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En vanlig dag på jobbet – i Peking! 
När Christopher Hwang tar på sin kostym och knyter slipsen innan han ger sig ut för dagens första 
möte har flygresan från Sverige redan möjliggjort ett antal arbetstimmar. Christopher befinner sig 
tillsammans med en svensk kund i Peking för att träffa en leverantör och besöka en konfektions-
fabrik.  

–  Varje resa har ett späckat schema med många spännande möten. Förutom besöket tillsammans 
med vår svenska kund träffar jag flera av våra samarbetspartners, och även en potentiell kund i 
form av ett företag som planerar att importera varor från Sverige. Så jag arbetar både för 
InterEasts räkning och våra kunders samtidigt, säger Christopher Hwang. 

Att vara ansvarig för InterEasts kunder i Asien innebär att 
resande och att utveckla relationer med nya människor på 
andra sidan jorden är en del av vardagen. Christopher 
Hwang har släkt i Kina och har själv bott och studerat i 
landet under ett år. 

– Att ha levt i Kina hjälper mig ofta i arbetet då förståelsen 
för deras kultur ökat. De flesta affärsrelationer är väldigt 
annorlunda jämfört med i Sverige. 

InterEast har varit verksamma i Asien under fler år och 
sedan 2015 har de ökat närvaron. Idag transporterar 
InterEast gods till och från, såväl som inom Asien. 
Christopher försöker få till så många möten och besök som 
möjligt varje gång han är där, och denna resa är inget 
undantag. 

– Jag försöker maximera tiden på plats och det blir långa 
dagar med många möten. Våra besök gör det möjligt att 
upprätthålla långsiktiga samarbeten med regionala 
agenter och personliga relationer med lokala leverantörer, 
vilket är viktiga delar av hur InterEast arbetar med logistik 
och transport. 

InterEast har ännu inga egna kontor i östra Asien och Christopher har oftast hotellrum eller någon av 
företagets samarbetspartners kontor som bas under sina besök. Men majoriteten av tiden spenderas 
på språng. 

– En stor del av leverantörerna har kontor centralt och fabriken lite utanför stan. Jag vill besöka båda 
när det är möjligt för att få mer kunskap om leverantören och deras produktionsprocess och stärka 
den personliga relationen. Båda delarna påverkar våra kunder i Sverige.  

Att Christopher denna gång reser tillsammans med en svensk kund beror på att InterEast som 
ansvarig för hela transport- och logistikkedjan har den dagliga kontakten med kundens leverantör i 
Peking.  
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– Vi fungerar som en mellanhand mellan kunden och leverantören och kan exempelvis åka ut till 
fabriken för att säkerställa att godset är klart på utsatt tid. Att som idag kunna samla alla aktörer från 
transportkedjan på en och samma plats stärker även relationen mellan kunden och leverantören. 

Närvaro leder till relationer 

Personliga möten är för Christopher den mest positiva delen av arbetet och det som gör resorna väl 
värda, även om det ibland uppstår vissa svårigheter. 

– Det är svårare att skapa samma relation på mail och telefon som ett fysiskt möte möjliggör. Ibland 
uppstår språkförbristningar men så länge viljan finns där från båda parter brukar det inte vara några 
större problem att göra sig förstådd. Idag har vi en tolk på plats och det underlättar såklart. 

En typisk affärsresa pågår i ungefär en vecka, de följs alltid upp och utvärderas, innan nästa resa 
börjar planeras. 

– Oavsett om det handlar om Sverige, Rumänien eller Asien så tror vi att det är viktigt att vara på 
plats och ha en lokal närvaro. Det är så vi kan skapa och stärka relationer till marknaden, säger 
Christopher Hwang. 
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