kundlojalitet, 

men fann istället att företagsimage är komponenten som påverkar såväl 

märkeskapitalet som kundlojaliteten. Figur 3 nedan illustrerar detta samspel. 

 

Figur 2 Kundlojalitet följer varumärkes-/ företagsimage. Juntunen et al (2011) 

 

 

Varumärkeshanteringen sker på företagsnivå ofta i form av reklam, storytelling, 

relationsmarknadsföring samt andra kommunikationsmedel. Broms och Gahmberg 

(1983) menar dock att en överdriverhet hos marknadskommunikationen kan leda till 

autokommunikation, ett läge där kommunikationen inte längre bidrar till ny 

information utan fungerar istället som ett instrument att förstärka sin egen uppfattning 

om exempelvis sig själva med. Kommunikationen är då inte effektiv annanstans än hos 

organisationen själv. Detta kan leda till en situation där intressenternas externa 

uppfattning om företaget inte är överens med företagets egna, interna uppfattning. 

Istället lever företaget i en illusion där företagets image överensstämmer med 

målgruppens vilket förhindrar en förändring att ske. Intressenternas verkliga 

uppfattningar kan vara uppbyggda på basen av interaktion med företaget och word-of-

mouth (Hatch & Schultz, 2003).  

 

Företagets externa image bör också hålla streck med företagets strategiska vision, som 

Hatch och Schultz (2003) påpekar. Företagets strategiska vision är viktig med tanke på 

företagsidentiteten och kulturen eftersom visionen definierar vart företagsledningen 

vill föra bolaget rent strategisk (position och värden) vilket har implikationer för hur 
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organisationskulturen bör byggas upp. Den interna strategiska visionen påverkar 

således på företagets varumärke och så även dess externa image. Varumärket kan dock 

inte utvecklas från enbart en önskad marknadsposition eller önskad image, utan måste 

växa fram från företagets centrala värderingar (Chernatony, 2001). 

 

 

 Organisatoriskt köpbeteende 2.2.3

 

Utgångspunkten för många undersökningar inom 

konsumentbeteende och konsumenters beslutsprocesser på 

individnivå är att konsumenten efter att ett behov identifierats 

överväger och jämför värdet hon erhåller från olika produkters attribut vilket slutligen 

leder till ett köpbeslut (Puccinelli et al, 2009; Caswell, 1998; Lai 1995). Lai (1995) 

beskriver produkter som sammansättningar av olika värden i stället för en kombination 

av attribut. Köpbeslutet görs på basis av vilket eller vilka alternativ som medför det 

största totala värdet för konsumenten i en given situation (Lai, 1995). Lai (1995) menar 

ytterligare att värdeskapandet alltid måste analyseras från ett kundperspektiv eftersom 

uppfattningen om det erhållna värdet alltid är subjektiv. 

 

Webster och Wind (1972) presenterar i sin artikel en generell modell för att beskriva 

organisatoriskt köpbeteende. Författarna menar att även organisationer genomgår en 

liknande process som konsumenterna innan ett köpbeslut kan fattas. Processen 

organisationen bör genomgå för att nå sina målsättningar består av fem delar: 1) 

Identifiering av behov, 2) specifikation av behov och användning, 3) identifiering av 

alternativ, 4) evaluering av alternativen och 5) beslut. Beslutet görs på basis av ett antal 

faktorer som har inflytande över processen, vilka antingen kan härstamma inifrån 

organisationen eller den beslutsfattande individen, skapas i social kontext, eller uppstå 

externt som följd av påverkan från omgivningen. Dessa faktorer behandlas i de följande 

styckena.  

2.2.3.1 Push (Interna stimuli) 

 

Centralt för köpbesluten i organisatorisk kontext, och det som skiljer dessa från 

individuella beslutsprocesser, är enheten inom organisationen som ansvarar för 
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beslutet (Webster & Wind, 1972). Denna består ofta av ett flertal personer (alla som är 

delaktiga i köpprocessen) vilka sinsemellan kan ha varierande åsikter om vilka 

egenskaper som är viktigast för bolaget. Dessutom kan olika personer vara involverade 

under olika steg av processen. Webster och Wind (1972) påpekar dock att allt 

organisatorisk beslutsfattande även är individuellt beslutsfattande. I sin artikel menar 

de att en organisation agerar som en begränsad beslutsfattare. Detta för att 

beslutsfattande individer genom personlig erfarenhet, motivation, personliga 

preferenser och värderingar styr beslutsprocessen, samtidigt som organisationens 

definierade begränsningar bör följas. 

 

Till skillnad från personligt beslutsfattande menar Webster och Wind (1972) att 

medlemmarna inom den beslutande gruppen också blir påverkade av organisationen. 

En komplex kombination organisatoriska målsättningar, regleringar, information och 

dess brist, samt andra medlemmar inom enheten påverkar således det slutliga beslutet 

genom hela processen. Individerna inom den beslutsfattande enheten styrs och drivs av 

organisationens strategiska målsättningar samtidigt som de begränsas av de finansiella. 

Som organisatoriska målsättningar och begränsningar kunde exempelvis 

budgetbegränsningar och teknologiska målsättningar nämnas. 

 

Leek och Christodoulides (2012) fann även att beslutsfattare inom organisationen ofta 

strävar att minimera sin personliga risk vid köpbeslut. Detta för att beslutsfattarna 

själva bär ansvar vid problem. Problem som uppstått vid användning av ledande 

varumärken ses som lindrigare än problem som orsakats av mindre kända märken 

(Leek & Christodoulides, 2012) Detta har lett till prioriteringen av ledande varumärken 

på marknaden.  

2.2.3.2 Pull (Externa stimuli) 

 
 
I sin undersökning (1965) fann Levitt (refererad i Mudambi, 1997) att leverantörens 

rykte för köparen är bland de viktigaste på köpbeslutet påverkande attributen. Detta får 

även understöd bland andra forskare. Lehmann och O’Shaughnessy (1974) jämförde 

vikten av 17 olika attribut hos olika industriella produkter, och fann att leverantörens 

rykte var bland de allra högst rankade attributen som påverkar slutgiltigt 

beslutsfattande. Därutöver hävdar Shaw et al (1989) att de flesta industriella köpare är 

mera intresserade och bekymrade över icke-påtagliga och psykologiska attribut hos 
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leverantören än mätbara fysiska egenskaper hos produkten. Likaså menar Mudambi et 

al. (1997) att en starkare benägenhet existerar bland företag att agera på basis av 

försäljarens rykte, image och andra abstrakta attribut än konkreta produktattribut. 

Detta bekräftas också av Smith och Andrews (1995) som uppmärksammade vikten av 

kundens uppfattning om säljarens kompetens inom ett visst område på dess köpbeslut. 

Tanken bakom teorin ligger i att eftersom personliga köpbeslut också görs på basis av 

icke-påtagliga attribut (Puccinelli et al, 2009) måste även dessa attribut påverka 

beslutsprocessen hos företagsledningen. Litteraturen anser således att stor vikt borde 

läggas på att förstärka och utveckla kommunikationen av icke-påtagliga attribut och 

uppfattningar om företaget inom B2B-sektorn. 

 
Även om de ovannämnda undersökningarna fokuserar sig på industriella produkter 

(t.ex. Shaw et al, 1972, har fokus på IT-sektorn) och den presenterade modellen enbart 

är en generalisering över B2B sektorn som helhet, kunde man anta att teorin även 

fungerar och är applicerbar inom ramen för livsmedelsbolag. Detta för att 

matprodukter över lag enligt forskning (bl.a. Wells, Farley och Armstrong, 2007) är 

mycket emotionellt laddade vilket även gör beslutsfattandet känsligt för skillnader i 

uppfattningarna om försäljaren när det gäller matvaror. Denna tankegång bekräftas av 

Robert Parker som i sin studie (1972, refererad i Mundambi, 1997) hävdar att 

varumärken är av större vikt för köparen bland generiska produktkategorier (produkter 

som i köparens ögon inte skiljer sig mycket från varandra oavsett tillverkare).  

 

Mummalaneni, Dubas och Chao (1996) fann i sin undersökning att Kinesiska 

inköpschefer i stort sett följer västerländska chefers beteende så till vida att samma 

faktorer verkar påverka köpbeslutet. Dock understryker författarna att Amerikanska 

och västerländska produkter tenderar prioriteras av inköparna. Följaktligen verkar det 

nyttigt för västerländska bolag att betona sin västerländskhet.  

 

Som med de interna faktorerna, kan ett varumärke genom att understryka sin 

”riskfrihet” göra sig attraktivare. Genom att kommunicera att infrastrukturen finns på 

plats för att besvara kunders spörsmål och problem upplevs varumärket som ett 

säkrare alternativ. 
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2.2.3.3 Från transaktioner till relationer  

 
Sheth (1996) presenterar i sin artikel en modell över hur företag under de senaste 

decennierna förflyttat sig från en transaktionsbaserad till en relationsbaserad 

inköpskultur. Detta innebär enligt honom förändrade beslutsprocesser och 

förhållanden vad gäller organisationers köpbeteende. Dessutom, då marknaderna idag 

är alltmer globala och teknologin utvecklad, har företag ökade möjligheter att använda 

sig av utländska leverantörer. Figur 4 nedan beskriver denna förändring. På grund av 

förändringen i tillvägagångssätten, menar Sheth (1996) att företagens interna 

värderingar bör ses om för att kunna adapteras till den internationella omgivningen. I 

praktiken innebär förflyttningen till långvariga kundrelationer enligt honom många 

interna förändringar, såsom exempelvis övergången från produktleverantör till 

tjänsteleverantör. Speciellt då man opererar i Kina är det viktigt att förstå hur 

relationsbaserade kundförhållanden fungerar eftersom långsiktigheten på just den 

marknaden är viktig. I och med att guanxi ännu har en betydande ställning inom 

affärslivet kan inte relationsmarknadsföringen förbises. 

 

Även om förändringarna i organisationernas sätt att operera förändrats, verkar det som 

om framgångsfaktorerna förblivit något oförändrade. För att lyckas skapa ett för 

kunderna värdefullt tjänsteutbud betonar Brown, Sichtmann och Mustante (2011) 

vikten av att förstå hur kunden skapar värde för sina kunder och förmågan att kunna 

samproducera detta värde tillsammans med kunden. Centralt för att lyckas med detta 

är enligt författarna ett starkt varumärke, kompetens, understöd i marknadsföringen, 

förmågan att skapa synergier genom relationen, samt gemensamma innovationer. 

Ytterligare, menar Brown et al. (2011) också att tjänsteleverantörerna måste kunna 

hantera kundernas oro över risk och det verkliga tilläggsvärde tjänsten medför – precis 

som med produkter. 
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Figur 3 Skift från locala transaktioner till globala relationer. Sheth (1996) 

 

 

 

 Företagskultur 2.2.4

 

Hatch och Schultz (2003) menar att ett lyckat företagsvarumärke 

baserar sig på samverkan mellan företagets strategiska vision, organisationens interna 

kultur samt företagsvarumärkets image. Den strategiska visionen kunde i detta fall 

förklaras som det företaget vill vara i framtiden. Således har ett företags strategiska 

vision en tyngande påverkan på företagets identitet – den bild organisationen strävar 

efter att förmedla målmarknaden. Eftersom frågorna kring dessa tre aspekter inte 

enbart tillhör en avdelning inom en organisation menar Hatch och Schultz (2003) 

vidare att hela organisationen måste aktiveras och involveras i dess uppbyggande. Figur 

5 nedan illustrerar samspelet med företagets vision, kultur och image. I detta och i 

härpåföljande stycke behandlas kulturens och identitetens roll för företaget i dess 

märkeshantering. 
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Figur 4 Företagsvarumärket. Hatch Schultz (2003) 

 

En av de största skillnaderna mellan varumärkeshanteringen hos produkter och företag 

är enligt Harris och de Chernatony (2001) att märkeshanteringen på företagsnivå 

kräver större interna insatser. För att konsekvent kunna kommunicera en enhetlig bild 

utåt krävs koordinering av bolagets interna aktiviteter. Företagets kultur blir allt 

viktigare i och med ökad transparens (som det tidigare nämndes). Ett varumärkes 

värden kommuniceras inte enbart genom reklam utan även genom de anställdas 

interaktion med företagets olika intressenter (Harris och de Cernatory, 2001). Detta 

medför nya uppgifter för bolagets personal, som inte längre enbart ses som arbetare, 

utan även som märkesambassadörer för bolaget (Hemsley, 1998, citerad i Harris och de 

Chernatony, 2001). Eftersom de anställda utgör (verkar på) gränsen mellan ett 

företagets interna och externa omgivning, kan de sålunda ha ett grovt inflytande över 

vilka uppfattningar som skapas av varumärket hos företagets kunder (Schneider och 

Bowen, 1985). Företagets personal blir alltså en central och viktig del av varumärket 

och dess utveckling.  

 

Personalens ageranden kan antingen förstärka varumärkets kommunicerade värden 

eller tära på dess kredibilitet genom att förhålla sig motstridigt mot dessa (Harris och 

de Chernatony, 2001). För beslutsfattare inom företag innebär detta att man först 

måste definiera vad varumärket ämnar stå för och sedan se till att personalens 

ageranden är konsekventa med dessa målsättningar. Företagsköp, till exempel, som 

inom många industrier är vanliga (t.ex. inom teknologi-industrin), kräver klar 

definition om företagets nya kultur och varumärke (Lambkin & Muzellec, 2010; Agenti 

& Druckenmiller, 2004). När medlemmarna inom en organisation förstår varumärkets 

identitet blir det lättare för dem att förfara på ett sammanhängande sätt. Harris och de 

Chernatony (2001) betonar vikten intern av kommunikation inom organisationerna för 

att detta mål, (en klar och förståelig varumärkesidentitet), skall kunna nås. Lambkin 



 

 

 

25 

och Muzellec (2010) menar att många företagsköp misslyckas eftersom ”mjuka” frågor, 

kring exempelvis ledarskap, kommunikation, arbetsmoralens och de anställdas bibehåll 

samt företagskulturen, får för litet uppmärksamhet. Författarna menar att dessa frågor 

ofta förblir bristfälligt behandlade på grund av att tonvikt läggs på finansiella och 

operationella ärenden.  

 
Enligt Argenti och Druckenmiller (2004) har vikten av personalens medverkande vid 

konstruktionen av ett företags värden, kultur och varumärke ökat i och med att 

företagsvarumärkena strategiskt blivit allt viktigare. Från att historiskt ha varit enbart 

företagsledningens uppgift bör personalen enligt författarna uppmuntras att bidra till 

utvecklings- och hanteringsprocessen.  

 

Företagskulturen kan alltså bli en betydande konkurrensfördel, dock endast då 

företagsvarumärket reflekterar företagets centrala värden och kultur. Detta innebär 

noggrann inspektion av den rådande kulturen och en förståelse för hur den formats och 

hur den kommer att formas i framtiden. (Hatch & Schults, 2003) 

 Företagsidentitet 2.2.5

 

Med företagsidentitet avses i allmän mening den offentliga bilden 

som företaget förmedlar till allmänheten genom sitt agerande och 

sin kommunikation samt via symbolism för såväl intern som 

extern publik (Riel & Balmer, 1997). Dock är företagsidentitet inte det samma som 

företagsvarumärke. Att skapa en identitet, precis som med ett varumärke, krävs enligt 

Kay (2006) hantering och kommunikation av mening men med intern fokus i motsats 

till företagsvarumärken. Enligt Balmer och Greyser (2006) svarar företagsidentiteten 

på frågan om vem företaget är, och sammanfattar alla de egenskaper som skiljer en 

given identitet ifrån en annan. Centralt för ett företags varumärkesidentitet är dess 

strategiska vision och mission samt ledningens ageranden och företagets interna kultur 

(Balmer & Greyser, 2006). Företagets vision redogör för bolagets primära och 

grundläggande syfte, och kan hjälpa företagsledare kort och koncist kommunicera 

bolagets målsättningar för personalen. Ett företags mission kan däremot användas för 

att definiera varför företaget existerar – såväl för personal som andra intressenter. Ett 

företags värden kommuniceras till stor del med hjälp av visionen och missionen, vilka 

utgör en central del av företagets identitet (Stuart, 1999). Hatch och Schultz (2003) 
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menar dessutom att företagets strategiska målsättningar bör byggas på basis av 

företagets centrala värderingar.  

 

Genom att kommunicera sina värden i företagets visions- och missionsuttryck, kan 

företaget enligt Ingenhoff och Fuhrer (2010) försöka påverka dess rykte och identitet, 

och så effektivare positionera sig på målmarknaden. Ett varumärkes positionering 

definierar vad varumärket är; vem det är åt och vad varumärket erbjuder. Keller 

(2008:98) definierar varumärkespositionering som akten av att formgiva företagets 

erbjudande, löfte och profil så att den ockuperar en distinkt ”plats” i sinnet hos 

kunderna eller målmarknaden. Det har även bevisats att en tydlig företagsidentitet kan 

medföra betydliga konkurrensfördelar (Balmer och Gray, 2000). För att skapa ett 

starkt företagsvarumärke menar Ingenhoff och Fuhrer (2010) att företagen borde 

identifiera vad som är viktigt för sin målgrupp och intressenter för att sedan 

konsekvent betona denna aspekt i sin kommunikation. Enligt forskning (Dowling, 

1994) förhåller sig personer mottagligare mot varumärken som förstärker eller 

bekräftar uppfattningen personen har om sig själv. Varumärkesidentiteterna hjälper 

dessutom konsumenter kommunicera vissa aspekter av sig själva till andra 

(McCracken, 1993). 

 

Ofta används uttrycket varumärkesmärkespersonlighet som metafor för att beskriva de 

emotionella, eller uppsättningen mänskliga, karaktärsdrag som associeras med ett 

varumärke (Harris och de Chernatony, 2001, Aaker, 1997). Aaker (1997:347) 

exemplifierar fenomenet med Absolut Vodka, som tenderar att beskrivas som coolt och 

trendigt – som en modern 25 åring.  Dessa personlighetsdrag, eller snarare 

uppfattningar om dessa, utvecklas och formas med tiden genom att intressenter är i 

kontakt med varumärket (Harris 0ch de Chernatony, 2001; Aaker, 1997). 

Personlighetsdragen som förankras till ett visst märke är direkt påverkade av 

mänskorna som anknyts med märket – exempelvis kunderna (eller uppfattningen om 

dessa), anställda, företagsledningen etc. (Aaker, 1997).  Harris och de Chernatony 

(2001) menar att företagsledningen därför bör tillse att varumärkets personlighet 

förmedlas enhetligt av företagets anställda såväl som företagets externa 

kommunikation. Identiteten som företaget med tiden skapat bör enligt Kay (2006) 

ligga som grund för företagsvarumärket.  

 

Många företagsvarumärken är även starkt anknutna till företagets grundare eller dess 

ledning – tänk dig exempelvis Apple och Steve Jobs, Virgin och Richard Branson, 
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Sampo bank och Björn Wahlroos eller Tuurin Kyläkauppa och Vesa Keskinen. Det är 

klart att företagsledningens personlighet och ageranden till en viss mån påverkar 

formgivningen av företagets varumärke. Argenti och Druckenmiller (2004) påpekar att 

ifall ledningens och företagets varumärken blir för synonyma kan negativa 

konsekvenser uppstå för bolaget ifall ledningens personliga rykte sjunker.  

2.3 Varumärkets roll på B2B marknaden 

 Produktvarumärken 2.3.1

 
Tillverkarnas varumärken diskuteras oftast, som redan nämnts, i B2C-sammanhang. 

Ett varumärke sägs i konsumentundersökningar vara en försäkran om kvalitet och 

funktionalitet gentemot konsumenten (Keller, 2008), och ett sätt att skapa en relation 

mellan varumärket (företaget) och konsumenten (Kotler & Keller, 2016). Webster 

(2000) hävdar i sin undersökning att tillverkarnas förhandlingskraft under de senaste 

decennierna sjunkit i förhållande till distributörernas (detaljhandel, partihandel). Han 

påpekar ändå att starka varumärken, på grund av exempelvis redan existerande 

efterfrågan, trovärdighet och bevisad kvalitet, kan hjälpa tillverkaren att återhålla en 

högre förhandlingsmakt. Detta för att starka varumärken och egenskaper hos 

producentens varumärke och produkter inte enbart skapar värde för slutkonsumenten 

utan medför tilläggsvärde för återförsäljaren också. Leek och Christodoulides (2012) 

fann i sin undersökning att starka varumärken introducerar mindre risk för köparen 

varför dessa ofta prioriteras över mindre kända, men kanske tekniskt lika bra, 

varumärken. Med andra ord antyder forskning att ett företags varumärke skapar 

fördelar för producenten in B2B-sammanhang. 

 
Tillverkarnas namn och logotyp kan enkelt tilläggas på företagens produkter eller 

tjänster i hopp om ökat tilläggsvärde. Kay (2006) menad dock att detta många gånger 

inte är tillräckligt för betydelsefull kommunikation om produkten, dess egenskaper och 

dess varumärke. Dessutom, tillägger han, kan till företagsnamnet anknutna 

produktvarumärken skada bolagets rykte och varumärke vid fall av negativ publicitet. 

Alltså finns det, utöver fördelar, även betydelsefulla risker med att använda sig av 

moderbolagets varumärke tillsammans med produktvarumärken.  

 
Mudambi (2002) identifierade tre olika kluster av organisatoriska köpare vilka alla 

skilde sig i deras uppfattning om varumärkets betydelse vid köpbeslut. Varumärkets 
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betydelse bestämdes på basis av åtta olika, både konkreta och icke-påtagliga 

egenskaper hos leverantören. Den första gruppen (49 % av urvalet) kännetecknades av 

litet intresse gentemot ett varumärkes icke-påtagliga egenskaper och ett betydligt större 

intresse för påtagliga attribut som pris och fysiska produktegenskaper. Det andra 

klustret (37 % av urvalet) fann icke påtagliga egenskaper (som bland annat hur känt 

varumärket är och tillverkarens allmänna rykte) vara viktigare i deras köpbeslut än de 

konkreta. Den sista gruppen (14 % av urvalet) fann inte någon av de åtta egenskaperna 

viktigare än i de två tidigare klustren. Studien bevisar alltså att skillnader förekommer 

bolag emellan när det gäller deras mottaglighet för varumärken. Mera undersökning 

krävs dock för att kunna dra generella slutsatser om varumärkenas betydelse inom 

specifika branscher. 

 Varumärkeshantering på industriella produkter (bulkvaror) 2.3.2

 
 

En av de centrala fördelarna med varumärken är dess förmåga att skapa trygghet och 

lojalitet hos köparna (Michell, King och Reast, 2001). Mudambi et al. (1997) menar 

därtill att varumärkets roll på industriella marknader, där differentiering genom 

kvalitet och sortiment är svårt, tenderar öka varumärkens betydelse för företagen. Vad 

som anses vara en industriell produkt kan forskare emellan variera något varför en klar 

definition på termen kan vara svår att finna. I denna undersökning används begreppet 

(i enighet med Mudambi et al, 1997) för att beskriva produkter som används vid 

tillverkning av andra, slutliga, produkter, det vill säga komponenter och halvpreparat 

som inte marknadsförs till allmänheten och den konsumerande befolkningen.  

 

Michell et als.(2001) undersökning bekräftar tanken om att industriella företag åtnjuter 

större konkurrensfördelar av produkter med varumärken jämfört med produkter utan 

varumärke. Dessa fördelar konkretiseras bland annat i form av högre upplevd säkerhet 

vid köp, bättre företagsrykte och högre inträdesbarriärer för nya konkurrenter. 

Undersökningen bekräftar ytterligare att många av teorierna inom B2C-brand även 

stämmer industriella bolag emellan. Mudambi et al. (1997) påpekar också att 

forskningen inte kunnat bevisa att varumärken skulle ha en mindre betydelse bland 

industriella köpare än bland konsumenter.  
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Många viktiga egenskaper som konsumenterna har observerats identifiera hos 

varumärkesinnehavaren har också urskilts bland köparna för industriella produkter. 

Till dessa hör bland annat upplevd kvalitet, igenkännbar image, ledande 

marknadsposition och identifierbar positionering (Michell et al., 2001). Även då det 

gäller industriella produkter, anser företagen enligt Michell et al. (2001) att 

produktvarumärkena innehar icke-påtagliga egenskaper som kommunicerar kvalitet, 

pålitlighet och prestanda, vilka i likhet med konsumentundersökningen har observerats 

vara bland de viktigaste egenskaperna hos industriella produkter för att skapa 

märkeslojalitet. 
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3 VARUMÄRKEN I KINA 

 

3.1 En kort historia om varumärken i Kina 

 
 
Eftersom Kinas ekonomi inte utvecklats genom kapitalismen, som största delen av 

västvärlden, utan genom en socialistisk ekonomi och ett socialistiskt samhälle under ett 

imperialistiskt (kejserligt) Kina, har varumärken genom tiden haft en annorlunda 

mening och funktion än i exempelvis Europa och USA (Eckhardt & Bengtsson, 2009). 

Enligt Eckhardt och Bengtsson (2009) har den moderna varumärkesuppfattningen och 

-praxisen utvecklats genom fokus på vad som på engelska kallas cultural engereering, 

där (kapitalistiska) bolag använt sig av vetenskapliga och psykologiska metoder föra att 

utveckla sina varumärken. Däremot har varumärkesuppkomsten och -utvecklingen i 

Kina genomgått en olik utvecklingsfas eftersom Kinas ekonomi inte haft samma 

kapitalistiska prägel som de industrialiserade västeländerna. I Kina har varumärkena 

haft en större social funktion i och med att folket och staten spelat en större roll för 

uppkomsten av varumärken (Eckhardt & Bengtsson, 2009). Således kan vi dra 

slutsatsen att uppfattningen om varumärkena och deras roll inom och för samhället 

alltid är kulturbundet (Wengrow, 2008, refererad i Eckhardt & Bengtsson, 2009). 

 

Varumärken har enligt Hamilton (2006) varit viktiga under en stor del av Kinas 

historia även utan en kapitalistisk ekonomi (som i Kina utvecklades först under sent 

1900-tal). I Kina har varumärkena inte utfört samma kommersiella funktion som i de 

kapitalistiska samhällena, utan snarare en mängd sociala funktioner, som exempelvis 

att signalera anknytning till kejsaren eller att kommunicera familjens beskaffenhet 

(Eckhardt & Bengtsson, 2009). Detta stämmer än idag – i kanske ännu högre form – då 

landet och samhället blivit allt mer kapitalistiskt (Wong & Ahuvia, 1998). Forskning 

som gjorts i Kinas historia visar att varumärken länge varit tillgängliga redan under 

Ming (1368-1644) och Qing (1644-1912) dynastierna, och att deras roll som instrument 

för att visa och höja ägarens status varit central (Hamilton & Lai, 1989 citerad i 

Eckhardt & Bengtsson, 2009). Under den senare delen av kejsardömet hade redan ett 

konsumtionsbaserat och materialistiskt samhälle uppkommit, där konstruktionen och 

upprätthållandet av sin sociala status genom konsumtion – där materiella symboler 

spelade en avgörande roll – var central. Dock måste man komma ihåg, som Wong och 
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Ahuvia (1998) påpekar, att även om många av de (lyx)varumärken som idag handlas i 

Kina är samma som de som handlas i västvärlden, betyder det inte att de handlas på 

samma grunder, eller att de innehar samma sociala funktion. 

 

Historiskt sett har marknaderna, och mänskorna associerade med dem, inte varit 

socialt högt ansedda, som Eckhardt och Bengtsson (2009) påpekar. Även om det 

kinesiska samhället länge karaktäriserats av handel och konsumtion har handelsmän 

enligt konfucianismen alltid rangordnats sist i den sociala hierarkin – efter bönder, 

handarbetare och vetenskapsmän (Eckhardt & Bengtsson, 2009). Historiskt sett har 

detta i praktiken betytt att handelsmän inte kunnat stiga i den sociala hierarkin även 

om de lyckats skaffa åt sig en stor förmögenhet. Eckhartdt och Bengtsson (2009) 

påpekar därtill att staten under kejsardömet ansåg marknadsföringsaktiviteter vara 

omoraliska och en källa till allmän oreda, vilket kunde leda till problem och 

motsägelser i den dynamiska sociala hierarkin (Stockman, 1992, refererad i Eckhardt 

och Bengtsson, 2009). Varumärkena har alltså historiskt haft ett högt socialt värde 

medan marknadsföringen i sig varit odiös (Liu, 2002) för dess negativa effekt på 

samhället.  

 Varumärken i Kina idag 3.1.1

 

Identiteterna hos konsumenter i utvecklande och förändrande ekonomier, som den 

Kinesiska, ligger i förändring. För en stor del av konsumenterna som vuxit upp under 

tiden Kinas marknadsreformer tagit plats är självidentiteten, eller det hur den kunde 

reflektera förändringen i rådande ideologier och samhällsnormer, inte klar (Eckhardt 

och Bengtsson, 2015). Liu (2002) påpekar att alla unga vuxna och tonåringar som 

numera vuxit upp med ettbarnspolitiken, som infördes 1979, idag utgör det potentiellt 

attraktivaste kundsegmntet i Kina. Detta eftersom de enligt undersökning (McNeal & 

Yeh, 1997) har stort inflytande över hushållens konsumtion; två föräldrar och fyra 

farföräldrar som tillsammans skämmer bort ett barn, vilket leder till att de unga i 

familjen kan få överdrivet mycket uppmärksamhet (fenomenet kallas i folkmun 

för ”sex-fickors syndromet” och ”lillkejsarsyndromet”). Dessutom har tonåringar och 

unga vuxna idag mera egna pengar att spendera. Bergstom (2012, refererad i Eckhardt 

& Berngtsson, 2015) menar därutöver att de yngre generationerna strävar efter en mera 

utåtriktad och internationell identitet än en inåtriktad, nationalistisk identitet. 

Samtidigt, skriver Tian och Dong (2011:56-59) dock, att man än inte fullt har accepterat 
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utländska bolagens intrång i Kina. Författarna menar att utländskhet även kan anses 

vara opassande eller skamligt under vissa tillfällen, exempelvis vid Kinesiska 

nationaldagen eller andra kulturella högtider. Ifall exempelvis konsumenterna upplever 

att ett märkes symboliska värden är motstridiga till deras egen självuppfattning, 

tenderar de att skydda sin självuppfattning genom att undvika dessa varumärken (Lee, 

Motion & Conroy, 2009). För att undvika en situation där en stor del av 

lokalbefolkningen på en främmande marknad medvetet undviker vissa varumärken är 

det viktigt att adaptera varumärket till den lokala kulturen. Detta kunde tänkas få 

många utländska bolag att försöka verka mindre främmande genom att exempelvis 

engagera sig i lokala kulturella aktiviteter.  

 

Precis som med kommunikationen av sociala status som diskuterades ovan, kan 

varumärkena i dagen läge fungera som ett instrument för konsumenterna att 

kommunicera sin identitet (Hanser, 2010; Eckhardt & Bengtsson, 2015; Eckhardt & 

Houston, 2008). Istället för att reflektera konsumentens egna, subjektiva uppfattningar 

om varumärket i sina märkesval och preferenser, menar Eckhardt och Houston (2015) 

däremot att kinesiska konsumenter gör så på en kollektiv och samhällelig nivå. På 

grund av varumärkenas starka sociala mening och associationer reflekteras 

konsumenternas märkesval således inte enbart i dennes karaktär och socialklass utan 

också i vem man är med och vilken relationen är mellan parterna (Eckhardt & Houston, 

2010). Följaktligen har rigida, kollektivt grodda och av hela samhället accepterade, 

varumärkesmeningar uppkommit vilket minskat företagens möjligheter att påverka hur 

varumärkena och dess positionering kan utvecklas i framtiden (Eckhardt & Houston, 

2015).  

 

De fastlåsta uppfattningarna kan tänkas ha såväl positiva som negativa effekter hos 

bolaget – allmänt accepterade meningar hos ett varumärke stärker positioneringen hos 

konsumenterna medan den samtidigt begränsar och ramar in området (marknaderna) 

inom vilket varumärket kan operera på. Sheth och Sinha (2015) föreslår att utländska 

företag på tillväxtmarknader borde utgå ifrån att utveckla sitt företagsvarumärke med 

hänsyn till företagets alla intressenter i stället för enbart konsumenterna. De menat att 

företagen i högre grad borde utnyttja hållbarhet för att utveckla positiva associationer 

med företaget och dess varumärke. Utgångspunkten här ligger i Freemans och Reeds 

(1983) definition av intressenter, som innefattar alla utan vilkas stöd en given 

organisation och dess verksamhet skulle upphöra. Dessa intressenter kan sålunda 

innefatta städer, regeringar, finansiärer, media, övriga medlemmar i flödeskedjan etc. 
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Enligt Sheth och Sinha (2015) har dessa intressenter dessutom större inflytande på 

företagets rykte på tillväxtmarknader där socio-ekonomiska lägen och bristfällig 

infrastruktur lägger press på företag att ta del av utvecklingen av dessa. Som följd av 

detta menar författarna att företaget i sin marknadsföring måste vara mera 

inkluderande med tanke på intressenterna än på redan utvecklade marknader som de i 

Europa och USA. Eftersom många B2B-bolag, som exempelvis livsmedelsbolag, 

handskas med råmaterial och agrikultur erbjuder Kinas enorma tillväxtmarknad goda 

(strategiska) möjligheter att satsa på hållbarhet i märkeshanteringen (Sheth & Sinha, 

2015).  

 Att namnge sitt varumärke 3.1.2

 

Vikten av att skapa välgenomtänkta, på många språk fungerande, företagsnamn har fått 

empiriskt stöd (Klink, 2000). Frågan om att standardisera eller lokalisera sitt 

varumärke med hänsyn till målmarknaden berör alla bolag med internationell 

verksamhet, men är speciellt aktuellt för många bolag i Kina på grund av skillnader i 

språk (Alon et al., 2009). Undersökning inom ämnet (Francis, Lam och Walls, 2002) 

indikerar att det på grund av kulturella och språkliga skillnader är svårt att använda sig 

av ett standardiserat företagsnamn. Kay (2006) hävdar därtill att företagets namn och 

dess förhållande till företagets erbjudande kan utgöra ett viktigt element i företagets 

varumärkesstrategi.  

 

Francis et al. (2002) fann I sin undersökning att Kinesiska varumärkesnamn oftare bär 

en tydlig mening jämfört med engelskspråkiga varumärkesnamn. Författarna menar att 

det inom det kinesiska språket är mindre acceptabelt att bära ett namn utan mening 

jämfört med engelskan. Dessutom fann studien en betydligt större andel kinesiska 

varumärkesnamn kommunicera produktfördelar. IKEA har till exempel översatt sitt 

namn på den kinesiska marknaden för att erhålla positiva konnotationer med namnet, 

och uttalas där ”Yi Jia”, vilket kunde översättas som ”ett bekvämt hem” eller 

”angelägen för hemlevnad” (Burt, Johansson och Thelander, 2011). Ytterligare, 

betonar Francis et al. (2002) att det är av vikt att ha ett kort, enkelt och lätt uttalbart 

namn eftersom detta korrelerar positivt med konsumenters namnminne.  
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3.2 Sammanfattning 
 

I kapitlen 2 och 3 behandlades den teoretiska referensramen för denna studie, och 

beskrevs vad tidigare forskning kommit fram inom området. I kapitel 2 behandlades 

centrala komponenter som påverkar företagsvarumärken. Dessa utgörs av till företaget 

externa komponenter som den lokala kulturen, företagsimage och organisatoriskt 

köpbeteende, samt till företaget interna komponenter som företagskultur och 

företagsidentitet. 

 

I kapitel 3 behandlades vilken roll och betydelse varumärkena traditionellt haft i Kina 

och vilken betydelse de och dess namn har idag på den kinesiska marknaden. 
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4 METODOLOGI 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka varumärkesegenskaper experter inom 

området anser att finländska livsmedelsbolag kunde gynnas av att förmedla för att bli 

framgångsrika varumärken på den kinesiska livsmedelsmarknaden. I detta kapitel 

presenteras metoderna som använts för att besvara detta syfte. Kapitlet inleds med en 

diskussion kring forskningsfilosofi varefter undersökningsmetodiken och angreppsättet 

presenteras i detalj. Ytterligare, diskuteras samplingen och datainsamlingen. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring undersökningens trovärdighet och pålitlighet.  

4.1 Forskningsfilosofi  

 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) hänför sig forskningsfilosofi som term till 

olika synsätt på hur kunskap skapas. Vilken forskningsfilosofi man följer har påverkan 

på hur undersökningen läggs upp och vilka insamlingsmetoder som används eftersom 

ens forskningsfilosofiska inriktning omfattar personens världsbild. Hudson och Ozanne 

(1988) menar att det finns två huvudsakliga filosofiska inställningar till vetenskaplig 

undersökning – positivism och interpretivism. Saunders et al. (2009) inkluderar även 

realismen och pragmatismen i denna grupp. Dessa forskningsfilosofiska inriktningar 

skiljer sig enligt Saunders et al. (2009) ifrån varandra, om inte helt uteslutande, vad 

gäller ontologi (läran om hur verklighet), epistemologi (läran om kunskap) och axiologi 

(synen på värde).  

 

Denna undersökning bottnar sig i en interpretivistisk verklighetssyn, och ställer sig 

således kritiskt till en svart-vit, positivistisk, syn på verklighet och sanning. Eftersom 

många ekonomiska frågor är komplexa till sin natur kräver dessa djupare undersökning 

och rikligare information för att kunna förstås än vad ett strikt positivistiskt regelverk 

kunde tillåta (Saunders et al., 2009:115). För att kunna besvara forskningsfrågan är en 

interpretivistisk och pragmatisk approach befogad eftersom framtiden onekligen för 

alla är okänd. Följaktligen förblir undersökningen av i ämnet insatta experters 

subjektiva tolkningar och attityder befogad för att kunna upplysa verkligheten. Som 

Hudson & Ozanne (1988) betonar är det viktigt att observera att det inom den 

interpretivistiska doktrinen existerar många verkligheter vilka är socialt uppbyggda och 

konstant ligger i förändring eftersom tolkningarna om verkligheten med tiden kan 

ändras, vilket även är fallet i denna undersökning. Det är även nämnvärt att poängtera 
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att metodiken som i denna studie använts inte nödvändigtvis är det ända sättet att 

besvara undersökningens syfte på (Saunders et al., 2009: 109). 

4.2 Angreppssätt och undersökningsmetod 

 

I denna undersökning har en teori byggt upp på basis av tidigare forskning. Genom att 

utveckla en datainsamlingsstrategi strävas denna teori testas i ny kontext. 

Undersökningen följer således ett deduktivt angreppssätt (Saunders et al., 2009). Valet 

av angreppsätt har bestämts utifrån undersökningens syfte och frågeställning, vilket 

Saunders et al. (2009) rekommenderar. Undersökningens målsättning är att skapa, 

eller snarare tillämpa redan existerande, kunskap om ett fenomen i en specifik kontext 

– inte att skapa förståelse för ett helt nytt eller ostuderat ämne. En deduktiv 

forskningsansats är därför, befogad. Målsättningen är att undersöka ifall modellen som 

presenterades i det förra kapitlet håller i kontexten för Kina och ifall finska 

livsmedelsbolag inkluderar samtliga aspekter i sin varumärkeshantering. 

 
 
Det råder generellt ett samförstånd om att undersöknings- och datainsamlingsmetoden 

bör bestämmas för att bäst besvara undersökningens syfte och problemformulering 

(Silverman, 2006:8; Patton, 2002:229). Eftersom syftet för denna studie är att skapa 

en förståelse om vilka egenskaper hos varumärken som är viktiga med tanke på 

ekonomisk framgång på en på många sätt olik marknad är en kvalitativ 

undersökningsmetod befogad. De kvalitativa datas primära mål i denna undersökning 

är att samla information som inte vore tillgänglig genom användningen av enkäter eller 

observation eftersom informationen grundar sig på subjektiva tolkningar, attityder och 

värderingar (Arnould & Wallendorf, 1994; Patton, 2002:341). Enligt Patton (2002:227) 

kännetecknas kvalitativa undersökningar av djupare förståelse i specifika frågor, vilket i 

detta fall är viktigt för att kunna besvara forskningsfrågan. En kvalitativ approach 

tillåter respondenterna själv redogöra för sina åsikter, synpunkter och bakomliggande 

orsaker varför empirin i denna undersökning är kvalitativ. Dessutom möjliggör ett 

kvalitativt angreppssätt rikligare och detaljrikare datainsamling då respondenternas 

svar inte begränsas av exempelvis på förhand gjorda svarsalternativ. Silverman 

(2006:43) menar också att kvalitativa data tillåter forskare studera fenomen till vilka 

tillgång inte kan fås genom andra metoder; i detta fall exempelvis respondenternas 

attityder gentemot forskningen i sig. 
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4.3 Urvalsstrategi 

 
I denna undersökning har respondenterna icke-slumpmässigt valts ut på basis av ett 

antal kriterier: Inledningsvis, bör respondenterna ha haft insyn i undersökningsfrågan, 

det vill säga livsmedelsbranschen, varumärkesstrategier och affärsmiljön i Kina. För det 

andra, har urvalet bestämts på basis av dess informationsrikhet – respondenter som 

kunde antas bidra med mindre informationsrika svar (antingen på grund av brist på 

tillräckliga kunskaper eller tillbakahållande av information) har uteslutits. För det 

tredje, har enbart respondenter med verklig erfarenhet från livsmedelsbranschen i Kina 

valts för att öka trovärdigheten på insamlade data. För det fjärde, har respondenter 

med olik bakgrund valts ut för att representera populationen så väl söm möjligt, vilket 

Patton (2002, XXX) rekommenderar. Slutligen, har både företagsrepresentanter och 

externa parter (konsulter och övriga intressenter) inkluderats för att ge en så bred och 

mångsidig insyn i forskningsfrågan som möjligt. Under urvalsprocessen användes 

snowball sampling och kriterieurval, som Patton (2002: 237) för att finna relevanta 

respondenter.  

 

Det är också värt nämnas, att det, trots de icke-slumpmässigt valda respondenternas 

eventuella bias för undersökningsresultaten, även finns fördelar med en dylik 

urvalsstrategi. Bland annat Patton (2002:230) menar att det ändamålsenliga urvalet är 

kvalitativa undersökningars styrka; en ändamålsenlig samplingsstrategi möjliggör valet 

av informationsrika sampel. Undersökningen av ett informationsrikt urval medför i 

djupare insyn i en viss specifik fråga istället för generalisering av ett visst fenomen – 

vilket ju i denna studie är själva syftet. 

4.4 Datainsamling 

 
I denna studie användes både semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer för att 

samla in data. Ett urval på sex personer valdes att intervjuas. Detta på grund av att i) 

urvalets storlek bör bestämmas utifrån informationsbehovet, vilket i detta fall 

bedömdes kunna besvaras med sex informanter, och ii) eftersom inte finns 

begränsningar som skulle bestämma urvalets storlek inom kvalitativ forskning (Patton 

2002:244), och iii) eftersom data i detta fall saturerat efter sex intervjuer.  
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Enligt Saunders et al (2009) bör forskningsfrågan bestämma vilken eller vilka 

datainsamlingsmetoder som används. Strukturerade intervjuer uteslöts således för att 

inte styra respondenternas svar i för hög grad och för att tillåta respondenterna tala så 

fritt som möjligt. Datainsamling genom fokusgrupper uteslöts också i denna studie på 

grund av geografiska hinder.  Även om relevanta data delvis vore möjliga att erhålla 

genom exempelvis svarsenkäter har denna metod uteslutits på grund av dess mindre 

informationsrika och snävare natur.  

 

I denna undersökning genomfördes den första intervjun ostrukturerat som en 

pilotstudie på grund av två orsaker. För det första stod teorikapitlet oklart då intervjun 

ägde rum varför ingen intervjuguide kunde skapas som skulle ha beaktat hela teorin. 

För det andra, möjliggjorde en ostrukturerad intervju i det skedet en kort analys av vad 

som vore viktigt att inkludera i teorikapitlet och vad som kunde tänkas vara av vikt att 

vidare undersöka i de kommande intervjuerna. Med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer kan intervjuerna fokuseras kring samma teman med alla respondenter, och 

så på ett systematiskt sätt samla data utan att (fullt) gå miste om fördelarna med 

öppna, ostrukturerade intervjuer. Respondenterna för denna undersökning har alla 

intervjuats enskilt.  

 

Nämnvärt är också att alla respondenter ställt upp av sin egen vilja utan någon som 

helst extern belöning. Således har datainsamlingen koncentrerats på endast 

respondenter som genuint varit villiga att dela med sig sina synpunkter. I nedanstående 

tabell presenteras respondenterna för undersökningen. 
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Tabell 3 Tabell över respondenterna 

 

 

4.5 Intervjuguiden 

 
Användningen av en på förhand gjord intervjuguide hjälper till att hålla diskussionen 

inom ämnesområdet som strävas efter att undersökas och försäkrar att inga viktiga 

frågor utelämnas. Dessutom säkerställer användningen av en intervjuguide att samma 

frågor diskuteras med alla respondenter. (Patton, 2002:343) Detaljnivån hos 

intervjuguiden kan enligt Patton (2002:344) variera beroende på hur noggrant viktiga 

frågeställningar kan identifieras och definieras innan datainsamlingen. Intervjuguiden 

har konstruerats så att enklare, eller mera allmänna, frågor skulle behandlas först för 

att mjukare leda respondenten in i diskussionen. 

 

Intervjuguiderna som använts i denna undersökning har konstruerats utifrån teorin, 

och baserar sig på dess olika stycken. På grund av skillnader i respondenternas 

modersmål har den gjorts på både svenska och finska. Dessutom har olika versioner 

utarbetats för företagsrepresentanter och ämnesexperter (se bilaga X och X). Frågorna 

har dock inte i samtliga intervjuer varken ställts kronologiskt eller i samma ordning. 

Frågornas ordning har istället låtits bestämmas av den pågående diskussionen och 

iakttagits logiskt i förhållande till den.  

Respondent Yrke Bolag Erfarenhet Tidpunkt Längd Medium 

R1 Exportchef 
Finskt livsmedelsbolag 

”Företag X” 
5 år 

13.11.2015 

10:00 
20:41 Telefon 

R2 Varumärkeskonsult 

Konsultbolag,  

Internationaliseringstjänster 

Hong Kong 

20 år 
15.10.2015 

19:00 
32:03 I person 

R3 
Manageing 

Partner, CEO 

Private Equity bolag,  

Shanghai 
12 år 

25.11.2015 

15:00 
1:05:12 Skype 

R4 Managing Director 
Konsultbolag, 

livsmedelsexport till Kina 
10 år 

4.12.2015 

10:00 
33:16 Skype 

R5 General Manager 
Konsultbolag. 

Livsmedelsexport till Kina 
5 år 

11.12.2015 

10:00 
31:11 Skype 

R6 
Chef över 

livsmedelsexport 

Konsultbolag, 

Internationaliseringstjänster 
10 år 

16.12.2015 

15:00 
55:03 I person 
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4.6 Intervjutillfället 

 

För att skapa god och avslappnad stämning inför själva intervjun inleddes 

diskussionerna med kort beskrivning om båda parterna; deras bakgrund och 

nuvarande situation. Därutöver redogjordes det för bakgrunden till denna 

undersökning och undersökningens syfte förklarades kort. Under diskussionen 

strävades en objektiv och neutral ton behållas för att inte signalera respondenterna 

bedömningar och åsikter gällande deras svar. Detta är enligt Patton (2002:365) av vikt 

för att kunna skapa ett ömsesidigt respektfullt förhållande. Intervjuerna genomfördes 

på samtliga respondenters modersmål för att maximera bekvämligheten och svarens 

informationsrikhet. På grund av ämnets känsliga natur informerades dessutom 

samtliga respondenter innan intervjutillfället om att full anonymitet kunde garanteras 

ifall de så önskade. Detta för att i) fortare finna respondenter villiga att ställa upp, och 

ii) tillåta respondenterna att mera öppet och tryggt diskutera ämnet. 

4.7 Analys av data 

 
Analysprocessen i denna undersökning skedde genom innehållsanalys. Patton 

(2002:453) beskriver innehållsanalysen som processen där mening och innebörd 

strävas att skapas av kvalitativa data. Innehållsanalysens mål var att transformera 

insamlade data till konkreta slutsatser med hjälp av vilka forskningsfrågan kunde 

besvaras.  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att data noggrannare kunde 

analyseras, som bland annat Spiggle (1994) och Saunders et al (2009) föreslår. För att 

nå slutsatser från erhållna data delades analysprocessen i två distinkta skeden enligt 

Spiggles (1994) rekommendation. Själva analysen av data utgjordes av processen 

genom vilken data spjälktes och omorganiseras i mindre bitar och helheter. Genom 

tolkningen av data kunde data o andra sidan användas för att skapa mening och 

innebörd med tanke på forskningsfrågan. Spiggle (1994) presenterar i sin artikel sju 

olika analysmetoder vilka utgörs av kategorisering, abstraktion, jämförelse, 

dimensionalisering, integrering, upprepning och vederläggning. Tabell 4 nedan 

illustrerar analysprocessen och beskriver vilka metoder som använts i denna 

undersökning.  
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Enligt Spiggle (1992) innebär iteration att forskaren rör sig fram och tillbaka mellan 

datainsamling och analys så att de tidigare handlingarna påverkar de kommande. Detta 

var även fallet i denna undersökning på grund av att inte alla data kunde insamlas 

under en så pass kort tidsperiod som skulle ha förhindrat detta. Således påbörjades 

analysen av vissa data innan andra hade samlats. Detta förändrade delvis sättet på 

vilket frågor ställdes under de senare intervjuerna – således påverkade det även 

erhållna data.   

 

 

Tabell 4 Analysprocessen 

Åtgärd Målsättning 

1. Organisering av data Transkribering av intervjuer för att omvandla data 

till lättare manipulerbar form.  

2. Genomgång av data Studera transkriptionerna för att bekanta sig med 

insamlade data. 

3. Kategorisering Färgkodning av data för att identifiera mönster 

och distinkta kategorier av data. 

4. Abstraktion Identifiering av större helheter med kategorierna 

som grund. 

5. Jämförelse Identifiera skillnader mellan teori och upptäckta 

kategorier 

6. Integrering Genom att sammanfoga identifierade kategorier 

har integreringen som mål att skapa ny teori. 

7. Rapportering Presentation av undersökningens resultat 

8. Analys av resultat För att kunna jämföra resultat med teori och för 

att kunna dra slutsatser och implikationer.  

 

 

4.8 Undersökningens kvalitet 

 
Även om kvalitativa studiers trovärdighet ofta ifrågasätts (speciellt bland positivister), 

menar Shenton (2004) att strukturer för att trygga trovärdigheten funnits länge. Patton 

(2002:542) understryker dessutom att skillnader hos olika filosofiska inriktningar 

förekommer vad gäller bedömningskriterier för undersökningars kredibilitet. Wallendorf 

och Belk (1989) presenterar i sin artikel ett ramverk för att bedöma kvalitativa 

undersökningars vetenskapliga trovärdighet. Denna inkluderar fem element, tillförlitlighet, 
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överförbarhet, påtaglighet, godtagbarhet och äkthet, vilka i de följande styckena tas 

ställning till. 

 

Tillförlitlighet 
 
För att säkerställa tillförlitliga resultat rekommenderar Shenton (2004) användningen 

av väletablerade undersökningsmetoder och regler. I denna undersökning har 

datainsamlingen skett genom semi-strukturerade intervjuer vilkas lämplighet som 

datainsamlingsmetod i kvalitativa undersökningar av många (bl.a. Patton, 2002; 

Silverman, 2006, Sauders et al., 2009) bekräftats. Därutöver rekommenderar Shenton 

(2004) bland annat en slumpmässig urvalsstrategi, triangulering, samt tekniker för att 

säkerställa respondenternas ärlighet. Som det i stycke 3.4 redan diskuterades, var 

urvalsstrategin i denna undersökning inte slumpmässig. Dock vore den inte i detta fall 

fullt möjlig då respondenterna varit tvungna att fylla vissa på förhand bestämda 

kriterier. Triangulering som datainsamlingsmetod tillämpades heller inte på grund av 

praktiska hinder som exempelvis brist på tid och finansiella resurser observation skulle 

medföra. För att säkerställa respondenternas ärlighet har alla respondenter garanterats 

full anonymitet. Dessutom har intervjuerna genomförts i informell och avslappnad 

miljö för att minska på eventuell nervositet hos respondenten för att få så 

informationsrikt data som möjligt.  

 

Överförbarhet  
 
Det verkar råda tvetydiga tolkningar bland forskare om förmågan att generalisera och 

anpassa kvalitativa undersökningars resultat över en bredare målgrupp och andra 

sammanhang. För att öka överförbarheten hos en kvalitativ undersökning föreslår 

Wallendorf och Belk (1989) triangulering och mångsidig datainsamling. 

Överförbarheten i denna undersökning har beaktats genom att samla data från både 

företag och externa intressenter med expertis inom området. Därtill har 

datainsamlingen och dess restriktioner strävats till att beskrivas så noggrant som 

möjligt för att möjliggöra kritisk granskning som Shenton (2004) rekommenderar. 

Som redan nämnts, har dock bristen på resurser omöjliggjort datainsamlingen genom 

andra metoder vilket kunde ha ökat överförbarheten något. Bristen på alla kriterier 

uppfyllande respondenter i Finland har också påverkat datainsamlingsmetoderna.  
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Pålitlighet 
 
Pålitligheten som koncept beskriver till vilken grad liknande resultat skulle nås ifall 

undersökningen gjordes om med samma metoder i samma kontext och med samma 

respondenter (Shenton, 2004). Wallendorf och Belk (1989) samt Shenton (2004) 

påpekar dock att konceptet endast är betydligt för forskare med positivistisk inriktning 

där synen på en objektiv verklighet existerar. I denna studie har ändå 

undersökningsprocessen beskrivits så noggrant som möjligt för att möjliggöra en 

framtida replikering som av bland annat Shenton (2004) rekommenderas. 

Påtagligheten kunde vid behov således testas. Wallendorf och Belk (1989) föreslår att 

pålitligheten exempelvis kunde testas genom att efter undersökningen återgå till 

respondenterna och undersöka ifall liknande resultat nås, för att sedan analysera 

utvecklingen som skett under tiden. Lika resultat indikerar i dessa fall en hållbar teori. 

Som Shenton (2004) påpekar, skapar sakers föränderliga natur dock utmaningar för 

forskare att testa teorin på detta vis.  

 
Godtagbarhet  
 
Med en undersöknings godtagbarhet anses dess objektivitet, eller avsaknaden av från 

forskaren härstammade biaser. Shenton (2004) understryker än en gång vikten av 

triangulering för att minska av forskaren härstammad bias samt för att säkerställa att 

resultaten verkligen representerar respondenternas idéer och tankar, inte forskarens 

egna önskemål. För att uppfylla detta strävar denna undersökning till öppenhet och 

klarhet i motiveringen av varför valda metoder använts istället för alternativa 

tillvägagångssätt, som Shenton (2004) föreslår. För att inte skapa snedvridna resultat 

har objektivitet strävats efter under hela undersökningsprocessens gång. Alla 

respondenter förutom en var från tidigare okända vilket hjälpt till att objektivs kunna 

analysera insamlade data. Rapporteringen av data har också strävats till att göras tydlig 

för att tillgodose läsaren möjligheten till egen analys. Wallendorf och Belk (1989) 

menar därtill att godtagbarheten kunde förbättras genom datainsamling av flera 

personer. Eftersom undersökningen genomförs individuellt var detta inte ett alternativ.  

 

Äkthet  
 
Konceptet äkthet relaterar till graden av genuinitet hos insamlade data. Wallendorf och 

Belk (1989) menar att problem med ärlighet oftast uppstår på grund av konflikter 

mellan forskare och respondent. Problem kan uppstå då exempelvis respondenterna 

inte talat sanning eller försökt framstå attraktivare i forskarens ögon. För att öka 
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undersökningars äkthet, föreslår bland annat Patton (2002) och Walledorf och Belk 

(1989) att tillförlit och god anda mellan forskare och respondent bör upprätthållas, 

vilket i denna undersökning har beaktats under all kontakt med respondenterna. 

Därutöver påverkar intervjutekniken datainsamlingen och respondentens svar vilket 

har konkreta konsekvenser för erhållna resultat (Wallendorf & Belk, 1989). Följaktligen 

strävades en avslappnad atmosfär upprätthållas och intervjutillfällena hållas 

diskussionsartade.  Som stöd för intervjutillfället skrevs en intervjuguide som dessutom 

hjälpte till att vid behov styra diskussionen på rätt spår. Med tanke på bristen av 

erfarenhet kan undersökningens resultat tänkas ha påverkats, speciellt med tanke på 

datainsamlingen.  

 

Dessutom poängterar Wallendorf och Belk (1989) vikten av hemlighållandet av 

respondenters information och forskarens egna självkritik och introspektion. I denna 

undersökning har alla respondenter erbjudits full anonymitet vilket innefattat både 

personen själv och organisationen. Alla respondenter har ställt upp för intervju av egen 

vilja och eget intresse.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras undersökningens empiriska resultat. Kapitlet är indelat i två 

stycken; externa faktorers inverkan på hur en framgångsrik varumärkesstrategi bör 

läggas upp, samt de interna faktorernas inverkan på själva varumärket. Dessa två 

kategorier är fundamentalt olika till sin natur; medan de externa faktorerna definierar 

vilka strategier som på den kinesiska marknaden är att föredra, har de interna 

faktorerna inverkan på vad varumärket de facto signalerar, och på vilka sätt 

företagskulturen och företagsidentiteten påverkar detta. Dessa stycken är ytterligare 

indelade enligt figur 2 (se sid. 13), det vill säga i fem mindre helheter. Därutöver 

behandlas övriga resultat som undersökningen kommit fram till. Kapitlet följer samma 

struktur som teorikapitlet och inleds således med resultat för de externa faktorerna. På 

slutet sammanfattas undersökningens erhållna resultat.  

 

5.1 Externa faktorers inverkan på varumärkesstrategin 

 
Utifrån insamlade data kunde flera externa faktorer identifieras som enligt 

respondenterna har implikationer för hur varumärkesstrategin bör uppbyggas och vilka 

egenskaper hos finska livsmedelsvarumärken bör kommuniceras. Dessa faktorer har 

sammanfattats i nedanstående tabell. Faktorerna har ytterligare kategoriserats enligt 

en högre abstraktionsnivå, enligt tabell 4 (se sid. 41). 

 

 

Faktor Respondent Kategori 

Misstro på inhemsk matproduktion R1, R2, R3, R4, R6 Kultur 

Konsumentbeteende R1, R2, R3, R4 Kultur 

Online-handel R1, R2, R3, R4 Övrigt 

Förändrad efterfrågan R1, R2, R3, R4 Kultur 

Kinas ”komplexitet” R2, R4, R5, R6 Övrigt 

Finlands varumärke R1, R3, R6 Varumärkesimage 

Märkeskännedom R1, R3, R6 Organisatoriskt köpbeteende 

Distributionskanaler R4, R5, R6 Övrigt 

Paketering R5, R6 Övrigt (konsumentbeteende) 

Administrativa barriärer R4, R6 Övrigt 

Kinesiska affärskulturen R3 Kultur 

Konsumenters olikhet R5 Övrigt 
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Den lokala kulturens inverkan på strategin 
 

Föga förvånande, ansågs den lokala kulturens påverkan av samtliga respondenter vara 

ett ytterst viktigt element att beakta i varumärkeshanteringen. Skillnaderna mellan den 

finska och kinesiska kulturen togs upp att alla respondenter som en betydande 

utmaning för att lyckas etablera finska varumärken på den kinesiska marknaden, om i 

något olik form. I begreppet kultur har i detta fall även inkluderats konsumenternas 

köpbeteende (det organisatoriska köpbeteendet behandlas skilt i detta kapitel). 

Respondent 3 uttryckte sig om detta:  

 
”Det finns så många olika saker man måste ta i beaktan när du säljer i Kina, och du kan inte sälja 
livsmedlen på samma sätt i Finland som i Kina på grund av kulturella skillnader.” (R3) 
 

 

Inledningsvis, och speciellt kännetecknande för den kinesiska marknaden, ansågs 

kinesernas ovilja att köpa inhemska livsmedel. Något mildare kanske man kunde säga 

att kineserna hellre handlar importerade livsmedel då den möjligheten erbjuds. 

Marknaden för importerade produkter uppgavs växa mångfaldigt snabbare än den 

kinesiska ekonomin i snitt per år.  

 

’’Det som skett under de senaste åren är ju att kineserna helt i sina resväskor bär mat till Kina, att 
i Holland har det funnits restriktioner på butikshyllan på hur många paket Nutrilon man får 
köpa. Och om du varit i Hong Kong har du säkert hört meddelanden i vilka det sägs att man 
endast får ta med sig två burkar barnmat från landet.” (R1) 
 

”Och importerade produkter, livsmedelsprodukter, växer här ungefär 30-40 % per annum, så de 
växer med mycket mycket högre takt än BNP i snitt. Och Kineserna i storstäderna och överallt har 
nu senaste fem åren börjat köpa utländska produkter.” (R3) 

 

Bakgrunden till detta ligger delvis i de otaliga kinesiska livsmedelskatastrofer som gett 

den inhemska livsmedelsindustrin ett dåligt rykte bland konsumenterna. Detta 

noterades av alla förutom en informant. En viss osäkerhet verkar förknippas med 

inhemska livsmedel i Kina, vilket påverkar efterfrågan av importerade produkter. Bland 

annat har bristfällig djurhygien väckt oro bland konsumenterna. 

 

”Där [i Kina] har det ju varit skandaler efter skandaler. Det senaste stora fallet var den här 
melaminskandalen eller melaminkrisen, där man i den lokala mjölken tillsatte melamin för att 
öka mjölkens proteininnehåll, och melamin är ju ett gift [betoning] för småbarn år vilka 
produkten produceras. Där dog ju en massa barn då.” (R1) 

 

”Vad gäller kvaliteten ha livsmedelsproduktionen bevisat sig vara opålitlig med jämna 
mellanrum. De har skandaler om och om igen; därför kommer det alltid att finnas en marknad 
för importerade livsmedel” (R4) 
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”Incidenter med produktsäkerhet och slapp statlig övervakning har skrämt kinesiska 
konsumenter bort från vissa inhemska livsmedel. Konsumenterna är ofta villiga att betala ett 
premium för utländska varumärken för att säkerställa kvalitet, i synnerhet för viktiga produkter 
som exempelvis modersmjölksersättning.” (R4) 
 
”Kina är ju ett land där konsumenterna tyvärr inte kan lita på det egna landets produkter. Om du 
i Kina äter griskött vet du inte alls vad du egentligen ätit. Du kan ha ätit medicinresten, 
tungmetaller eller antibiotika – vad som helst. Du kan få salmonella eller vilken djursjukdom som 
helst.” (R6) 
 

 

Lokala trender inom matkulturen ansågs också ha implikationer för hur finska 

livsmedelsbolag bör bygga upp dess varumärken. Bland dessa trender kunde hälsa och 

västerländska livsmedlens exotiska karaktär identifieras, varav hälsotrenden verkade 

vara den mera betydande.  

 
”... alltså hela medelklassen vill nu ha hälsomat! [...] ... och sen börja det komma nya små privata 
butiker i shopping malls som säljer till exempel bara bär från Amerika” (R3) 
 

“… i synnerhet inom urbana samhällen kommer man att efterfråga större mångfald lika mycket 
som de efterfrågar hälsosamt.” (R4) 

 

Även om vissa likheter mellan västerländska och kinesiska trender existerar, uppgavs 

de existera de på grund av olika skäl. Bland kinesiska konsumenter verkar hälsotrenden 

inte vara ett sätt för konsumenterna att signalera status, utan verkar snarare existera på 

grund av att konsumenterna för första gången börjar vara förmögna nog att handla 

livsmedel av högre kvalitet och säkerhet. 

 

”... men jag skulle säga att trenden inte är helt samma sak på det sättet som någonstans i 
Kalifornien och Amerika och såhär, var mänskor köper ”superfoods” och sådana här goijibär eller 
något för att få lite status. Det är lite statusspel, vet du? [...] Medelklassen köper nog bara 
australiensisk mjölk för dom vill försäkra sig om att det inte finns melamin i det. De vill inte vara 
bättre än andra genom att köpa den mjölken utan för att första gången i livet vill de ha bra 
livsmedel.” (R3) 

 

Dock poängterades att västerländska varumärken och livsmedel i sig ses som en 

statusfråga och att man genom generell konsumtion av västerländska livsmedel strävar 

efter att höja sin sociala status inom sitt egna sociala nätverk. Många konsumenter 

väljer alltså att konsumera västerländska varumärken – även inom livsmedel – för att 

nå eller signalera högre status. 

 

”Till exempel är statusvärdet på västerländska livsmedel högt. [...] Redan det att du besöker och 
handlar i de här premium affärerna (livsmedelsaffärer) höjer din status till en viss nivå. Och du 
vill visa det.” (R6) 

 

Konsumentbeteendet sades också vara olikt än i Finland. Eftersom det i den kinesiska 

kulturen är vanligt att kvinnorna sköter om hushållets finans (även om 
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hushållsbudgeten till stor del utgörs av männens inkomst), ser konsumentbeteendet 

annorlunda ut i Kina än i Finland. 

 
”... och de här kulturella skillnaderna är ju de allra viktigaste när du säljer livsmedel [på B2C-
marknaden]. För då är ju liksom 80 % av dina kunder hemma-mammor. För att i supermarkets 
är 80 % av kunderna mammor som köper – inte pappor och män.” (R3) 
 

Dessutom ansågs utbildningen påverka konsumentbeteendet betydligt. Mänskor från 

landsbygden uppgavs inte förstå sig på importerade livsmedel. I och med att 

urbaniseringen varit kraftig under de senaste decennierna i Kina karakteriseras 

storstäderna av väldigt varierande konsumentsegment.  

 
”Här är variationen så stor att här i Shanghai finns det högt utbildade mänskor och folk som har 
kommit från landsbygden som inte förstår sig alls på utländska livsmedel.” (R5) 

 
Därutöver sades kinesiska konsumenter vara betydligt mindre märkeslojala än 

konsumenterna i västerländska länder. Detta har medfört att kinesiska konsumenter 

gärna provar nya produkter och varumärken istället för att nöja sig med bekanta, av 

denne redan omtyckta, varumärken.  

 
”Kineserna är väldigt illojala mot varumärken. Det är en utmanande marknad på det sättet 
eftersom tröskeln att prova nya produkter, nya varumärken, är väldigt låg, och det betyder ju att 
det är lika mycket en möjlighet som en risk.” (R6)  

  
Ytterligare uppgavs det förekomma tydliga socioekonomiska skillnader mellan Europa 

och Kina. De förmögna konsumenterna i Kina sades vara betydligt yngre än 

motsvarande kundsegment i Europa.  

 
”Konsumenterna är mycket yngre i Kina. Speciellt då vi ser på konsumenter med plånbok så är de 
mycket yngre än i Västeuropa.” (R2) 

  
 
 
Företagsimagens inverkan på strategin 
 

På grund av att finländska (och ytterst få nordiska) bolag i praktiken inte har någon 

som helst märkeskännedom i Kina var det svårt för informanterna att redogöra för hur 

bolagens image kunde tänkas förhålla sig till dess varumärkeskapital. Resultaten tyder 

på att det eventuellt är för tidigt att tala om varumärkeskapital hos finska 

livsmedelsbolag Kina, och framför allt om någon generell varumärkesimage. 

Finländska bolag verkar alltså inte ännu ha någon som helt kännedom i Kina. Däremot, 

nämnde och diskuterade informanterna ofta Finlands varumärke som land, och hur 

detta kunde leda till ökat varumärkeskapital hos finska bolag, även om det rådde något 
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olika uppfattningar om hur välkänt Finland egentligen är. Bland annat ansågs att finska 

bolag inte har någon allmän kännedom i Kina. 

 

”… om du där går till en vanlig kinesisk konsument och frågar [om företag X] så uhmm... om du 
går och frågar så vet de nog inte. Inte vet de nog om Finland heller.” (R1) 
 
”problemet är ju det med finska livsmedel att inget [betoning] varumärke har någon brand equity 
eller brand recognition i Kina. Ingen. Noll.” (R3) 
 
”Nå, för det första måste man förstå att bilden av vilket land som helst utanför Kina är väldigt 
svagt. [...] Det finns ett antal länder de känner till bättre, som Ryssland, Japan, Korea och USA, 
[...] men ändå är allting väldigt suddigt. Så du kan inte anta att de [kinesiska företag och 
konsumenter] skulle ha en väldigt klar bild om ditt land – för att inte tala om ditt företag.” (R4) 
 
”Till och med våra största bolag är okända i Kina.” (R6) 

 
 
Det förekom även åsikter om att Finland har ett ganska starkt och väletablerat 

varumärke och positiv image: 

 
”... Finland har en väldigt bra liksom country brand. Alltid när jag, jag har nu alltså varit här i 10 
år, så de [kineserna] har liksom jätte stort förtroende för Finland” (R3) 

 
Däremot, något överraskande med tanke på okunskapen om Finland som land, verkar 

Finland ha en allmänt trovärdig image som ett rent och säkert land. Även i Kina där 

man i regel inte enligt denna undersökning känner till Finland väldigt bra, verkar 

påståendet om att de finska livsmedlen är rena, säkra och av hög kvalitet vara 

trovärdigt. 

 
”Det som vi [Finland] o andra sidan är bra på är det här med renhet. Liksom att det är rent. 
Finska naturen är ren o alla tror på det. [...] Och finska livsmedelsprodukter är väldigt starka ju i 
det här säkerhet. (R3) 
 
”Alltså Finland, och de finska livsmedlen, uppskattas i speciellt på grund av deras renhet och 
deras livsmedelssäkerhet.” (R6) 

 
 
Resultaten tyder alltså på att Finland som land är ett i Kina mer välkänt koncept än 

finska bolag (inom vilken bransch som helst). En av informanterna, R1 (Företag X), 

uppgav dock att företaget har en klar image inom sin bransch. En allmänt positiv image 

om företaget har enligt informanten varit hjälpsam för att bygga upp verksamheten och 

varumärkeskännedomen. Enligt informanten har företaget dessutom strävat efter att 

hålla företagskulturen lika i Kina som på hemmamarknaden. 

 

”Vi [Företag X] är en uppskattad producent [i Kina], och då vi talar om varumärken så är vi ett 
uppskattat varumärke bland de lokala barnmatsproducenterna. [...] De känner alltså oss, 
uppskattar vår kvalitet, våra leveranser och att vi håller jämn kvalitet” (R1) 

 
”Visst strävar vi efter att företagskulturen vore densamma både i Finland och i Kina. Jag tror att 
våra samarbetspartners i den i synnerhet uppskattar vår tillförlitlighet” (R1) 
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Denna uppskattning lär alltså enligt informanten ska ha härstammat från god och 

konsekvent produkt- och tjänstekvalitet. 

 
 
Organisatoriska köpbeteendets inverkan på strategin 
 

Vad gäller själva köpbeteendet hos företag kunde såväl skillnader som likheter urskiljas 

mellan Finland och Kina. De största skillnaderna verkar dock existera mellan kinesiska 

och Finländska konsumenter medan organisationer verkar till sitt köpbeteende vara 

mindre olika länderna emellan. Precis som varumärkeslitteraturen antyder ansågs 

varumärken (såväl företagsvarumärken som produktvarumärken) även ha en inverkan 

på köpbeslut på B2B-marknaden. 

 

”Nå nog spelar det en jätte stor roll, varumärken, alltid [inom B2B].” (R3) 
 

När det gäller egenskaper hos leverantören, verkar de kinesiska importörerna 

uppskatta produktkvalitet. Därtill tyder data på att kvaliteten bör vara konsekvent. 

 

”Råvarornas säkerhet och renhet, det uppskattas [av organisatoriska köpare] högt för tillfället. I 
synnerhet varornas kvalitet. En konsekvent kvalitet och det att de kan lita på leverantören.” (R1) 
 

Därutöver kunde tiden urskiljas som ett betydande element som påverkar underlättar 

försäljningen och bidrar till ett gott rykte. Detta noterades av en del respondenter: 

 

”Nå nog hjälper det ju alltid ifall man har en historia här [i Kina] på tiotals år.” (R5) 
 
”Från de industriella produkterna [B2B-marknaden] har vi ju erfarenhet i Kina från en väldigt 
lång tid, alltså på 90-talet började vi sälja här.” (R1) 

 
 

Resultaten verkar alltså stöda existerande teori om att leverantörers rykte och varornas 

kvalitet är bland de viktigaste enskilda kriterierna för organisatoriska köpare. Då det 

specifikt var frågan om färdiga produkter för B2C-marknanden angavs samspelet 

mellan pris, kvalitet och produktens utseende vara en avgörande faktor för köpbeslutet: 

 

”Nå nog skulle jag säga att alla de saker vi talat om här, det vill säga pris, kvalitet och utseende.” 
(R5) 
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Förutom livsmedlens hälsofaktor och kvalitet uppgavs livsmedelssäkerheten ha blivit 

en betydande faktor för många industriella köpare. Detta på grund av att 

myndigheterna i Kina börjat lägga märke till livsmedelssäkerheten. 

 

”För tillfället strävar livsmedelsindustrin i Kina, och även den kinesiska lagstiftningen, till att 
livsmedelssäkerheten är allt i allo.” (R1) 
 

 

Övriga externa faktorer 

 

Tänk globalt, agera lokalt. Det som av samtliga informanter poängterades var att 

Kina som land och kommersiell marknad är ytterst komplext, och att samma 

marknadsnormer inte i företagsvärlden existerar som i Finland. Som respondent 4 

uttryckte det: ”Kina är väldigt komplext”. Data indikerar därutöver att Kina som en 

marknad är ett för brett begrepp att behandla, och att företag således inte bör ha en 

sammanhängande Kina-strategi. Istället bör bolagen kunna specificera och definiera 

sin målmarknad mycket noggrannare då tillvägagångssätten, distributionskanalerna 

och även konsumentbeteendet kan skilja sig betydligt städer emellan.   

 

”Det existerar inte ’’ett’’ Kina”(R6) 
 
”Kina är komplicerat och inom mat till exempel är det oerhört svart att manövrera mellan 
distributörer, agenter, importer etc. Komplexiteten underskattas så gott som alltid, känns det 
som. Gällande affärer och relationerna där liksom.” (R2) 

 

På grund av Kinas, och de kinesiska storstädernas, enorma storlek tyder 

undersökningen på att populationen på målmarknaden är mycket mångsidig och olik 

även om målmarknaden bara vore en stad.  

 

E-handeln livsviktig. Ett fenomen som ofta av respondenterna nämndes var den 

snabbt utvecklande e-handeln i Kina. För såväl organisationer som individuella 

konsumenter verkar e-handeln vara ett vanligare medium i Kina än i Finland och 

övriga Europa att handla livsmedel genom. Dessutom ansågs e-handeln tills vidare vara 

ett betydligt enklare sätt att nå rurala områden i Kina än traditionella 

distributionskanaler.  

 

”I kina är man online och en stor del av marknadskommunikationen sker i mobilen, även inom 
B2B. [...] En sak gällande marknadskommunikationen är att sociala medierna är mycket 
viktigare i Kina än hos oss [Finland och Sverige].” (R2) 
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”… och i synnerhet är ju kineserna vana att handla på nätet; där köps det ju löjligt mycket allt 
möjligt på nätet hela tiden.” (R1) 
 
 
”Internet har gjort produkter tillgängliga var som helst i Kina, som tidigare endast var 
tillgängliga i de största städerna. [...] Största delen av tillväxten kommer från e-handeln.” (R4) 

 

Respondent 4 ansåg näthandeln dock medföra nackdelar också, utöver alla dess 

fördelar. Enligt informanten är det inte en fråga om ifall finska bolag bör implementera 

e-handel i sina Kina-strategier – snarare ett måste. Dock menade informanten att också 

den traditionella handeln tills vidare bör inkluderas.  

 

”Man kan göra båda [e-handel och traditionell handel], och man borde göra båda. Det enda 
problemet med näthandeln är uhmm... Med väldigt få undantag, väldigt höga 
etableringskostnader.” (R4) 

 

Problemet med de höga etableringskostnaderna kan dock enligt informanten lösas 

genom kooperation mellan finska eller nordiska företag. Samarbete mellan företag kan 

medföra sänkta etableringskostnader på grund av skalfördelar. 

  

” … etableringskostnaderna är per affär, inte per produkt. Så man skulle inte skapa en nätaffär 
endast för finsk honung eller finsk choklad, men man kunde öppna en affär för finsk mat. På så 
vis skulle man kunna dela kostnaderna.” (R4) 

 

Näthandeln uppgavs dessutom ha ändrat marknadsdynamiken och som följd ökat 

konkurrensen bland såväl utländska som kinesiska spelare. 

 

”Och en stor grej nu som rör om marknaden är den här näthandeln som även i denna 
produktkategori [Företag X:s primära exportvara] snabbt ökar där. [...]... mycket pengar går ju 
till alla mellanhänder [i flödeskedjan]. Och om någon då kan sälja på nätet utan dessa 
mellanhänder kan den ju sälja produkten billigare och då är det ju helt klart at tom priset är 
mycket olikt så kammar en sådan spelare åt sig marknadsandelar som kan sälja mycket billigare. 
[…] Så nog har det ju skakat om marknaden hårt och det har uppkommit nya spelare och sedan 
förlorar ju naturligtvis vissa i tävlingen. ” (R1) 

 

 

Distributionsvalen viktiga. Distributionsnätverket ansågs vara betydligt 

mångsidigare och mer komplext än på hemmamarknaden i Finland och Norden. 

Kanalerna uppgavs vara mångfaldigt flera med dessutom mycket olika betydelse och 

innebörd för konsumenten. Valet av distributionskanaler ansågs spela en större roll i 

Kina än i Finland och sades vara avgörande med tanke på framgången på marknaden.  

 

”Vår finska marknad lär finnarna tänka helt för snävt om distributionskanalerna för att vi i 
praktiken har två stora kedjor från vilka vi köper ifrån. I Kina finns det hundratals kedjor. Och, 
det att om någon finsk produkt passar bra i en av kanalerna betyder inte alls att den skulle passa 
in i en annan. Och det här valet är kanske det svåraste för finnarna” (R6) 
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Paketeringen viktig. Som det redan i ett tidigare citat (sid. 50) nämndes, tyder data 

på att även produkters utseende kan ha en avgörande roll för finska livsmedelsbolagens 

framgång. Det visar sig att det i Asien finns en stor marknad för västerländska 

livsmedel som gåvor. I detta sammanhang spelar produktens utseende en större och 

mer avgörande roll för konsumentens köpbeslut; till och med så mycket att 

paketeringen angavs vara viktigare än själva innehållet ibland. 

 

”Att ge västerländska livsmedel som gåvor är väldigt vanligt i Asien. I Japan har detta tagits 
kanske allra längst där förpackningens utseende är till och med viktigare än förpackningens 
innehåll, och i Kina händer helt samma sak.” (R6) 

 

Detta uppgavs dessutom beröra alla livsmedelskategorier – inte enbart alkohol, som på 

västerländska marknader: 

 

”Och där berör detta alltså alla livsmedel. I västerländska länder är det ju kanske främst alkohol 
och sötsaker, men i Asien är mångfaldet större; det kan fast vara kött eller fisk.” (R6) 

 
 

5.2 Interna faktorers påverkan på varumärket 

 
Datat tyder också på att många för företagen interna faktorer har betydelse för 

företagets framgång. Utifrån insamlade data kunde flera interna faktorer identifieras 

som enligt respondenterna har implikationer för hur varumärket uppfattas på 

marknaden. Dessa faktorer har sammanfattats i nedanstående tabell. 
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Faktor Respondent Kategori 

Guanxi R1, R3, R4, R5 Företagskultur 

God kundservice R1, R2, R4 Företagsidentitet 

Beslutsprocess R2, R5, R6 Företagskultur 

Bolagets personal R2, R3 Företagskultur 

Ledarskap R4, R6 Företagskultur 

Konsekvent varumärke (samma värden) R1, R2 Företagsidentitet 

Bolagets storlek R1, R3 Företagsidentitet 

Lokal representation/dotterbolag R1, R2 Företagsidentitet 

Jämn kvalitet R1 Företagsidentitet 

Kontroll över flödeskedjan R1 Övrigt 

Mobil marknadskommunikation R2 Övrigt 

 
 
Företagskulturens inverkan på varumärket 
 
Av informanterna som intervjuats för denna undersökning ansåg alla företagskulturen 

på ett eller annat sätt vara en betydande faktor med tanke på företagets framgång på 

den kinesiska marknaden. Inledningsvis ansågs den finländska livsmedelsindustrin i 

allmänhet vara något trög när det gäller förnyelse och framtida planering. 

 

”… som det på finska heter så ’ennakoiva uudistaminen’ (proaktiv förnyelse). Det är en av de 
smartaste grejerna man kan göra i vilken business som helst – och det borde de här 
livsmedelsbolagen också göra. Dom [finska livsmedelsbolag] kom ju hit första gången någon 
gång i januari det här året. [...] Och det var ju för att Finlands ekonomi är dåligt och hela Europa 
går dåligt och sen så Putin har ju lite stängt ryska marknaden så det går dåligt där för alla... Så 
dom har inte kommit hit förrän dom har måsta komma. Det tycker jag är verkligen dåligt.” (R3) 

 

Företagskulturen ansågs bland annat påverka samarbetet med lokala samarbetsparter. 

Som ett betydande element nämndes bland annat företagens förmåga att snabbt fatta 

beslut. Från insamlade data kunde klart urskiljas att snabbt beslutsfattande, till 

skillnad från den finländska marknaden, är livsviktigt i Kina.  

 

”Nå för det första måste du vara väldigt snabb. Man måste vara redo att göra snabba 
förändringar. Företagens beredskap att göra förändringar är en viktig skillnad [mellan Finland 
och Kina]. Man måste vara beredd att svara med kort varsel, och som vi vet tar det ju tid i 
Finland att ge svar. Redan under en dag måste man vara beredd att svara och gå vidare. Att om 
man här börjar dra ut på tiden, en vecka eller två, så kan det hända att tillfället går förbi” (R5)  

 
Finska bolag ansågs i regel vara för långsamma i sina rörelser och i sitt beslutsfattande: 
 

 
”En av finnarnas svaghet är säkert en övermåttlig långsamhet” (R6) 
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Dessutom ansågs företagskulturen direkt påverka företagets varumärke. Personalen 

ansågs agera som en viktig länk mellan företaget och kunderna, ungefär som 

märkesambassadörer i bästa fall.  

 
”Jo, jag tycker nog det har en jätte stor betydelse! Företagskulturen och identiteten återspeglas ju 
i brandet och hur kunderna ser dig och ditt brand. De är ju liksom entusiaster som marknadsför 
och brandar det hela tiden och sköter om att brandet lever. Så det är nog jätte viktigt att det finns 
entusiastiska mänskor som delar visionen och företagskulturen och vill föra fram egenskaperna 
och värdena på livsmedelsbrandet.” (R3) 

 
En av respondenterna menade till och med att företagskulturen är den allra viktigaste 

till företaget interna faktorn med tanke på framgång. 

 
”Aah, det är nog kulturen [viktigaste faktorn]. Företagskulturen. Det tror jag. Det finns ju en 
anledning till varför till exempel IKEA är en väldigt eftertraktad arbetsgivare i Kina och uhmm, 
det beror ju på att IKEA:s kultur uppskattas. De har en väldigt positiv image bland kineserna som 
arbetsgivare; de tar liksom hand om sina anställda och betalar en hyfsad lön jämfört med många 
andra liknande företag. Det uppskattas och det är ju en av anledningarna till att IKEA lyckats 
bygga upp ett så starkt varumärke i Kina.” (R2) 

 
 
Företagsledningens roll ansågs dessutom vara av väldigt stor vikt. Ledningens roll 

ansågs vara ytters viktig för att lyckas differentiera företaget och dess kultur i 

importörernas ögon från alla andra konkurrenter med liknande produkter. 

Företagsledningen ansågs också påverka företagskulturen, vilken i sig, som sagt, ansågs 

påverka företagets möjligheter att klara sig på marknaden. Dessutom ansågs 

företagsledningen vara avgörande för framför allt attityden med vilken ett företag 

opererar i Kina. 

 
”Nå nu var det nog en helvetes bra fråga! [ifall företagskulturen har inverkan på framgång] Det 
är just så som det är! [...] Jag har ju haft många finska kunder här och många finska bolag är ju 
helt totalt idioter när dom kommer hit. Det är något helt… Du sku liksom aldrig tro hurudana 
idioter dom är; de gör liksom allt fel. De kan int alls hitta sig fram; de accepterar ingenting; de 
accepterar inte kinesiska kulturen. De är liksom blinda och döva och dom vill [betoning] inte ens 
lära sig.” (R3) 
 
“Den verkliga differentierande faktorn är ledningen, okej? Och är kulturen på något vis anknuten 
till den? Ja, det tror jag den är. De flesta företag jag sett bli framgångsrika har gjort så på grund 
av ledningen.” (R4) 
 
”Till och med våra största bolag är okända i Kina. Det kan ju också vara en utmaning för dem här 
i Kina ifall man på sina närmarknader är ett väldigt känt och uppskattat varumärke och 
marknadsledare; i Kina är du sen ett två ingenting. Man måste alltså starta från noll på samma 
sätt som vilket litet företag som helst, och där kan det nog finnas attitydproblem i början.” (R6) 

 
 
Resultaten tyder också på att företagsledningen måste känna till den kinesiska 

affärskulturen väldigt bra för att kunna fatta rätta beslut i början av 

etableringsprocessen. Av stor vikt är bland annat personalen som skickas till Kina för 

att etablera bolaget. Resultaten tyder på att ett av de största misstagen företagen 
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vanligtvis gör under etableringsfasen är att skicka olämpliga personer för att utföra 

jobbet. Det visar sig att personliga relationer spelar mycket avgörande roll för hur 

bolaget lyckas komma in på marknaden, och då måste företagsrepresentanterna kunna 

växelverka med den kinesiska kulturen.  

 

”En sådan här vanlig finsk ingenjör, i vems värld inget får ändra, så en sådan stil fungerar ju 
förstås inte där [i Kina].” (R6) 
 

”Sen finns det ju förstås fiffiga mänskor också som tänker at ’hej, Kina har en annorlunda 
kultur…’ Folk som har varit i olika sorts länder, Frankrike och Mexiko, och sen kommer han hit, så 
han förstår att ta i beaktan olika sorters kulturer. Det är ju kulturintelligens, […] och om du inte 
vet något om kulturintelligens, så då säljer du ingenting” (R3) 

 

Utöver de produktrelaterade faktorer som nämndes påverka det organisatoriska 

köpbeslutet i det förra stucket, visade sig dessutom personliga relationerna ha en 

kraftig inverkan på ifall ett företag väljer att ingå en handelsrelation med en viss 

leverantör. De personliga relationerna verkar alltså vara viktigare och gå över skriftliga 

kontrakt, varför skapandet av ett brett nätverk personliga kontakter är avgörande 

under de första åren. 

 

”Försök inte vara finsk eller svensk utan ha respekt för kulturen och försök förstå att det är 
relationen som avgör och inte produkten.” (R2) 
 
”Här ser man alltså mera på personen. Att ifall de gillar dig som person så kan de sannolikt göra 
business med dig. […] Här är familjevärden mycket viktiga.” (R5) 
 
”… guanxi är definitivt mycket starkt i Kina. I praktiken existerar det inte i något annat land i 
världen men i Kina lever det väldigt starkt. Det är alltså vikten av de personliga relationerna som 
existerar över vilka som helst kontrakt eller förhandlingar du må ha.” (R4) 

 
 
Företagsidentitetens påverkan på varumärket 
 
Vad gäller företagsidentiteten, var respondenterna överraskande enade om hur den av 

finska bolag bör byggas upp. Med andra ord var informanterna enade över vad finska 

livsmedelsföretagen bör kommunicera till sin målmarknad. Även om många skilda 

värden kunde urskiljas, hänger alla tydligt ihop med livsmedelstrenden i Kina och de 

snabbt ökande disponibla inkomsterna hos medelklassen. 

 
’’Det som jag nu själv kommer på här när vi snackar om mat är ju att det ska vara rent och 
hälsosamt, liksom färskt. Säkerhet, liksom. Trygga livsmedelsprodukter som har gått genom nån 
sorts kvalitetsmätning liksom [...] Att jag tycker det här med trygghet, kvalitet och pålitlighet är 
någonting jag skulle satsa på.” (R3) 

 
”I en kampanj för “Företag Y” nästa år, kommer vi att använda oss av följande budskap: För det 
första, och i denna ordning alltså, att det är importerat [...], och för det andra att det är 
hälsosamt – inklusive säkert. [...] Så, när det gäller mat, det du skall sälja är att ni kommer från 
norra Europa, och att ni har de striktaste och högsta livsmedelsstandarden som finns.” (R4) 
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”Det är väldigt lätt att marknadsföra våra produkter med den här renhets- och 
naturlighetsimagen för att den dessutom är helt sann.” (R6) 

 
När det gäller den identitet företaget vill kommunicera sin målmarknad, spelar 

prissättningen en avgörande roll i hur varumärket av konsumenten upplevs och 

kategoriseras. Detta kan för många finländska bolag ge upphov till utmaningar ifall 

man som bolag inte vill profilera sig som ett dyrt alternativ, visar underökningen. 

Respondent 5 uttryckte sig om de huvudsakliga svårigheterna vad gäller försäljningen 

till Kina: 

 
”Nå primärt nog priset. Finländska produkter är ändå dyrare än exempelvis tyska produkter, 
som det finns mycket av här [Shanghai].” (R5) 
	  

Däremot verkar framgång med en högre prissättning också vara fullt möjlig. Som 

respondent 1 redogjorde, har bolaget klarat sig bra med en högre prissättning:  

 
”Vi är ju oftast kvalitetsledare och prisledare, att våra produkter är ju aldrig bland de billigaste, 
så oftast är vi nog dyrare än de andra.” (R1) 

 
 
Ytterligare, poängterades kundservicens avgörande roll såväl på B2B- som på B2C-

marknaden som en betydande framgångsfaktor. Något förvånande sades de flesta bolagen 

ha svårigheter med just detta. En av informanterna menade att svårigheterna sannolikt 

beror på utmaningen för västerländska bolag att erbjuda god service på kinesiska. 

Kundservices tyckes vara viktig eftersom den starkt påverkar hur företagsvarumärket 

upplevs. På B2B-marknaden ansågs kundservicen signalera bland annat graden av 

professionalitet.  

 

”Svaret är ja, men inte för att det [adaption till kinesiska kutymer] är vänligt. Det är på grund av 
att det blir betydligt lättare för dem [kinesiska importörerna]. [...] Det är mera som att om jag 
måste läsa ditt mail på engelska, och jag får 50 likadana mail så... Jag är en importör i Kina – 
världens största marknad för importerade livsmedel – och överbelastad med mail, och du skickar 
mig mera mail, liksom. Detta som är problemet. Så du måste göra något annorlunda. Gör det 
lättare för dem; ring dem på kinesiska, skriv till dem på kinesiska och besök dem på kinesiska – 
med en person som har erfarenhet.” (R4) 

 

Ett finskt livsmedelsbolag som klarat sig bra menade specifikt att just kundservicen 

varit en avgörande faktor i deras verksamhet. 

 
”Vi är en uppskattad producent [i Kina], och då vi talar om varumärken så är vi ett uppskattat 
varumärke bland de lokala barnmatsproducenterna. [...] Alltså vi är ju en operatör med hög 
kvalitet; våra produkter håller hög kvalitet, vår flödeskedja håller hög kvalitet och vi har god 
service; vi har ju en lokal organisation för att vi skall kunna betjäna kunden ända till slut. Vi 
försöker alltså differentiera oss med en verksamhet som håller hög kvalitet, och i det ingår 
kvaliteten på servicen” (R1) 
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5.3 Övriga interna resultat 

 
Det påpekades även att namnet på varumärket i Kina har en stor betydelse. Resultaten 

tyder på att namnen på varumärkena kan påverka köpbeteendet, åtminstone hos 

individuella konsumenter. 

 
”… Aini är då alltså ett finskt namn. Men säger du Aini till en kines, så betyder det att ”jag älskar 
dig”. Så då skulle det ju vara mycket bättre att nån gröt skulle heta ”Aini”-puuro. Tänk nu om du 
vill ge ”Eloveena” puuro eller ”Jag äskar dig”- gröt till din dotter?” (R3) 

 
 

 
Som med den inhemska livsmedelsproduktionen, tyder resultaten på att en viss 

osäkerhet om varornas ursprung även gäller importerade livsmedel. Det visar sig att 

manga kinesiska konsumenter tvivlar på ifall en importerad vara verkligen är 

importerad. Även om det vore klart att produkten är importerad, kan en del 

konsumenter misstänka att eftersom varan är ämnad för den kinesiska marknaden är 

den av sämre kvalitet än varorna av samma varumärke i Europa.  

 

”Det är ju ganska intressant att kineserna allra först misstänker, att fast man skulle sälja någon 
importerad utländsk produkt, att är det nu ändå det samma som säljs där i Europa eller Amerika. 
Han tror ändå att det är någon sådan här för kineserna gjord produkt.” (R1) 
 

 
Informanten uppgav dock att en av bolagets starkaste konkurrensfördelar var den helt 

och hållet egna flödeskedjan som inte enbart kan garantera god kvalitet på 

slutprodukten men dessutom möjliggör spårbarheten av produkterna. 

 

”Vår största konkurrensfördel är den i vår egen kontroll verkande flödeskedjan, och det är den 
fördelen med vilken vi opererar. [...] Vi har en bra spårbarhet; fast vi skulle göra vilka produkter 
som helst så kunde vi spåra dom ända fram till fabriken.” (R1) 

 
 
Således kunde slutsatsen dras att varornas ursprung de facto också har en viss 

betydelse, och att spårbarheten i vissa fall kan vara avgörande.  
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras underökningens resultat. Slutsatser gällande 

forskningsfrågorna presenteras och undersökningens syfte besvaras. Diskussionen 

håller samma struktur som teorin och resultatkapitlet varför forskningsfrågorna 

besvaras utifrån externa och interna faktorers inverkan på varumärkesstrategin. 

Slutsatserna jämförs med den teoretiska referensramen för undersökningen för att 

finna ifall skillnader eller likheter förekommer. På slutet diskuteras även 

undersökningens restriktioner och arbetet granskas kritiskt. Slutligen ges 

rekommendationer för fortsatt forskning. 

6.1 Externa faktorers inverkan på varumärkesstrategin 

 
De externa, eller marknadsbundna, faktorernas påverkan på hur varumärket i Kina bör 

byggas upp var, som förväntat, mycket stor. Resultaten stöder teorin genom att 

bekräfta att alla tre i den teoretiska referensramen diskuterade kategorier (kinesisk 

kultur, företagsimage och organisatorisk köpbeteende) uppgavs påverka 

varumärkeshanteringen hos såväl företag som produkter. Som största enskilda 

kategorin som identifierades var den kinesiska kulturen. Att kunna hantera 

skillnaderna mellan västerländsk och kinesisk kultur ansågs av alla respondenter vara 

en central utmaning med tanke på bolagets framgång. I de följande styckena analyseras 

de tre ovannämnda kategorierna i större detalj.   

 

Den kinesiska livsmedelsproduktionen saknar tillit. Intressant nog, visade sig 

ett av de starkaste argumenten för finländska livsmedelsbolag att ta sig till den 

kinesiska marknaden vara bristen på tillit för den kinesiska livsmedelsproduktionen, 

som gång efter gång hamnat i negativt ljus i och med att nya skandaler gällande 

otillräcklig djurhygien och bristande livsmedelssäkerhet. Detta har även observerats av 

bland annat Balmer och Chen (2015) vara en betydande konkurensfördel för 

västerländska livsmedelsbolag. Finska livsmedelsbolag bör följaktligen genom sina 

varumärken kommunicera att produkterna inte är producerade i Kina, utan att de är 

västerländska, importerade, produkter. Enligt de erhållna resultaten verkar 

konsumenterna i Kina associera västerländska produkter med hög kvalitet, vilket 

ansågs vara en betydande fördel med tanke på konkurrensen med de lokala 

livsmedelstillverkarna. Ytterligare, uppgavs att den inhemska livsmedelsproduktionen i 
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Kina är otillräcklig för att kunna satisfiera den inhemska efterfrågan. Följaktligen 

måste livsmedel importeras för att kunna besvara (den växande) efterfrågan. Då är det 

naturligtvis i de exporterande företagens intresse att exportera livsmedel som på 

målmarknaden efterfrågas och som inte den lokala produktionen kan erbjuda, i detta 

fall hälsosamma och säkra livsmedel (se följande stycke). Observerbart är att finländska 

bolag inte enbart bör sälja livsmedel; utan först och främst säkerhet och trygghet, men 

också en viss livsstil och medel för att signalera status. 

 

Hälsotrenden har landat i Kina. För tillfället ansågs även hälsotrenden i Kina vara 

en betungande orsak att sträva efter att skapa en hälsosam, ren och säker 

varumärkesidentitet hos såväl företaget som företagets produkter (på B2C-

marknaden). Detta gäller även företag som endast är verksamma inom B2B-

marknaden eftersom både kinesiska företag och den kinesiska staten börjat 

uppmärksamma livsmedelssäkerheten i allt högre grad. Produkternas säkerhet och 

produkternas hälsoaspekter ansågs vara viktiga element att föra fram i 

marknadsföringen, och framförallt trovärdiga argument att bygga 

varumärkesidentiteten på. Detta för att det på målmarknaden, som enligt 

informanterna helst vore konsumenter med något högre inkomst i urbana områden, 

verkar finnas en tillräckligt god kännedom om Europa för att kunna köpa hälso- och 

säkerhetsargumenten.  

 

Konsumentbeteendet är annorlunda. Konsumentbeteendet i Kina nämndes 

också, något förväntat, skilja sig från konsumentbeteendet i Europa. Inledningsvis 

sades kinesiska kvinnor göra största delen av matinköpen i hushållen vilket innebär att 

finska bolag på B2C-marknaden främst bör rikta sin marknadskommunikation mot 

kvinnliga konsumenter. Därutöver bör företagen utreda ifall det förekommer 

signifikanta skillnader i värderingarna av livsmedel mellan män och kvinnor för att 

klargöra ifall en viss typs varumärken föredras framom andra.  

 

Ytterligare, sades kinesiska konsumenter vara betydligt mindre märkeslojala än 

konsumenterna i västerländska samhällen. Detta minskar eventuellt tröskeln för 

kinesiska konsumenter att handla på förhand okända varumärken och nya produkter, 

men medför samtidigt svårigheter för företag att hålla fast vid sina nuvarande kunder. 

Man kunde följaktligen tänka sig att det för finska livsmedelsbolag på lång sikt vore 

klokt att satsa mera på att låsa och hålla fast vid konsumenterna än att attrahera nya. 



 

 

 

61 

Det är klart att företagen under de första åren på en ny marknad är tvungna att 

investera i åtgärder för att öka varumärkeskännedomen.  

 

Därtill uppgavs de konsumtionskraftiga konsumenterna vara betydligt yngre i Kina än i 

exempelvis Europa. Detta bekräftar Lius (2002) syn på konsumenterna i Kina. Detta 

har direkta implikationer för bolag verksamma inom B2C-marknaden då varumärkena 

bör tilltala en potentiellt yngre målgrupp än på hemmamarknaden. Därutöver har detta 

implikationer för valet av distributionskanaler och marknadskommunikationen. För att 

optimera försäljningen bör företagen utreda vilka distributionskanaler som prefereras 

av den yngre populationen.  

 

Dessutom tyder undersökningen på att konsumenterna i Kinas storstäder till en större 

grad än i exempelvis Europa och i synnerhet Norden representerar en större mångfald 

vad gäller utbildning och inkomster. Detta syns som stora skillnader i kunskap och 

kännedom om utlandet och importerade produkter, vilket direkt uppgavs påverka 

köpbeteendet. Så, även om målmarknaden endast vore en storstad lär populationen 

vara mera mångsidig än hemmamarknaden vilket kan skapa utmaningar med att lyckas 

nå den avsedda målpopulationen. För att inte investera i exempelvis 

marknadskommunikation som inte får ämnat gehör, bör företagen noggrant undersöka 

exempelvis vilka distributionskanaler som bör användas. Distributionskanalerna i Kina 

uppgavs också var mycket mångsidigare än i Finland vilket ytterligare kunde tänkas 

krångla till valet av rätt kanal. Som respondent 6 uttryckte: 

 

”Vår finska marknad lär finnarna tänka helt för snävt om distributionskanalerna för att vi i 
praktiken har två stora kedjor från vilka vi köper ifrån. I Kina finns det hundratals kedjor. Och, 
det att om någon finsk produkt passar bra i en av kanalerna betyder inte alls att den skulle passa 
in i en annan. Och det här valet är kanske det svåraste för finnarna” (R6) 

 

Eftersom produktens natur (livsmedelskategori, high-end/ low-end etc.) också sades 

påverka valet av distributionskanal kan inte en rekommendation i denna undersökning 

ges då den inte fokuseras på en viss produkt eller produktkategori.  

 

Märkesimagen underlättar varumärkeshanteringen. Företag X har fysisk 

närvaro i Kina vilket av de övriga informanterna starkt rekommenderades för att över 

huvudtaget klara sig på den kinesiska marknaden. Genom att operera via ett 

dotterbolag med lokal personal har företaget av allt att döma bättre möjligheter att 

kommunicera varumärkets värden genom företagskulturen och personalen, som 
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Företag X gjort. Informant 1 uppgav att dess företagskultur uppskattas på grund av 

dess tillförlitlighet, vilket även är vad företagets varumärke vill signalera. Företag X 

verkar alltså ha lyckats skapa trovärdighet bland sina intressenter genom att 

företagskulturen och varumärket signalerar och representerar samma värden. Detta är 

precis vad Hatch & Schultz (2003) menar är viktigt vid hanteringen av 

företagsvarumärken. Enligt författarna leder detta på lång sikt till ett bättre rykte bland 

intressenterna, vilket enligt respondent 1 verkar vara fallet. 

 

Dålig kännerdom om Finland i Kina. Undersökningen tyder dock på att finska 

bolag i regel inte har någon kännedom i Kina. Således kunde informanterna inte 

kommentera hur märkesimagen hos de finska livsmedelsbolagen påverkar 

varumärkeshanteringen på den kinesiska marknaden. Resultaten tyder på att det ännu 

är för tidigt att tala om någon som helst allmänt existerande image eller identitet. 

Däremot samtyckte informanterna om att Finlands image, eller varumärke, som land 

borde marknadsföras eftersom detta kunde gynna alla finska företag på den kinesiska 

marknaden. Inom livsmedelsbranschen kunde detta bland annat göras, som en del 

informanter rekommenderade (R2, R3, R4, R6), genom att företagen kollektivt skulle 

öppna gemensamma nätaffärer där finska livsmedel såldes. Trots avsaknaden av 

allmän kännedom i Kina, tyder resultaten på att Finland ändå har många mycket 

trovärdiga (och sanna) argument att marknadsföra sig med. Till dessa hör bland annat 

en ren natur, avsaknaden av djursjukdomar, hälsosamma råvaror och, framför allt, 

strikt kontroll över livsmedelssäkerheten. Alltså kunde finska bolag tänkas gynnas av 

att använda sig av dessa argument i sin marknadsföring. Enligt Hatch och Schultz 

(2003) måste den externa imagen dock återspeglas i företagens strategiska vision, och 

vice versa, för att vara trovärdig varför det med avsikt konstruerade varumärket 

”Finland” bör beakta vilken image för företagen vore mest gynnsam. Detta innebär 

också att företagen bör lägga märke till vilken den allmänna bilden om Finland är, då 

strategier för den kinesiska marknaden planeras. 

 

Organisatoriska köpbeteendet lika. Denna undersökning tyder på att det 

organisatoriska köpbeteendet i stort sätt liknar det på den på övriga västerländska 

marknader. Resultaten stöder alltså den tidigare forskningen (bl.a. Lehmann och 

O’Shaughnessy, 1974; Levitt, 1965, refererad i Mudambi, 1997) åtminstone vad 

kommer till faktorerna som mest påverkar köpbeslutet. Lehmann och O’Shaughnessy 

(1974) fann bland annat att säljarens rykte och leveranskvaliteten var avgörande 

faktorer i företagens beslutsprocess. Bland annat redogjorde respondent 1 för att 
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Företag X av dess kunder uppskattas för dess ”leveranser och konsekventa kvalitet”. 

Dessutom menade informanten att Företag X strävar efter att upprätthålla 

”stadigvarande kundrelationer”. Kundrelationerna kunde alltså snarare betraktas som 

relationer istället för upprepade enskilda händelser. Detta kunde tänkas öka kravet på 

god kundbetjäning, vilket av denna undersökning identifierats som ett element finska 

företag borde investera i på den kinesiska marknaden.  

 

Övriga externa slutsatser  

 

På grund av Kinas, och de kinesiska storstädernas, enorma storlek tyder 

undersökningen på att populationen på målmarknaden är mycket mångsidig och olik 

även om målmarknaden endast vore en stad. Konsumentbeteendet sades också vara 

olikt städerna emellan. Således går det inte att generalisera en strategi över hela Kina 

eftersom variationen och olikheterna mellan konsumenterna är för stor. Kina ansågs 

vara en mycket komplex marknad, och många likheter drogs mellan den ryska och den 

kinesiska marknaden. På grund av livsmedlen sinsemellan är mycket olika till sin natur 

kan inte heller en slutsats i denna undersökning dras om vilken den optimala 

etableringsstrategin vore för finska livsmedelsbolag.  

 

Social status via livsmedel. Denna undersökning tyder också på att det verkar 

finnas tydliga skillnader i motiven varför kinesiska konsumenterna köper och 

konsumerar västerländska livsmedel. Även om livsmedelssäkerheten onekligen är en 

avgörande faktor, ansågs även social status vara en betydande orsak. Resultaten stöder 

således Bergstoms (2012; refererad i Eckhardt & Berngtsson, 2015) undersökning som 

menar att många genom konsumtionen av västerländska livsmedel strävar efter en 

mera utåtriktad och internationell självidentitet. Eftersom status för kineserna är 

viktigt, och eftersom västerländska livsmedel ses som medel att öka sin sociala status 

med bör finska bolag kommunicera västerländska värden och en västerländsk 

varumärkesidentitet.  

 

Satsa på e-handel. Ett annat tema som ofta togs upp av informanterna var e-

handeln, som inom livsmedelsindustrin uppgavs vara betydligt större i Kina än i 

Finland. Undersökningen tyder på att det för kinesiska konsumenterna är betydligt 

vanligare att handla livsmedel över nätet än det är för finska konsumenter. Dock är 

valet vad gäller näthandeln som distributionskanal mycket beroende på den 

underliggande varan.  
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Näthandeln är vara viktig i Kina på grund av fyra huvudsakliga orsaker. Inledningsvis 

är valet att inleda verksamheten i Kina online ett billigare alternativ än att öppna ett 

dotterbolag i Kina. För det andra, erbjuder e-handeln möjligheten att nå rurala 

områden utanför storstäderna, vilket eventuellt ökar målmarknaden. För det tredje, 

sänker näthandeln antalet mellanhänder i flödeskedjan vilket medför mera 

konkurrenskraftiga priser – eller möjligheten till högre marginaler. Slutligen, möjliggör 

näthandelsplattformarna samarbete finska företag emellan vilket till en början 

säkerligen vore till de finska företagens fördel. Genom samarbete kunde finska 

livsmedelsbolag nå synergieffekter och lägre etableringskostnader. E-handeln kunde 

dessutom ge företagen möjligheten att samla in allt mer detaljerade data om 

konsumenterna genom vilket utbudet noggrannare kunde modifieras och optimeras för 

marknaden.  

 

Produktpaketeringen är viktig. Undersökningen implicerar att utseendet på 

paketeringen av livsmedlen i Kina är av stor vikt. Detta för att västerländska livsmedel 

på grund av dess statusvärde ofta handlas som gåvor. I detta sammanhang ökar kravet 

på visuellt högklassig paketering. Eftersom produktens utseende sades vara viktigare 

än själva innehållet i vissa fall, är det sannolikt att många konsumenter och 

återförsäljare väljer bort produkter som inte uppfyller de visuella kriterierna. 

Undersökningen tyder på att paketeringen bör se dyr och högklassig ut för att öka dess 

värde som gåva.  

6.2 Interna faktorers inverkan på varumärket 

 
Informanterna hade väldigt lika syn på hur de interna faktorerna påverkar företagets 

varumärke vad gäller företagens kultur och identitet. Dessutom enades informanterna 

om guanxins betydelse inom den kinesiska affärskulturen. Även om guanxi är en del av 

den kinesiska kulturen beaktas den som en till företaget inre faktor här eftersom dess 

hantering är en intern process. I de följande styckena analyseras resultaten för de inre 

faktorernas inverkan på varumärket. Övriga resultat behandlas, som i stycke 6.1, till 

sist.  

 
Besluten tas snabbt. Vad gäller själva företagskulturen, visade det sig finnas vissa 

kännetecknande drag företagen på den kinesiska marknaden har. Ett karaktärsdrag 

som togs upp flera gånger under datainsamlingen var förmågan att fatta snabba beslut 
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inom bolaget. Enligt en del av informanterna är företagen på den kinesiska marknaden 

regelbundet tvungna att ta beslut under en förhållandevis mycket kort tid. 

Undersökningen tyder alltså på att för att kunna klara sig på den kinesiska marknaden 

bör finska företag vara beredda på att fatta viktiga beslut under betydligt kortare 

tidsperioder än på hemmamarknaden i Finland. Litteraturen i den teoretiska 

referensramen behandlar inte snabbheten i företagets beslutsfattande som en del av 

företagskulturen, varför detta kunde ses som en ny aspekt att forska i inom 

varumärkeshantering. För att öka kunskapen om hur snabbheten i beslutsfattande 

påverkar hur företagets kunders och leverantörers image och uppfattning om bolaget 

behöver vi mer forskning inom ämnet – gärna inom olika länder och kulturer. 

Därutöver betonades företagens interna vilja att förnyas och proaktivt generera nya 

innovationer. Många finska livsmedelsbolag ansågs ha fastnat i rutiner. Detta kunde 

delvis tänkas bero på avsaknaden av konkurrens på den förhållandevis småskaliga 

inhemska livsmedelsmarknaden. Det vore till de finska livsmedelsbolagens fördel att 

medvetet sträva efter att förändra företagskulturen mot en framåtsiktande och 

innovativ kultur där framtida behov uppmärksammades till en högra grad än idag. 

 

Personalen viktig märkesambassadör. Harris och de Cernatory (2001) hävdar i 

sin artikel att ett varumärkes värden till en betydande del kommuniceras genom de 

anställdas interaktion med företagets intressenter. Denna undersökning stöder detta 

påstående. Företagskulturen, i vilken de anställda ansågs ha en betydande roll, 

bedömdes av informanterna direkt påverka företagets varumärke. Personalen ansågs 

agera som en viktig länk mellan företaget och kunderna, ungefär som 

märkesambassadörer i bästa fall. Informanterna poängterade vikten av att välja rätt 

personer att representera företaget på den kinesiska marknaden. Undersökningen visar 

att företag med personal som redan innehar tidigare internationell erfarenhet och så 

kallad kulturell intelligens klarar sig bättre än företag med personal som på förhand 

saknar internationell erfarenhet. Personalens sociala färdigheter sågs som en viktig 

egenskap för att kunna skapa ett gott affärsnätverk och bygga upp guanxi. Den sociala 

aspekten är alltså en viktig del av affärslivet och kulturen i Kina. 

 

Ledarskap är viktigt. Lambkin och Muzellec (2010) menar att negligeringen av 

mjuka frågor under och efter företagsköp inom företaget, såsom ledarskap, 

kommunikation och företagskultur, ofta leder till misslyckade fusioner.  Även om 

denna undersökning inte beaktat företagsköp, visade sig resultaten stöda detta 

påstående. Ledarskapet ansågs vara bland de viktigaste enskilda faktorerna för en 
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varumärkesetablerings framgång. Ledningen ansågs direkt påverka företagskulturen, 

vilken i sin tur, som ovan diskuterades, påverkar varumärket.  

 

Kommunikation genom företagskultur. Företagskulturen nämndes också inneha 

egenskapen att förmedla företagets värden till en bredare publik än enbart 

samarbetsparterna. IKEA togs av en respondent som exempel på hur en omtyckt 

företagskultur kan höja varumärkeskapitalet (se citat på sid. 55). Företag kan alltså via 

sin kultur kommunicera värden de önskar representera, och så differentiera sig från 

konkurrenterna. Finska livsmedelsbolag kunde exempelvis på arbetsmarknaden i Kina 

(i samband med t.ex. rekryteringar) marknadsföra sig med värden om säkerhet och 

personalens välmående för att stöda värden om livsmedelssäkerhet och produkternas 

hälsoaspekter. Detta får understöd av bland annat Mudambi et als. (1997) forskning 

där de menar att företag bör ta del av uppbyggandet av samhället/infrastruktur (i detta 

fall genom att erbjuda kinesiska arbetstagare bättre arbetsförhållanden än 

konkurrenterna) på tillväxtmarknader för att erhålla tillit på marknaden. 

 

Differentiering genom kundservice. Det ansågs även vara gynnsamt att sträva 

efter att adaptera sin kultur, eller snarare sina sätt att göra saker och ting med, till de 

kinesiska kutymerna. Detta för delvis stöd av bland annat Tian & Dong (2011) som 

menar att företag kunde anpassa sin verksamhet till den lokala kulturen för att erhålla 

acceptans på den nya marknaden. Detta ansågs dock inte vara fullständigt nödvändigt, 

men uppgavs underlätta exempelvis försäljningen då köparna lättare kunde relatera till 

köparen. I köparnas ögon innebär detta dessutom bättre kundservice, vilket också av 

informanterna poängterades vara viktigt för att bland annat signalera professionalitet. 

Kundservicen ansågs även viktig rent operativt - eftersom utbudet på västerländska 

livsmedel ständigt ökar förblir kundservicen ett allt viktigare element att konkurrera 

med.  

 

Positionera dig som premium. Graden av samtycke hos informanterna när det 

kommer till hur de finska bolagen bör bygga upp sin identitet var något förvånande. 

Samtliga informanter ansåg att finländska livsmedelsbolag bör positionera sig som 

något dyrare, premium varumärken med hög kvalitet. Detta antagande baserar sig på 

ett antal orsaker. Inledningsvis, medför Finlands geografiska läge högre 

transportkostnader för finska livsmedelsbolag jämfört med exempelvis danska eller 

tyska bolag. För det andra, tillåter inte den finländska kostnadsstrukturen produkter 

att produceras till ett lågt pris. För det tredje, är den finska livsmedelsproduktionen 
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(tills vidare) inte tillräckligt stor för att möjliggöra tillräckligt stora skalfördelar som 

kunde dra ner på priset. Slutligen, har Finland strikta regleringar när det kommer till 

djurhygien och livsmedelssäkerhet vilket en stor del av konsumenterna på den 

kinesiska livsmedelsmarknaden är villiga att betala ett premium för. Finska 

livsmedelsbolag bör alltså använda detta som en styrka, inte se ett högt pris endast som 

en svaghet. På basis av denna undersökning kan man konstatera att marknaden för 

premium och lyxprodukter är mycket livskraftig i Kina, och kommer även att vara det i 

och med att de disponibla inkomsterna bland populationen stiger. 

 

Finska livsmedel bör alltså positioneras som ”finare mat”. Är man dyr måste man 

kunna kommunicera det. Detta gäller även paketeringen på B2C-sektorn (se 

kommande stycke). Resultaten tyder på att paketeringen på den kinesiska marknaden 

är mycket viktig. På grund av de västerländska livsmedlens statusvärde handlas de ofta 

som gåvor. I gåvosammanhang spelar gåvans visuella utseende en väldigt stor betydelse 

– till och med större än själva gåvans innehåll. Således bör mycket uppmärksamhet 

läggas på hur livsmedlen de facto paketeras och säljs i de olika distributionskanalerna. 

6.3 Övriga interna slutsatser 

 
Trots att riklig insyn i forskningsfrågorna kunde samlas, förblev en stor del av 

informationen på en ”ytlig” eller snarare operationell nivå. Informanterna talade gärna 

om operativa utmaningar och strategiska vägval istället för att gå in på djupet om 

varumärkesfrågor (identitet, image, kultur) i sig. Detta kunde tänkas bero på ett antal 

orsaker: Först det första, befinner sig de flesta finska livsmedelsbolagen i en för tidig 

etableringsfas där varumärket inte än är relevant med tanke på framgångsrik 

verksamhet. För det andra, kan livsmedelsmarknaden i Kina befinna sig i en 

mognadsfas där varumärken spelar mindre roll än på hemmamarknaden. För det 

tredje, kan datainsamlingen ha genomförts med otillräcklig intervjuteknik eller 

felaktiga frågor, eller båda. För det fjärde, kan fel respondenter ha valts ut som 

informanter, som istället för at diskutera varumärken gärna talade om mera bekanta 

ämnesområden. 

 

Misstro bland kineserna. Det nämndes också under datainsamlingen att många på 

den kinesiska marknaden inte litar på att importerade varumärken verkligen är 

importerade och producerade utomlands. På grund av detta bör finska bolag tänka på 
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att erbjuda, speciellt industriella kunder, möjligheten att spåra produkterna ända till 

fabriken, som respondent 1 sade att Företag X gör, och som av kunderna uppskattas. 

Det visar sig att Företag X delvis kunnat sälja sin kvalitet år kunderna och differentiera 

sig själv genom att inneha full kontroll över hela flödeskedjan ända från fabriken i 

Finland till kunden i Kina. På så vis kan bolaget inte enbart minska misstankar gällande 

ursprung men också övervaka och säkerställa utbudets kvalitet. 

 

Nomen est omen. Precis som bland annat Klink (2000), Alon et al. (2009), Francis 

et al. (2002) och Kay (2006) hävdar, tyder även denna undersökning på att 

varumärkesnamnet kan ha en avgörande betydelse för ett varumärkes framgång på den 

kinesiska marknaden. Ur resultaten kunde urskiljas att konsumenterna hellre handlar 

livsmedel vars namn signalerar någon betydelse än livsmedel vars namn inte betyder 

någonting, och bekräftar så Francis et als (2002) mening om att namn med en allmänt 

förstådd betydelse är mer acceptabla än namn utan litterär betydelse. I optimala fall 

bör finska livsmedelsbolag således, för att minska på misstankarna och för att öka ett 

varumärkes attraktivitet, tänka på att namnge sina varumärken med namn som både 

fungerade på den inhemska som på den kinesiska marknaden.  

6.4 Sammanfattning av resultat 

 
I detta stycke presenteras undersökningens implikationer och undersökningsfrågorna 

besvaras. Först presenteras avhandlingens teoretiska implikationer varefter de 

praktiska implikationerna, baserade på den empiriska undersökningen, diskuteras. 

 Teoretiska implikationer 6.4.1

Denna undersökning bidrar till existerande varumärkeslitteratur genom att undersöka 

vilka egenskaper finska livsmedelsvarumärken bör kommunicera i Kina för att kunna 

bli framgångsrika.  

Undersökningen bidrar till existerande teori genom att: 

i) Till stor del bekräfta den teori som diskuterats i den teoretiska referensramen. 

Komponenterna i modellen som presenterades i början av kapitel 2 (sid. 12) 

påvisades ha en inverkan på företagsvarumärket.  
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ii) Undersökningen har framgångsrikt integrerat delar av tidigare forskning för att 

skapa en fungerande teoretisk modell som kan användas som bas vid evaluering 

av hur omgivningen på en ny marknad påverkar företagsvarumärken. 

iii) Även om Hatch och Schultz (3003) teori om att varumärkesimagen och 

uppfattningen om företagskulturen påverkar hur företagets intressenter ser på 

företaget, samt Juntunen et als (2001) teori om att märkesimagen påverkar 

märkeskapitalet kunde bekräftas, tyder undersökningen på att de finska 

livsmedelsbolagen (förutom Företag X som undantag) i regel inte ännu i Kina 

har någon märkesimage, och därför inte heller något märkbart 

varumärkesmärkeskapital.  

iv) Undersökningen fann att tidsdimensionen när det gäller företagens 

beslutsfattande skiljer sig betydligt mellan Finland och Kina på grund av 

skillnader i affärskultur. Det visar sig vara av stor vikt att kunna fatta (och 

genomföra) beslut betydligt snabbare på den kinesiska marknaden för att inte 

låta sig slås ut av andra konkurrenter. Denna tidsdimension verkar ha en 

inverkan på hur lokala samarbetspartners upplever varumärket.  

v) Undersökningen fann även att västerländska varumärken utöver privat 

konsumtion också i stor utsträckning används och handlas som gåvor och att 

detta ger upphov till praktiska implikationer vad gäller exempelvis paketering. 

Detta har i tidigare forskning inte märkbart uppmärksammats.  

 Praktiska implikationer 6.4.2

 
Syftet för denna undersökning var att inspektera vilka egenskaper varumärkena hos 

finska livsmedelsbolag och deras produkter bör signalera för att kunna nå ekonomisk 

framgång på den kinesiska marknaden. Resultatet från undersökningen visar att för att 

klara sig och bli framgångsrika bör varumärkena kommunicera utländskhet och 

västerländskhet – att produkterna är producerade utanför Kina. Dessutom bör 

varumärkena signalera renhet, säkerhet och att produkterna är hälsosamma. För att 

finska livsmedelsbolag skulle kunna bedriva ekonomiskt lönsam verksamhet i Kina bör 

varumärkena dessutom positioneras som premium, high-end produkter av hög kvalitet. 

Detta eftersom finska varumärken på grund av Finlands geografiska läge och 

kostnadsstruktur inte kan konkurrera med pris. Dessutom håller finska livsmedel i 
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regel förhållandevis väldigt hög kvalitet varför det vore motstridigt att inte använda det 

som säljargument för en högre marginal.  

 

Enligt undersökningen vore det för de finska livsmedelsbolagen fördelaktigt att sträva 

efter att delta i uppbyggandet ett enhetligt finskt varumärke för att sedan kunna 

använda det som grund för att differentiera sina företagsvarumärken från övriga 

västerländska konkurrenter. En bättre kännedom om Finland som land kunde göra det 

enklare för konsumenterna att associera finska produkter med renhet och hög kvalitet, 

vilket kunde tänkas underlätta försäljningen såväl på B2B- som på B2C-marknaden.  

Tidsdimensionen för beslutsfattande är en viktig del av företagskulturen i vilken 

företagsledningen har en avgörande roll. På marknader såsom den kinesiska, som 

karaktäriseras av snabb förändring och utveckling, kan företag betraktas som 

oprofessionella ifall beslutsfattandet tar för länge. Bolagsledningen bör alltså i detta fall 

uppmuntra de anställda att adaptera kulturen (i synnerhet ifall bolaget har fysisk 

representation i Kina) vad gäller beslutsfattande för att bättre lämpa sig för den av 

snabba förändringar karakteriserade kinesiska livsmedelsmarknaden. 

En ytterligare slutsats som av resultaten kunde dras, som inte direkt har med finska 

livsmedlens varumärken att göra med, är finska livsmedelsindustrins kunnande. I 

framtiden kanske finländskt kunnande kunde exporteras för att ytterligare förstärka 

Finlands varumärke inom teknologi och livsmedel med hög säkerhet och kvalitet. 

Undersökningen tyder på att den kinesiska livsmedelsindustrin har svårigheter med 

kvalitets- och säkerhetskontroll, vilket Finland däremot är känt för. Dessutom 

poängterades det av en del informanter att den finska livsmedelsindustrin åtnjuter en 

hög teknologisk standard varför finska livsmedelsinnovationer kunde tänkas vara en 

potentiell framtida exportvara.  

6.5 Begränsningar och fortsatt forskning 

 
Inledningsvis, är det viktigt att observera att denna undersökning inte lagt fokus på 

varken produkt- eller företagsvarumärken. Eftersom det varit oklart ifall finska 

livsmedelsbolag prefererar att etablera sig på B2B- eller B2C-marknaden (eller både 

och) har denna aspekt inte avgränsats i denna undersökning. I fortsättningen kunde 

det vara nyttigt att inleda forskning skilt för var sin marknad för att erhålla djupare och 

mer detaljerad kunskap inom varsin kategori. Därutöver har undersökningen inte 
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avgränsats att inkludera endast en viss livsmedelskategori även om endast något 

generella och vardagliga produkter såsom kött, fisk och mejeriprodukter diskuterats 

under intervjuerna med informanterna.  

Informanterna har i denna undersökning till största delen bestått av företagskonsulter. 

Detta medvetna val kan tänkas ha påverkat undersökningens resultat, och så även de 

teoretiska och praktiska implikationerna. Ifall undersökningen gjordes om med enbart 

företagsrepresentanter (livsmedelsbolag) kunde resultaten visa sig vara olika. I detta 

fall har dock valet att inkludera till livsmedelsbolagen externa informanter varit ett gott 

val eftersom de varit kapabla att mera öppet diskutera livsmedelsbolagens svagheter än 

vad livsmedelsbolagens representanter kunde tänkas göra. Dock är det fullt möjligt att 

livsmedelsbolag kunde erbjuda rikligare information om en del frågor; exempelvis om 

hur företagskulturen påverkat framgången och varumärkesimagen. Detta vore också ett 

intressant framtida forskningsområde vilket kunde ge insyn till företagen i hur de 

effektivare kunde påverka sin märkesimage. Ytterligare, har inga kinesiska informanter 

inkluderats i undersökningen. För att noggrannare kunna undersöka vilken den 

kulturella effekten på varumärket och dess kommunicerade värden är, vore det 

fördelaktigt att inkludera informanter som vuxit upp i den aktuella kulturen och som 

kunde tänkas inneha djupare förståelse för dess implikationer på såväl organisatoriskt 

som individuellt köpbeteende. 

 

På grund av att olika livsmedel till sin natur kan vara väldigt olika (jämför exempelvis 

mjöl, alkoholdrycker och grönsaker) har undersökningens resultat liten 

generaliseringsförmåga över alla produktkategorier. Dock kan resultaten användas för 

att analysera varumärkena inom de kategorier Finland erhållit exportlicens för (bland 

annat griskött) och andra ”vanliga” livsmedel.  

 

Dessutom är urvalet i denna undersökning begränsat. Som det i metodkapitlet beskrevs 

har snowball sampling använts för att finna informanter vilket innebär att 

respondenterna sannolikt har en från varandra litet skiljande syn på ämnet. Detta 

innebär att data kunde tänkas ha varit mångsidigare ifall urvalet hade bestått av 

medlemmar från olika affärsnätverk. Detta i sin tur hade eventuellt kunna tänkas 

påverka urvalets storlek i och med att data med viss möjlighet inte saturerat i ett lika 

tidigt skede.   

 

Utöver begränsningarna på urvalet, är Kina som målmarknad synnerligen brett och 

förhållandevis inbegripande för att resultaten skulle kunna generaliseras över hela 
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Kina, tyder studien på. Rurala och urbana, samt norra och södra delar av landet 

uppgavs av informanterna vara mycket olika vad gäller bland annat 

konsumentbeteende, utbildning och marknadspotential. Därför kunde en 

undersökning med något noggrannare specificerad målmarknad, såsom exempelvis en 

storstad, vara befogad.  

 

Tidsaspekten i företagens beslutsfattande kunde därtill tänkas utgöra ett intressant 

forskningsområde. Överlag vore flera studier i växelverkan mellan företagskulturen och 

företagsvarumärket välkomna eftersom denna undersökning tyder på att kulturen 

utgör en viktig del av varumärket. 
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BILAGA 1  
 
INTERVJUGUIDE, FÖRETAG 

Intervjuguiden används för att hålla diskussionen på rätt spår och för att säkerställa att samma teman 

diskuteras med samtliga respondenter. Under intervjutillfället kan frågor som inte finns med i guiden 

ställas som logisk följd till respondentens svar. Frågorna ställs inte heller nödvändigtvis i kronologisk följd 

enligt följden nedan. 

 

 

Allmän information & lokal kultur 
 

1. Varför vill ni/ vill ni inte till Kina? 
 

2. Hur länge har ni varit i Kina? 
 

3. Vilka svårigheter ser du med försäljning i Kina? 
 

4. Vilka värden tror du uppskattas i Kina? 
 

5. Hur ser du på livsmedelsmarknaden i Kina? Har den ändrat under de senaste åren? Hur? 
à Vad innebär detta för er? 
 

6. På vilka sätt skiljer sig den kinesiska marknaden från er huvudmarknad (Norden, Ryssland,  
Tyskland, Europa)? à Vad innebär detta för er? 
 

Identitet, Image & kultur 
	  

7. Hur tror du ert varumärke tas eller har tagits emot i Kina? Varför? 
 

8. Hurdan identitet strävar ni efter att bygga upp i Kina? 
 

9. Hurdan image har ni bland kinesiska konsumenter och/eller era kunder? 
 

10. Hurdan är er företagskultur i Kina jämfört med Finland? 
 

11. Vad betyder guanxi för er?	  
	  

Organisatoriskt köpbeteende 
 

12. Vilken roll tror du varumärket spelar på B2B marknaden? Varför? 
 

13. Vad tror du ligger bakom en lyckad kund-leverantörsrelation (vilka faktorer/ egenskaper  
uppskattar kunden mest)? 
 

14. Den kinesiska marknaden för livsmedel är enorm och hårt konkurrerad. Många bolag från  
Danmark, Tyskland, övriga Europa och Oceanien är också på väg in till Kina. Vad skiljer er från dessa? 
 

15. Finns det skillnader i hur kinesiska bolag väljer leverantörer jämfört med, säg, Europeiska bolag? 
 

16. Vilka tror du är era (finländska bolagens) styrkor i Kina? Och svagheter? 
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BILAGA 2  
 
INTERVJUGUIDE, KONSULTER 

Intervjuguiden används för att hålla diskussionen på rätt spår och för att säkerställa att samma teman 

diskuteras med samtliga respondenter. Under intervjutillfället kan frågor som inte finns med i guiden 

ställas som logisk följd till respondentens svar. Frågorna ställs inte heller nödvändigtvis i kronologisk följd 

enligt följden nedan. 

 

 

 
Allmän information & lokal kultur 

 
1. Varför borde finska livsmedelsbolag etablera sig i Kina? 

 
2. Vilka svårigheter ser du med försäljning i Kina? 

 
3. Vilka värden tror du uppskattas i Kina? 

 
4. Hur ser du på livsmedelsmarknaden i Kina? Har den ändrat under de senaste åren? Hur? 

 
5. På vilka sätt skiljer sig den kinesiska marknaden från den Europeiska?  

 
 

Identitet, Image & kultur 
 
6. Hurdan identitet tror du finska bolag borde sträva efter att bygga upp? 

 
7. Hurdan image har finska företag i Kina? 

 
8. Tror du guanxi spelar en avgörande roll med tanke på framgång i Kina? 

 
9. Kan finska företag med hjälp av sin kultur antingen göra det lätt eller svårt för sig i Kina? 

 
 

Organisatoriskt köpbeteende 
 
10. Vilken roll tror du varumärket spelar på B2B marknaden? Varför? 

 
11. Vad tror du ligger bakom en lyckad kund-leverantörsrelation (vilka faktorer/ egenskaper uppskattar  

kunden mest)? 
 

12. Den kinesiska marknaden för livsmedel är enorm och hårt konkurrerad. Många bolag från Danmark, 
Tyskland, övriga Europa och Oceanien är också på väg in till Kina. Hur tror du finska bolag kunde  
konkurrera mot dessa? 
 

13. Vilka tror du är finländska bolagens styrkor i Kina? Svagheter? 
 

14. Finns det skillnader i hur kinesiska bolag väljer leverantörer jämfört med, säg, Europeiska bolag? 

 


