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Problem: Kina, en marknad som började öppnas upp för omvärlden i slutet av 70-talet, 

har idag minskat på regleringarna gällande utländska företagsetableringar i 
landet. I och med Kinas medlemskap i World Trade Organisation har yttre 
påtryckningar från WTO gjort att det idag inte ställs samma krav i alla 
branscher på Joint Venture för direktinvesteringar gällande företag med 
produktionsverksamheter i landet.  

 
Många stora svenska produktionsföretag har idag valet att agera självständigt 
med innebörden att de antingen går ur sina samarbeten eller köper upp sin 
kinesiska partner. Anledningarna till att samarbetena ingicks var självklara, 
men vilka är premisserna för att företagen ska stanna kvar i dem? 

 
Syfte:  Syftet är att finna motiven bakom Joint Ventures i Kina och se för- och 

nackdelarna med dessa och vilken inverkan de har på de svenska 
produktionsföretagen efter det att marknaden öppnats ytterligare. Slutligen 
ska förutsättningarna för en fortsatt Joint Venture diskuteras.  

 
Metod: I arbetet görs en litteraturstudie av sekundära källor. Vidare studeras genom 

intervjuer ett antal stora svenska produktionsföretag och deras JV i Kina, 
vilket sätts i relation till litteraturstudien. Kompletterande expertintervju har 
också genomförts för att få en mer generell bild av marknadssituationen. 
Resultatet av den kvalitativa studien sammanställs i analysen, vilken följs av 
våra slutsatser 

 
Teori: Teori kring Joint Venture som begrepp men även mer specifikt för just den 

kinesiska marknaden. Utgångspunkten för uppsatsen är följande punkter: 
motiv, tillit och utbyte av resurser samt kultur.  

 
Empiri: Uppsatsen är baserad på information från fyra undersökningsföretag 

bestående av SKF, ABB, Volvo Lastvagnar och Electrolux, företag med 
verksamheter som startade innan avregleringar skedde. Förutom dessa har 
empirisk information insamlats genom expertintervju med Florent Obesse 
som tidigare har jobbat i Kina på företag med Joint Ventures, detta för att vi 
ska kunna bredda vår slutsats något. 
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Resultat: Det främsta motivet bakom JV idag är att det specifika företaget fortfarande 
inte har möjlighet att verka självständigt då avregleringarna ännu inte gäller 
alla branscher. Om parterna har samarbetat på rätt grunder och inte bara av 
tvång är förutsättningarna för framtida samarbete bättre. Tillit och utbyte av 
resurser möjliggörs genom att motiven bakom är riktiga, att det finns något 
mer än marknadsåtkomst för parterna att vinna på samarbetet.    
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ABSTRACT 
 
Title:  Joint Venture in China – Under what circumstances?    
 
Authors: Madeleine Astell, Anna Karlsson 
 
Advisors: Åke Berglund, PhD 
 
Course : Bachelor thesis in Business and Administration 
 
Date:  2006-01-19 
 
Keywords: China, Joint Venture, regulated/deregulated markets, continuation/ 

termination of cooperation  
 
Problem: China, a market that started to open up to the rest of the world at the end of 

the 70’s has today reduced the regulations concerning foreign direct 
investment and business establishment on the Chinese market. Due to China 
entering the World Trade Organisation, there has been external pressure as a 
result that there is no longer the same requirement for Joint Venture (JV) to 
be the only way of direct investment in all industries with production 
facilities. Today many big Swedish production companies today have the 
choice to act on their own, which means that they leave their current JV or 
simply acquire their Chinese partner. The reasons for entering the JV were 
evident, but what are the premises for continuing?   

      
Purpose: The purpose of this thesis is to identify the motives behind a JV in China and 

to point out the pros and cons and how they affect Swedish production 
companies when the market has opened more widely. Finally the conditions 
for continuing a JV will be discussed.  

      
Methodology: The thesis contains a literature study based on secondary sources. 

Furthermore a number of big Swedish production companies and their JV in 
China are investigated through interviews, and the result is put in relation to 
the literature study. A complementary expert interview was carried out in 
order to give a more general picture of the market situation. The result of the 
qualitative study is compiled in the analysis, which is followed by the 
conclusions. 

 
Theoretical  
Foundation: The theory brought up concerns Joint Venture as a concept but also more  

Specifically put in relation to the Chinese market. The starting point for the 
thesis has been the following: motive, trust, exchange of resources and 
culture.  

 
Empirical  
Foundation:  The thesis is based on information from the following companies; SKF, 

ABB, Volvo Trucks and Electrolux, which all were started up before the 
deregulations were made. Further more, empirical information has been 
collected through an expert interview carried out with Mr. Florent Obesse 
who has prior worked in China with companies involved in Joint Ventures, 
with the purpose of being able to somewhat broaden the input and thereby 
form a conclusion.    



Joint Venture i Kina – Under Vilka Förutsättningar? 

 5

Conclusion:  Today, the main reasons for Joint Ventures are that the company’s in 
question still do not have the possibility to act solo as the deregulations are 
not yet affecting all industries or branches of an industry. If cooperation is 
based on the right reasons and not forced, the chances of long term alliance is 
higher. Trust and exchange of resources is enabled if the motives behind the 
JV are accurate, as long as more than just access to the market is gained from 
it.   
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FÖRORD 
 
 
Under uppsatsens gång har vår kunskap och förståelse kring marknadssituationen och Joint 
Ventures växt. Detta hade inte varit möjligt om det inte var för våra respondenters bidrag och 
vi vill därför framföra ett stort tack till Florent Obesse, Synergenix Interactive AB; Magnus 
Johansson, SKF; Gunnar Flisberg, ABB; Joakim Hjerpe, Volvo Lastvagnar och Ronny Rydh, 
Electrolux. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Åke Berglund som har hjälpt oss under resans 
gång. Att skriva denna uppsats hade varit betydligt svårare utan hans stöd och synpunkter.  
 
 
 
Stockholm den 19 januari 2006-01-16 
 
 
 
 
 
___________________  ___________________ 
 
Madeleine Astell  Anna Karlsson  
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1 
 

INLEDNING 
 

Detta avsnitt ska ge bakgrundsfakta till det uppsatsen ämnar behandla, en kort diskussion 
kring problemområdet som ska undersökas samt en konkret forskningsfråga som ska 
besvaras i arbetet. Uppsatsens syfte och disposition behandlas också i detta kapitel. 

 
 

1.1 BAKGRUND 
 

I samband med den ökade globaliseringen blir internationalisering av företag ett alltmer 
vanligt fenomen. Anledningarna till detta är främst företagens strävan efter tillväxt, resurser 
eller synergier. Denna kraftiga ökning har många orsaker där en av de främsta är det allt 
hårdare konkurrensklimatet där globaliseringen hade och fortfarande har en tydlig påverkan. 
Låglöneländer blir attraktiva för företag med stort behov av arbetskraft vilket är en anledning 
till att utländska företag vill etablera sig på uppkommande marknader, där ibland Kina. Kina 
med flera är marknader som inte bara kan tillhandahålla detta, men som även är marknader 
med snabbt växande köpkraft.1  

 
Det finns idag ett antal olika inträdessätt för företag att gå in på nya marknader. När det gäller 
företag som är ute efter att producera i utlandet på grund av exempelvis lägre 
produktionskostnader är export inte ett alternativ utan företaget bör i stället antingen 
samarbeta med inhemskt företag, starta upp eget eller köpa upp företag. Alternativet 
samarbete kan vara genom strategiska allianser, en problematik som har beskrivits i en 
mängd olika böcker, både generellt och i förhållande till specifika situationer såsom en 
specifik marknad. Strategiska allianser är ett ”interorganisatoriskt medel för att genom 
samarbete nå gemensamma mål”2. Joint Venture är den mest omfattande formen på 
samarbete mellan företag. Begreppet Joint Venture innebär att ett separat företag skapas med 
delat ägarskap av två eller flera legalt skilda företag som delar ett gemensamt affärsmål. I en 
Joint Venture kan ägandeandelarna antingen vara lika stora alternativt att ett av företagen är i 
majoritet. Anledningar till ett sådant här samarbete kan vara för att minska riskerna vid 
internationalisering då företaget endast riskerar det de går in med vilket är skillnaden mot 

                                                 
1 Wild, Wild & Han, (2006), International business – the challenges of globalization   
2 Bengtsson, L., Holmqvist, M., Larsson, R., (1998) Strategiska allianser 
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dotterbolag då ett företag får stå för hela risken. Det är också ett sätt för ett företag att komma 
åt marknader som annars är utom räckhåll beroende på exempelvis restriktioner från ett lands 
regering som ser möjligheten att lära från utländska företag. En tredje anledning kan vara att 
få komma åt redan befintliga distributionskedjor.3 Just internationella Joint Ventures beskrivs 
bland annat som ett sätt för utländska företag att genomtränga handelsbarriärer4. Skälen är 
många men så är också problemen kring ett sådant här samarbete. Problematiken ligger i 
motiven bakom beslutet, hur resursutbytet sker, graden av ömsesidig tillit vilket kräver rätt 
samarbetspartner, uppnåendet av konkurrensfördelar vilket då har inverka på prestationen och 
då också en eventuell avgörande effekt på samarbetets framtid.5  
 
En omfattande undersökning har gjorts om kulturella skillnader vilken resulterade i de 
omtalade dimensionerna maktdistans, individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra 
femininitet och osäkerhetsundvikande, visar aspekter vilka alla kan ha inverkan på ett 
samarbete mellan två företag från olika länder, vilket en internationell Joint Ventures innebär. 
Detta blir därför ett komplement till problematiken bakom internationella Joint Ventures.6   
 
Anledningar till att vilja gå in på just den kinesiska marknaden är många. Det är tillgång till 
billig arbetskraft, lägre skatter och den stora marknaden men den främsta anledningen är 
tillväxttakten som idag är tre gånger så hög som i Sverige. Omkring 250 svenska företag har 
någon form av verksamhet i Kina och landet är på väg att bli världens största industrination.7  
 
Kina är en ung marknadsekonomi med flertal statliga företag som har privatiserat, och är och 
har varit under ständig utveckling sedan 1978 då landet började öppna upp sig mot utländska 
företag och frångå planekonomi. Det som tidigare har varit en restriktion för de utländska 
företagen gällande deras utländska direktinvesteringar (FDI) är krav på att utländska 
investerare måste hålla mindre än 50 % av aktierna i det lokala företaget gäller inte alla 
branscher längre. Nya regler och lagar uppkommer i snabb takt och vad som har inträffat på 
senare tid är bland annat regelreformer gällande etableringsmetoder. Det är numera inte bara 
tillåtet för utländska företag att köpa ut sina JV-partners utan även att köpa upp privata 
företag liksom statliga och börsnoterade företag.8 
 
Avregleringarna började bli märkbara under 1990-talet. Inträdeshirderna på den kinesiska 
marknaden har alltså förändrats till det bättre för utländska investerare, något som har 
påverkats av Kinas inträdande i World Trade Organisation (WTO) 2001. Denna organisation 
fokuserar ej enbart på frågor angående handel utan även etableringar, investeringar, 
immaterialrätt och rättsväsende.9 Detta är alltså något Kina tvingats anpassa sig till för sitt 
medlemskap i organisationen.  
 
En stor anledning till att Kina har varit en reglerad marknad är för att landet snabbt skulle 
upprusta sin teknologi och kompetens, något som möjliggjordes genom att företagen ingick 
samarbete med utländska bolag.10  

                                                 
3 Wild, Wild & Han, (2006), International business – the challenges of globalization   
4 Yanni, Y., (1999), International Joint Ventures in China 
5 Hyder, A & Ericsson, L. (2005) Success is not enough: The spectacular rise and fall of a strategic 
alliance between two multinational- Industrial Marketing Management, vol 34 s. 783-796 
6 Hofstede, G., (1991), Organisationer och kulturer  
7 Dagens Nyheter, 2005-09-26, sektion B, s 4. 
8 Wild, Wild & Han, (2006), International business – the challenges of globalization   
9 http://www.kommers.se/binaries/attachments/1925_Kina_WTO_webb.pdf 
10 Florent Obesse, 2005-11-24 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
På grund av den utvecklande marknadsekonomin, ändrade regelverk och därmed ändrade 
spelregler, ges utländska företag i Kina ytterligare valmöjligheter, vilket kan innebära att de 
måste göra ett ställningstagande. Regelförändringar har satt redan befintliga företag på den 
kinesiska marknaden i ett dilemma, att stanna kvar i sitt samarbete med den kinesiska 
partnern eller att dra sig ur. Fungerar samarbetet som önskat, eller är detta en möjlighet att 
komma ur ett påtvingat partnerskap. 
 
Joint Venture är ett begrepp som brukar dyka upp i samband med diskussioner kring 
etableringsprocesser, som ett sätt för ett företag att på ett eller annat sätt gå in på en ny 
marknad. Detta innebär att ett samriskbolag bildas, ett samarbete som kan komma att kantas 
av många olika typer av problem. Enbart bildandet av en Joint Venture medför både risker 
och möjligheter, dessa influerade av exempelvis vilken bransch företagen är verksamma i, 
eventuella kulturella skillnader, likaså politiska faktorer såsom regleringar av marknaden. 
 
Anledningarna till ett svensk-kinesiskt samarbete är åtskilliga, och dessa kan även skilja sig 
mellan parterna. För Kina som land har Joint Venture varit ett sätt att snabbt få igång 
moderniseringen av de sektorer som anses avgörande för landets fortsatta utveckling. 
Utländska företag etablerade inom dessa sektorer kan då hjälpa till att förse lokala företag 
med bland annat teknologi. Gällande produktionssektorn beslutade den kinesiska staten att 
öppna marknaden mer för att uppmuntra till större investeringar i den industriella sektorn just 
för tillgången till mer avancerad teknologi i form av maskiner och elektronik. Vad det 
utländska företaget har att erbjuda sin partner kan även ha en inverkan på hur pass 
förhandlingsstarka de blir. Har ett företag mycket att bidra med kan det eventuellt förhandla 
sig till en större ägarandel i den bildade Joint Venturen.  
 
Som tidigare beskrivits finns det en mängd anledningar för ett samarbete och som även 
nämndes finns det faktorer som noga måste beaktas för att det ska bli ett lyckat sådant. Som i 
alla samarbeten är det essentiellt att det är en välfungerande relation. En kritisk faktor här är 
de distinkta kulturerna baserade på vilt skild historia, traditioner, syn på management och på 
människan i organisationen.  
 
Kina har inom vissa sektorer nu frångått kravet på Joint Venture som form för att vara 
verksam på den kinesiska marknaden och tillåter idag utländska företag att ha helägda 
dotterbolag. Detta innebär inte att alla företag väljer att överge sina Joint Ventures och bli 
helägda, men de ges nu valmöjligheten till självägande. Det anses nämligen många gånger 
vara en större risk att ha en kinesisk partner än att inte ha någon partner alls och nästan alla 
JV i Kina slutar med att den svenska partnern vill dra sig ur11.  
 
Vi anser att stora svenska produktionsföretag är intressant att titta på då dessa ofta varit 
verksamma på den kinesiska marknaden under en längre tid. Detta är företag med stort 
kapital och en god kännedom om marknaden vilket innebär att de har större möjlighet att 
förändra sin nuvarande situation. Stora företag ha ofta tillgång till ett nätverk i form av 
expertkunskaper inom juridik och dylikt vilket kan förenkla för dem. De har därför utvecklat 
essentiell kunskap vilket kan göra det lättare att kunna väga fördelar mot nackdelar med 
samarbetet. Små svenska företag är underrepresenterade på den kinesiska marknaden då 
dessa avråds från att ingå JV med kinesiska bolag12.  

                                                 
11 Dagens Nyheter, 2005-09-26, sektion B, s 4.  
12 www.seb.se  
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1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
 
Mot bakgrund av ovanstående diskussion kring marknadssituationen i Kina gällande 
utländska företagsetableringar i landet har detta mynnat ut i vår huvudfråga som lyder: 
 

 <<Under vilka premisser bör stora svenska produktionsföretag bli kvar i Joint 
Ventures i Kina?>> 

  

1.4 SYFTE 
 

Vårt syfte delas in i fyra delsyften som följer nedan: 
 

1. Försöka finna motiv bakom JV i Kina 
2. Att kartlägga för- och nackdelar med Joint Ventures i Kina  
3. Att analysera konsekvenserna av dessa för- och nackdelar nu när företagen har fler 

valmöjligheter i och med avregleringarna. 
4. Diskutera förutsättningar för att bli kvar eller dra sig ur 

1.5 DISPOSITION  
 
Kapitel 2 I detta kapitel redogörs för val av metod som tillämpas och det vetenskapliga 

synsätt som uppsatsen bottnar i. Detta följs av en introdiktion av utvalda 
fallföretag och respondenter.  

 
Kapitel 3 Här beskrivs den teoretiska referensram som vi har som grund för uppsatsens 

fortsatta gång. 
 
Kapitel 4 Avsnitt beskriver Kina och den marknadssituation som råder där vilket har 

inverkan på empirin som följer. 
 
Kapitel 5 I detta kapitel presenteras empirin som grundar sig på genomförda intervjuer 

med utvalda fallföretag. 
 
Kapitel 6 Här analyseras resultatet av empirin i relation till teorin. 
 
Kapitel 7 Slutsatsen redovisas här genom att återkoppla till forskningsfråga och syfte 

samt visualisera med hjälp av modell. 
 

Kapitel 8 Här diskuteras vårt problem åter igen i ett större sammanhang och vi tar upp 
andra relaterade frågor som vi anser hade varit intressanta att studera.   
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2 
 

METOD 

 
I detta kapitel kommer att vi redogöra de vetenskapliga synsätt och förhållningssätt som 

uppsatsen grundar sig på samt varför vi har valt dessa som utgångspunkt. Här framkommer 
även vårt tillvägagångssätt, följt av en kritisk granskning av detta.  

 
 

2.1 UPPSATSENS FRAMÅTSKRIDANDE  
 
Den förståelse som vi har inom ämnet har framkommit genom artiklar och dokument som vi 
har funnit på bibliotek samt genom olika databaser och Internet. Idén till forskningen växte 
fram i samband med att vi letade efter information till ämnet som vi först hade tänkt 
undersöka, nämligen Mergers & Aquisitions i Kina. Genom detta leddes vi in på vårt 
nuvarande projekt som berör samma marknad men ur ett annat perspektiv. Vi blev 
intresserade utav att titta på anledningarna till varför stora svenska produktionsföretag i Kina 
väljer att stanna kvar alternativt dra sig ur befintliga eller tidigare Joint Ventures i samband 
med att Kina införde avregleringar rörande utländska företags närvaro på den kinesiska 
marknaden. Regelförändringarna frångick det tidigare kravet på att utländska företag var 
tvungna att ingå en Joint Venture med minoritetsägande för att beviljas tillträde.  
 
När vi sedan bestämt oss för uppsatsämne samt vilken forskningsfråga vi skulle utgå ifrån 
och resonera kring började vi diskutera valet av metod. Vi insåg snabbt att en helt och hållet 
kvantitativ studie inte var lämpligt för vårt ämne då vi har för avsikt att försöka att lyfta fram 
respondenternas bakomliggande känslor och motiv kring det som undersöks och då är 
intervjuer är att föredra.13 
 
Efter det att vi hade diskuterat kring vårt val av undersökningsområde och metod fortsatte vi 
att resonera kring teoretiska ramar att hålla uppsatsen inom. För att vi ska ha möjlighet att i 
ett senare skede analysera och dra slutsatser av det som framkommer i våra intervjuer 
kommer vi även att behöva sekundära källor.  
 

                                                 
13 Christensen, L., m fl. (2001) Marknadsundersökning och Marknadsanalys – en handbok 
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Då material i form av böcker och artiklar var inhämtat valde vi att i vår teori utgå i från en 
bearbetad modell för att skapa struktur i teorin. Detta mynnade sedan ut i ett antal frågor som 
följdes upp i vår empiri i form av intervjuer med företagsrepresentanter från stora svenska 
produktionsföretag.  
 
Genom att sedan analysera och göra en jämförelse mellan teorin och empirin kom vi fram till 
ett antal slutsatser som vi valde att applicera på vår modell för att försöka att besvara vår 
frågeställning och uppfylla vårt syfte.  

2.2 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 
 
I denna uppsats har vi för avsikt att undersöka under vilka premisser stora svenska 
produktionsföretag bör bli kvar i sina samarbeten på den kinesiska marknaden. Vi har dock 
valt att avgränsa vår studie till fyra undersökningsföretag och har dessa som empiriskt 
underlag för våra slutsatser. Då vi sedan tidigare besitter fundamentala kunskaper inom 
ämnet från kurser har vi redan en uppfattning om begreppen vi har för avsikt att studera. 
Detta är i enlighet med det hermeneutiska synsättet och kommer att innebära att den 
empiriska delen av vår uppsats kommer att tolkas utifrån oss för att finna förståelse vilket 
resulterar i viss subjektivitet. Ett sätt att minska risken för detta kan vara genom en 
efterdiskussion med respondenten om hur vi har uppfattat den insamlade informationen. Det 
positivistiska synsättet, som handlar om absolut kunskap, ska dock inte helt uteslutas då vi i 
teoridelen kommer att samla in och utgå ifrån redan befintlig fakta som i sin tur utgår ifrån 
verkligheten. Den information som insamlas av oss genom intervjuer kommer dock att kräva 
tolkning och förståelse av oss vilket ligger närmre hermeneutiken.14 

2.3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
Vår hermeneutiska inriktning blir styrande över vårt val av metodlära. Det finns två olika 
metodläror, kvantitativ och kvalitativ, där den förstnämnda metoden utgår ifrån den 
positivistiska vetenskapsteorin och den sistnämnda från den hermeneutiska.15 Beroende på 
hur problemet formuleras kommer forskningen luta mer åt antingen det ena eller andra hållet. 
Med tanke på att vi i vår forskningsfråga vill få svar på under vilka premisser stora svenska 
produktionsföretag bör stanna kvar i Joint Ventures i Kina, anser vi att vår studie lutar mer åt 
de kvalitativa hållet eftersom vi i vår uppsats har för avsikt att tolka och skapa oss en 
förståelse för de inblandade människornas upplevelser i samarbetena.16 En svaghet med den 
kvalitativa metoden i jämförelse med den kvantitativa är att generaliseringar kan vara svåra 
att göra. I och med att vi kommer att studera specifika företag och deras situation blir det 
svårt att dra slutsatser som helt kan appliceras på alla stora svenska produktionsföretag. I den 
kvalitativa metoden är det så att undersökaren inte alltid håller sig till den plan som utarbetats 
utan anpassar sig till verkligheten. I vårt fall skulle detta kunna innebära att vi under 
uppsatsens gång får tillgång till ytterligare intervjuobjekt som kan styrka validiteten i vår 
slutsats. Vi kommer ej att kunna göra upp en definitiv plan i och med att uppfattningar 
kommer att beskrivas och företeelser upptäckas under själva processen17.  

2.4 UNDERSÖKNINGSANSATS 
 
Det finns olika sätt att komma fram till en slutsats, induktiv och deduktiv ansats. Den 
förstnämnda utgår från empiriska observationer vilket antyder att de generella slutsatser man 

                                                 
14 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
15 Ibid. 
16 Patel, R., & Davidson, B., (2003) Forskningsmetodikens grunder 
17 Ibid.  
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kommer fram till är baserade på emirisk fakta. En induktiv ansats kräver att en noggrann 
empirisk undersökning utförs för att kunna komma fram till slutsatsen. En deduktiv ansats 
utgår i stället från existerande teorier och drar slutsatser om enskilda fall. 
 
Vår uppsats har en deduktiv ansats i ryggen då vi använder teoribildningen för att ge en 
fortsatt struktur för frågeställningen. Befintliga teorier används för att vi sedan ska kunna dra 
slutsatser utifrån våra enskilda fall, det vill säga de undersökningsföretag som vi har valt att 
använda oss av i uppsatsen. Genom att använda ett deduktivt arbetssätt kan vi 
förhoppningsvis arbeta mer objektivt då vi utgår ifrån redan existerande teori, vilket leder till 
att uppsatsen blir mindre färgad av oss.18   

2.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
2.5.1 Val av teoretisk referensram 
 
Under vårt första skede av informationsinsamling kom vi över en artikel som behandlade 
strategiska allianser mellan två stora svenska företag. Modellen i artikeln tilltalade oss och vi 
ansåg att den, efter viss bearbetning för att passa vår inriktning, skulle bli en bra 
utgångspunkt för uppsatsens struktur och hjälpa oss hålla den röda tråden mellan de olika 
avsnitten. Modellen (se s 16) är kategoriserad efter följande rubriker; Motiv, tillit, utbyte av 
resurser och den tillagda kategorin kultur. Dessa faktorer har alla inverkan på de eventuella 
konkurrensfördelarna och prestationerna som kan skapas i samriskbolaget och som då har en 
inverkan på samarbetets fortskridning. Teorier som sätts i relation till modellen är kring Joint 
Ventures, den specifika situationen i Kina och kultur.  
 
Motiv har för avsikt att introducera läsaren till ämnet och förklara bakgrunden till varför 
allianser skapas samt karaktärsdrag för dessa. Tillit och utbyte av resurser tas upp då dessa 
faktorer har stor inverkan på samriskbolagets verksamhet där kritiska aspekter som val av 
samarbetspartner, för- och nackdelar samt risker och utvärdering av samarbetet. Detta följs av 
ett kulturavsnitt då vi i uppsatsen behandlar två marknader med stort geografiskt avstånd, 
med skiljd historia, olika sätt att göra affärer på och olika sätt att se på saker, vilket kan ha 
inverkan på hur väl ett samarbete fungerar. 
 
Med detta som utgångspunkt för vår empiriska studie hoppas vi kunna mynna ut i de två sista 
faktorerna som tas upp i modellen, konkurrensfördelar och prestation och på så sätt få en bild 
av vilka premisser som styr en Joint Ventures fortlevnad.  
  
2.5.2 Val av undersökningsföretag 
 
De företag som presenteras i denna uppsats är alla stora produktionsföretag med anknytning 
till Sverige. Vi föredrog stora företag då vi anade att det skulle vara lättare att hitta företag 
som hade resurser att gå in på den kinesiska marknaden i ett tidigare skede, innan Kina blev 
medlem i WTO, som idag har uppnått en styrka på marknaden som gör att de skulle kunna 
avsluta sina samarbeten. De utvalda företagen i denna uppsats är alltså valda på grund av att 
de redan är väletablerade på den kinesiska marknaden och det finns därför möjlighet att se 
hur avregleringarna eventuellt har påverkat deras verksamheter. Dessa verksamheter är SKF, 
ABB, Volvo Lastvagnar och Electrolux, där de tre första fortfarande har Joint Ventures 
medan Electrolux har gått ur sina. 
 
Företagen undersöks utifrån modellen och den valda teorin genom att frågorna under 
intervjuerna baseras på dessa.  

                                                 
18 Davidson, B., Patel, R., (2003) Forskningsmetodikens grunder 
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2.5.3 Urvalsförfarande   
 
Anledningen till att vi kontaktade stora svenska produktionsföretag är för att dessa har varit 
verksamma på den kinesiska marknaden innan den började avregleras, då dessa har haft 
kapital att gå in i ett tidigt skede. Vi misstänkte därför att just dessa potentiellt sätt idag står 
inför valet att stanna kvar eller dra sig ur.  
 
Efter att ha granskat exportrådets hemsida där svenska produktionsföretag verksamma i Kina 
finns listade valde vi ut fyra stora, kända svenska företag. Dessa kontaktades sedan via mail 
till deras ”kontakta oss”-mail där vi blev slussade vidare till lämpliga personer. Så var dock 
inte fallet med Electrolux där vi gick via personliga kontakter.   
 
Förutom specifika företag har vi även genomfört en expertintervju, som vi fick genom 
personlig kontakt, vilken har varit till stor hjälp för oss då vi har tolkat de övriga intervjuerna. 
Detta har satt ämnet i ett större perspektiv och möjliggjort en tydligare koppling mellan teori 
och empiri då vi som författare kunnat få en djupare kunskap. 
 
2.5.4 Val av respondenter 
 
Vår expertintervju gjordes med Florent Obesse, Affärsutvecklare Synergenix Interactive AB, 
ansvarig APAC regionen. Han har studerat i Kina och arbetat i ett Joint Venture företag och 
har sett det hela på nära håll. Anledningen till denna intervju är att vi vill skapa oss en 
djupare generell uppfattning för att lättare kunna ta till oss den information vi får av våra 
undersökningsföretag. Detta kan ses som ett komplement till vår litteraturstudie och vara till 
stor hjälp i både analys och slutsats.    
 
Som tidigare nämnts har vi valt att fokusera på stora svenska produktionsföretag som har 
haft/har Joint Ventures i Kina.  
 
På SKF har vi intervjuat Magnus Johansson, VD för SKF Kina sedan i maj. Han känner väl 
till företaget och har en övergripande syn på verksamheten i landet. 
 
Vi har varit i kontakt med Gunnar Flisberg från ABB som under 20 års tid har arbetat i Kina 
och är för närvarande involverad i fem av företagets 23 Joint Ventures.  
 
Vårt tredje undersökningsföretag är Volvo Lastvagnar, där Joakim Hjerpe, Asienchef för 
företaget, har intervjuats.  
 
I vårt sista företag har vi haft kontakt med Ronny Rydh, CFO på Electrolux i Kina där han 
har arbetat i ca 6 år, vilket innebär att han har stor erfarenhet av företagets affärer på den 
kinesiska marknaden. 
 
2.5.5 Intervjuer 
 
Vårt ämnesval, där företag och Joint Ventures på den kinesiska marknaden studeras, innebär 
att avståndet till primärdata är långt. Avståndet är också en avgörande faktor till varför denna 
uppsats inte är en fallstudie då vi inte har haft möjlighet att besöka företagen och studera dem 
på ett mer ingående vis. 
 
Det mest lämpade sättet för att samla in material till vår empiriska studie har vi därför ansett 
vara genom intervjuer. Intervjuformen är betydligt mer tidseffektiv för våra respondenter i 
jämförelse med en skriftlig redogörelse. Denna form är även önskvärd från vår sida då vi 
under förloppet har möjlighet till direkta följdfrågor för att få tillräckligt utförliga svar. Detta 
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har haft som effekt på vår intervjuguide att den blivit utformad på ett semistrukturerat vis där 
vi har haft ett antal frågor och teman som ska belysas. Intervjuguiden har haft samma frågor i 
alla intervjuer, dock har ordningen på dem varit situationsanpassad då respondenten själv 
ibland hoppar mellan frågorna. Våra intervjuer har gjorts via telefon med undantag av 
expertintervjun då respondenten finns i Stockholm. Källa!!!! 
 
Informationen har dokumenterats både skriftligt och med hjälp av diktafon för att vi ska 
kunna återge ett så ”otolkat” material som möjligt. En risk med inspelning är att det kan ha en 
negativ effekt på respondenten19, varför vi gett respondenten möjlighet att neka till detta om 
det skulle få personen i fråga att känna sig mer bekväm under intervjun.   
 
2.5.6 Sammanställning av resultat, analys och slutsats 
 
Efter varje utförd intervju valde vi att sammanställa dessa så att de överensstämde med 
upplägget i teorin genom att utgå ifrån faktorerna i modellen. Svaren i empirin återges 
respondent för respondent medan de i analysen indelades efter modellfaktorerna, detta då 
intentionen var att kunna göra jämförelser mellan undersökningsföretagen och teorin. I 
analysen behandlas syfte ett och två medan syfte tre och fyra är resultatet som framställs i 
slutsatsen. Detta följs av en diskussion där framtiden kring JV i Kina diskuteras samt förslag 
till fortsatt forskning. Här finns även en kritisk granskning av studien.  
 
Vår avsikt med denna studie är att skapa förståelse kring marknadssituationen i Kina gällande 
JV med utgångspunkt från stora svenska produktionsföretag. 

2.6 KRITISK GRANSKNING 
 
För att kunna skapa en korrekt bild av vårt problemområde krävs tillförlitlighet, trovärdighet 
och tolkning av insamlat material, vilket förutsätter ett kritiskt förhållningssätt till allt arbete 
rörande uppsatsen. Nedan följer en diskussion kring kritisk metod, källkritik, urvalskritik och 
trovärdighet. 
  
2.6.1 Metodkritik 
 
Vid val av telefonintervjuer måste intervjuaren vara medveten om att det kan förekomma 
vissa risker. För att en intervju ska bli lyckad är det viktigt att frågorna formuleras väl och att 
respondenten uttrycker sig klart och tydligt. Eftersom det inte från början går att veta hur 
tydligt och klart respondenten kommer att svara kan det skapa en osäkerhet gällande 
intervjuns resultat.20  
 
Nackdelar med telefonintervjuer i jämförelse med personliga intervjuer är att varken 
intervjuaren eller respondenten har särskilt stora möjligheter att visa saker såsom kort och 
bilder som kan förstärka intervjuns resultat. Vid både telefon- respektive personliga 
intervjuer kan det uppkomma någonting som kallas intervjuareffekt vilket innebär att 
intervjuaren påverkar respondenten att svara på ett speciellt sätt. Detta kan uppstå på grund 
av en viss formulering av frågorna eller på tonfallet hos den som intervjuar. Det är därför 
viktigt att intervjuaren är väl medveten om denna risk och noga tänker igenom hur frågorna 
ska ställas.21 I och med att vår intervjuguide har haft en semistrukturerad utformning som har 
tillåtit tämligen öppna svar inom just frågeområdet, och att respondenten har fått ta del av 
frågorna innan intervjun så har vi svårt att se att vi skulle styra svaren mer än att be 
respondenten att utveckla det som sagts.  
                                                 
19 Christensen, L., m fl. (2001) Marknadsundersökning och Marknadsanalys – en handbok  
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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Andra risker med kvalitativa intervjuer är under själva sammanställningen av resultatet då 
tal- och skriftspråk skiljer sig åt och det är lätt hänt att intervjuaren skriver om det som har 
sagts och att denna person sätter sin egen prägel i skriften.22 För att minska riskerna för detta 
har vi använt oss utav diktafon för att hela tiden kunna stämma av med vad som har sagts 
samt att respondenten har fått ta del av sammanställningen för att se att vi har återgett svaren 
på ett korrekt sätt och inte ändrat innebörden. 
 
2.6.2 Källkritik 
 
Valet vi har gjort gällande litteratur har påverkat hur vi har tolkat verkligheten i våra 
intervjuer med tanke på att vi i analysen kopplar samman och jämför den valda teorin med 
empirin. Detta gör att det är viktigt att vi som forskare ställer oss kritiska till vårt val av teori, 
vilket vi har försökt att göra genom att kritiskt granska det material som inhämtas till 
uppsatsen för att få så trovärdiga och relevanta källor som möjligt. Detta innebär att en del av 
det material som vi tänkt använda från början har sållats bort då vi under granskningen har 
insett att det inte är material som går ihop med vår uppsats eller på grund av för gammal 
information som inte längre är relevant för vårt syfte. 23 Det som också har styrt vårt val av 
litteratur är tillgängligheten på just biblioteken i Stockholm, där Handelshögskolan är det 
bibliotek där vi funnit mest relevant information, men utbudet är något begränsat.  
 
Vi framhåller att vi till viss mån inte har funnit all den litteratur som hade varit önskvärd. Den 
litteratur som funnits har inte behandlat exakt samma saker och det har därför varit svårt att 
styrka en teori mot en annan. I vårt teoriavsnitt som utgår från Kina begränsas källorna då 
bibliotekens sortiment inte är alltför brett. Vi har dock genom vår empiri känt att de källor vi 
har använt varit trovärdiga.   
 
2.6.3 Urvalskritik 
 
Med tanke på att urvalet blir mindre vid val av intervjuer som metod än vid enkäter är det 
viktigt att de intervjuer som görs blir lyckade och bidrar till undersökningen. I vår uppsats 
har vi valt att intervjua ett fåtal respondenter som vi ansåg vara av intresse för vårt arbete. 
Här kan det finnas en risk att de respondenter vi har valt inte kommer att bidra till uppsatsen 
på det sätt vi trodde från början, detta kan bero på att vi helt enkelt har gjort en felbedömning 
gällande val av respondenterna eller att dessa inte har velat svara på de frågor som har ställts. 
Det är alltså av yttersta vikt att vi väljer respondenterna noggrant och att vi under hela 
arbetets gång förhåller oss kritiska till valet.  
 
2.6.4 Trovärdighet 
 
Reliabilitet har för avseende att visa uppsatsens pålitlighet vilket grundar sig i att 
undersökningen som har genomförts är utformad på ett sånt sätt att den ger tillförlitliga svar, 
det vill säga att frågorna ger samma svar om de ställs igen.24 Av oss att döma har vi i våra 
intervjuer fått svar som i mångt och mycket har gått att ställas mot varandra och jämföras 
från ett undersökningsföretag till ett annat. Svaren på frågorna hade säkert kunnat variera 
något om respondenterna varit andra då alla inte har samma uppfattningar och erfarenheter. 
 
För att säkerställa uppsatsens trovärdighet har vi försökt att använda oss utav för uppsatsen 
lämpliga respondenter, alla med liknade kunskaper inom vårt valda område. Genom att 
använda oss av en diktafon vid intervjuerna har vi minimerat riskerna för feltolkning och på 
                                                 
22 Davidsson, P., Patel, R., (2003) Forskningsmetodikens grunder 
23 Eriksson, L.T., Wiedersheim –Paul, F. (1999) Att utreda, forska och rapportera 
24 Ibid. 
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så sätt ökat trovärdigheten. Respondenterna har även fått ta del av materialet innan det att 
uppsatsen tryckts för att ha möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar. Vi har arbetat 
efter att ta fram frågor som för det första passar in på vår specifika marknad men som också 
går att sättas i relation till vår teoretiska referensram. Både den inre och yttre validiteten 
styrks då vi i det första fallet samlar primärdata från personer med hög kompetens och egna 
erfarenheter som knyter an till vårt uppsatsämne25. Genom att förutom utföra intervjuer med 
våra undersökningsföretag, genomföra en expertintervju kan slutsatserna bli mer generella, 
det vill säga så generella de kan bli i förhållande till vår uppsatsfråga och vårt vetenskapliga 
synsätt 
 
Ju fler intervjuer som genomförs desto högre blir uppsatsens validitet då mer trovärdiga 
slutsatser kan dras av det som studeras.26 I och med att vi har valt att återge så stora delar av 
vårt intervjumaterial, att vi är beroende av företag som befinner sig på andra sidan jordklotet, 
och att denna uppsats skrivs under en relativt kort period har vi ansett att fler 
undersökningsföretag hade gjort denna kandidatuppsats något lång.   
 
 

                                                 
25 Christensen, L., m fl. (2001) Marknadsundersökning och Marknadsanalys – en handbok 
26 Davidsson, P., Patel, R., (2003) Forskningsmetodikens grunder  
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3 
 

TEORI 

 
I detta avsnitt redogör vi först för allmän teori gällande Joint Venture. Här introducerar vi 
vår modell, vilken har som syfte att binda ihop vår teoretiska referensram. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av strategiska allianser och mer specifikt Joint Ventures vilket sätts i 

relation till motiv, tillit och utbyte av resurser samt kulturella aspekter som har inverkan på 
internationella samarbeten.  

 
 

3.1 TEORETISK REFERENSRAM 
 
För att förstå en allians är det viktigt att känna till varför den etablerades, det vill säga vilka 
orsaker låg bakom? Det är alltså essentiellt att förstå de båda parternas bakomliggande motiv 
för att kunna evaluera en befintlig allians och för att kunna identifiera dess framtid. Motiv är 
därför startpunkten i modellen som följer på nästa sida. Delande av resurser är en annan 
aspekt som är viktig för att knyta band mellan de involverade parterna och denna interaktion 
kan då stärka relationen genom att det finns en öppenhet och tillit. Om resursdelningen inte 
fungerar kan ett misstroende skapas vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på samarbetet. 
Detta leder till den tredje aspekten, förtroende och tillit, något som kan förenkla ett samarbete 
avsevärt då företagen inte utnyttjar varandra och uppträder opportunistiskt. Detta kan minska 
behovet av formella kontrakt på allt rörande verksamheten och på övervakningsorgan. Nära 
tillit och samarbete innebär att företagen snabbare kan hantera sådant som uppkommer under 
alliansens gång och eventuella problem blir lättare att lösa. Tillit är dock något som växer 
fram under lång tid. Den fjärde aspekten är konkurrensfördelar vilket kan skapas genom att 
parterna känner tillit till varandra, utbyter resurser och faktiskt lär av varandra. Samarbetet 
utvärderas sedan efter hur det presterar i realtillgångar, men immateriella tillgångar såsom 
kunskap och kompetensutveckling bör också tas hänsyn till.27 Detta är således de faktorer 
som ansetts viktiga att beakta för att kunna diskutera kring om företag ska dra sig ur eller 
stanna kvar i Joint Ventures.  
 
 

                                                 
27 Hyder, A.S., Ericsson, L.T., Success is not enough: the spectacular rise of a strategic alliance 
between two multinationals, Industrial Marketing Management 34 (2005) s. 783-796. 
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Figur 1 A theoretical framework for strategic alliances, Hyder, A. S., Ericsson, L.T., (2005) s. 783-
796 

Ovan tas de aspekter upp som anses ha inverkan på ett samarbetes fortlevnad. Det vi saknar 
här är den kulturella aspekten, något som vi har valt att lägga till. Denna modell blir 
utgångspunkt för vår teoretiska ram. Dock kommer enbart motiv, tillit och utbyte av resurser 
samt kulturen tas upp i teorin då de två resterande, det vill säga konkurrensfördelar och 
prestation är faktorer företagen enbart uppnår om de andra faktorerna har varit väl 
fungerande. Dessa två kommer därför istället att diskuteras i slutsatsen.  

3.2 MOTIV 
 
Nedan kommer begreppen strategiska allianser samt Joint Venture förklaras för att sedan 
mynna ut i motiv till varför företag använder sig utav dessa nätverk. Detta är den första 
faktorn i modellen som används som utgångspunkt. 
 
3.2.1 Strategiska allianser 
 
Strategiska allianser, det vill säga att samarbeta i nätverk, är ett fenomen som blivit allt 
vanligare de senaste 10-15 åren. Att arbeta i nätverk innebär att företag förenas och då utför 
aktiviteter tillsammans. Det är då företagen i nätverket som tillsammans kontrollerar de 
gemensamma resurserna. Det har skett en strategisk skiftning vilket innebär att företagen har 
insett fördelarna med samarbete i stället för att enbart vara konkurrenter. Denna kraftiga 
ökning kan kopplas samman till fyra faktorer:28 
 

1. Behov av ökad effektivitet: i form av stordriftsfördelar. Då teknologin går framåt 
med snabb takt kan det vara svårt för företag att hinna med i förnyelsen i form av hög 
kompetens inom alla områden. Det kan då vara en idé att specialisera sig på en sak 
och samarbeta med ett företag som har kompletterande kunskap och då eventuellt en 
ny bransch.   

                                                 
28 Bengtsson, L., Holmqvist, M., Larsson, R., (1998) Strategiska allianser 
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2. Snabbhet: i samband med att produktlivscyklarna blir allt kortare så måste företagen 
bli snabbare med att få ut sina produkter på marknaden. Genom att använda sig utav 
samarbeten kan man få möjlighet att förbättra framväxten och distributionen av nya 
produkter.  

3. Flexibilitet: genom samarbetet kan företagen bli mer flexibla och på så sätt snabbare 
kunna anpassa sig till förändringar på marknaden och inom teknologin. Detta innebär 
att företagen inte är lika låsta vid ett alternativ.  

4. Gemensamt inflytande: genom att två eller fler företag bestämmer sig för att 
samarbeta blir dessa starkare och mer konkurrenskraftiga och får då ett större 
inflytande på marknaden. 

 
Genom att använda sig utav nätverk av olika slag får företag möjlighet att bättre anpassa sig 
till den marknad de väljer att gå in på. Företag som ingår i olika nätverk kan ha olika 
strategier beroende på vilken slags relation det handlar om.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Strategic Alliances, Lorange & Roos (1992), s. 3. 

 
Joint Ventures är ett sätt att samarbeta i nätverk. Genom att studera figuren ovan går det att 
utläsa att Joint Ventures ligger mitt emellan transaktioner på den fria marknaden och total 
internalisering. Den vänstra sidan av skalan representerar den totala integrationen av 
aktiviteter i den helägda organisationen medan den högra är motsatsen, det vill säga här 
existerar ingen vertikal integration.30 
 
3.2.2 Joint Ventures  
 
 En Joint Venture är en ”quasi-independent” organisation, vilket innebär att två eller fler 
företag tillsammans skapar en ny med egen struktur, arbetsrutiner, ekonomiska transaktioner 
etcetera. Joint Venture kan vara antingen på nationell eller internationell nivå. Företaget har 
sina egna tillgångar och utgifter och betalar skatt i värdlandet. Detta kan vara positivt för 
utländska företag som kommer in på marknaden om skatten i värdlandet är lägre än i det 
landet man ursprungligen kommer ifrån. Joint Ventures kan expandera snabbt och det går att 
effektivt reducera risker och kostnader i och med att det är två eller fler bolag som är 
involverade.31  
 
I en Joint venture kan parterna antingen vara minoritetsägande (5-49 %), likaägande (50 %) 
eller marijotetsägande (51-94 %). Ägarskapet har en viktig roll gällande möjligheten att 
påverka besluten gällande samarbetet. De flesta företag föredrar att ha majoritetsägande med 
innebörden att de besitter större kontroll över samarbetet.32 
 

                                                 
29 Bengtsson, L., Holmqvist, M., Larsson, R., (1998) Strategiska allianser  
30 Lorange, P., Roos, J., (1993) Strategic Alliances  
31 Yanni, Y., (2000) International Joint Ventures in China  
32 Paakkunainen, U., (1992) Joint Venture Decisions  
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Fyra karaktärsdrag för Joint Ventures beskrivs nedan:33 
 

1. Målen för ett Joint Venture sätts delvis upp gemensamt mellan de båda parterna med 
eventuell influens från värdlandets regering. Anledningen till bildandet av Joint 
Ventures är att uppnå fördelar på något sätt, som exempelvis; dela affärskostnader 
och risker, uppnå stordriftsfördelar, att få tillgång till teknologi och kunnande eller 
skaffa sig råmaterial till låga kostnader.  

 
2. Joint Venture länkar även samman ”ownership Ressources” och organisatoriska 

system så att två eller fler företag ska kunna skapa förutsättningarna för ett lyckat 
partnerskap. Detta bidrar förhoppningsvis till ett utbyte av resurser såsom; tillgångar, 
kunskap, skicklighet och information. Värdet i en Joint Venture ligger i att skapa 
synergier för att erhålla fördelar som annars inte hade varit möjliga. 

 
3. Joint Venture involverar ofta parter från olika länder. Det skapas därför lätt konflikter 

på grund av skild kultur och skilda lagar. 
 

4. Management av ett Joint Venture är ofta väldigt problematisk. Om de båda parterna 
styr åt olika håll blir det svårt att uppnå gemensamma fördelar. Varje partner kan 
sträva mot olika mål vilket kan leda till att utförandet av ett Joint Venture kommer att 
sträva åt olika håll. Varje moderbolag har rätt att lägga sig i och styra Joint Ventures 
vilket kan leda till stora problem. Ledningsstilar, kultur etcetera kommer att ha 
inverkan på hur Joint Venturen utvecklas. 

 
Dessa fyra karaktärsdrag är också det problematiken bakom Joint Ventures handlar om. För 
att lyckas med Joint Ventures måste företagen arbeta mycket med dessa för att möjliggöra ett 
utbyte mellan de två organisationerna vilket inte alltid kommer naturligt. Att hitta två 
organisationer där detta utbyte kan komma att ske är därför essentiellt.34 

3.3 TILLIT OCH UTBYTE AV RESURSER 
 
Efter att ha diskuterat motiven kring Joint Ventures fortsätter uppsatsen med de två 
nästkommande faktorerna i modellen, tillit och utbyte av resurser, där olika element med 
påverkan på dessa kommer att resoneras kring. 
 
3.3.1 Val av Samarbetspartner 
 
Väldigt många företag på uppgående marknader är i behov av teknisk förnyelse, något 
utländskt kapital kan vara till stor hjälp med genom att utländska företag ingår Equity Joint 
Ventures (EJV). När ett företag ska investera pengar är det viktigt att de investerar i rätt 
företag, av rätt anledningar för att möjliggöra ett bra samarbete. Faktorer som bör tas i akt är 
bland annat: 35 
 
Finns det ett gemensamt mål och syfte med inrättandet av ett EJV som är delat och förstått av 
alla inblandade parter? Har den lokala partnern tillräckligt politiskt inflytande, såväl på 
regional som på central nivå? Är partnern mogen för förändring och modernisering vad det 
gäller teknik, finns det tillräckliga management kunskaper och kunnig arbetskraft? Är platsen 
för etableringen lämplig? Finns där tillräcklig infrastruktur för att det ska vara möjligt att 

                                                 
33 Yanni, Y., (2000) International Joint Ventures in China  
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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bedriva en effektiv verksamhet, och är anläggningar i tillräckligt bra skick? Besitter den 
lokala partnern tillräckliga nätverk för att det ska vara gynnsamt för den utländska partnern? 
 
Val av lokal partner är det viktigaste för att den internationella Joint Venturen ska fungera, 
framförallt när det rör samarbeten på marknader med kraftigt uppgående ekonomi. Detta är 
marknader med ökad efterfrågan vilket kan ge otroliga möjligheter för företagen som väljer 
att gå in här. Men det innebär även stora risker då de träder in i ett skede då landet är under en 
strukturell reform och därför saknar en stabil marknadsstruktur, inte tillräckligt utvecklade 
lagar och regler och med en politisk institution som är under förändring och som kan ändra 
marknadsvillkoren. I ett land som kan vara på väg att frångå en planekonomi för en 
marknadsekonomi finns det fortfarande företag som är under statlig regi, något som också 
måste beaktas av ett företag som önskar partner.36 
 
Som tidigare nämnts är en anledning till Internationella Joint Ventures att samarbetet ska 
skapa värde, det vill säga att värdet av fördelarna överstiger de eventuella extra kostnader 
som ett sådant här samarbete kan innebära. Vad som är lämpliga kriterier kan variera från ett 
företag till ett annat och från en bransch till en annan, kanske beroende på vilket motivet är 
för att ingå ett Joint Venture. Något som alla företag dock bör ta i akt är det finns vissa 
faktorer som ett företag måste uppfylla för att fördelar ska kunna skapas. Dessa kan 
sammanfattas i de fyra C: a som beskrivs nedan. 
 
3.3.2 De fyra C:a 
 
Complementary Skills - det första steget i att hitta en lämplig partner är att genomföra en 
noggrann undersökning. Det gäller för företaget att inte bara se till andelen finansiella 
resurser som den allierade skulle kunna tillföra, utan undersökningen bör även innefatta 
detaljerad information kring företagets kunskap, befintliga teknologi och dess marknad. Det 
undersökande företaget bör inte enbart söka efter kompatibla företag i relation till vad det är 
de producerar utan även se till företagets erfarenheter, möjligheter och dess potential att bidra 
till alliansen, liksom företagets storlek. Om företagen besitter kompletterande kunskaper 
kommer samarbetet att kunna erbjuda dem mycket mer. Ligger fokus enbart på att få något 
från den andra partnern kommer samarbetet troligen inte att hålla på lång sikt.37 
 
Cooperative Culture – Det bör även finnas en symmetri mellan de allierade företagen i form 
av liknade storlek, finansiella resurser och arbetsklimat. Företagen bör ha en ömsesidig tillit 
till varandra något som bland annat möjliggörs och visas i företaget genom att management 
kompletterar varandra och bra relationer på ledningsnivå är vitalt för framgång. En 
gemensam företagskultur inom alliansen är extra svårt i sammanhang där det rör sig om 
företag med rötter i olika länder beroende på olika värderingar, managementstilar, 
förhållningssätt mellan chefer och anställda etcetera. Om det inte uppstår en samhörighet 
mellan samarbetspartnerna blir troligtvis utbytet mellan dem lidande. Om samarbetet sker 
mellan partners från olika nationer kan det vara så att den ena partnern endast ser samarbetet 
som ett sätt att komma in på marknaden. Sammanfattningsvis, samarbeten där kulturen lyckas 
integreras är mer sannolika att lyckas.38  
 
Compatible Goals – En kollaboration där båda parternas mål beaktas under samarbetets gång 
är en förutsättning för framgång. Båda företagens enskilda generella mål med samarbetet 
måste evalueras för att få förståelse för vilken effekt de kan ha för det eventuella förenandet 
av dem. Det bästa är om företagens strategiska mål överrensstämmer men att de ej är rivaler 
                                                 
36 Yanni, Y., (2000) International Joint Ventures in China 
37 Brouthers, Brouthers & Wilkinson, Strategic Alliances: Choose your partners, Long range planning 
Vol. 28, June 1995 
38 Ibid 
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på marknaden, det vill säga att företagen respekterar varandras marknad. Risken är att den 
mindre partnern går in för att stjäla av den större partnerns kunskap, och är detta fallet 
kommer samarbetet antagligen inte bli långvarigt. Alla motiv och syften måste vara klara från 
början och en bestämd plan för hur samarbetet ska fungera måste vara klart definierad och 
delad av de båda parterna. Är inte situationen sådan kan detta var en anledning till att 
samarbetet misslyckas.39  
 
Commensurate levels of risk – Det sista C:t ska verka som en sammanhållande faktor för det 
internationella samarbetet. Om det inte finns risker finns det mindre för parterna att vinna på 
samarbetet. Hur riskerna ska fördelas måste bestämmas från början, och det är även viktigt att 
analysera vilka faktorer det är som gör samarbetsparterna beroende av varandra. Riskerna bör 
alltså delas, och lärandet mellan organisationerna bör vara ömsesidigt så att om alliansen 
upphör så går båda parterna iväg med något i behållning. Tar båda företagen risker finns det 
ett beroende mellan dem och det borde ligga i bådas intresse att driva samriskföretaget 
framåt.40   
 
Valet av partner är det som bestämmer mixen av kunskap och färdigheter, resurser, vilka 
bestämmelserna ska vara gällande driften av verksamheten, struktur och så vidare. 
Strategiska, organisatoriska och finansiella attribut bör vara i balans med varandra för att 
kunna lägga grunden för ett stabilt samarbete. Är ett företag starkt gällande ett av attributen 
men har allvarliga brister i något av de andra finns risken att det kommer att bli ett 
ickelönsamt samarbete.41 
 
3.3.3 Fördelar och nackdelar med Joint Ventures  

 
Fördelar Nackdelar 

       Dela risker & kostnader        Strategiska kostnader 
       Stordriftsfördelar        Företagets position ner 
       Inträdessätt på ny marknad        Uppnår ej den väntade köpkraften 
       Tillgång till resurser & arbetskraft        Tappar kontroll och självstyre 
       Tillgång till teknologi        Konflikter mellan parterna 
       Politiska fördelar        Plagiat 

 
Tabell 1. Fördelar och nackdelar med JV   

 
Det finns både för – och nackdelar då man väljer att använda sig utav Joint Ventures som 
samarbetsform. De främsta fördelarna är som redan innan nämnts att företagen får möjlighet 
att dela risker och kostnader. Eftersom företagen delar det investerade kapitalet så blir den 
delade investeringen för varje partner oftast lägre än om man har ett helägt dotterbolag. Att 
kunna dela risker och kostnader kan vara positivt speciellt om man befinner sig inom en 
högrisk bransch där det krävs flexibilitet på grund av förändringar i omvärlden. 
Förhoppningsvis går det även att skapa synergier mellan de båda bolagen för att uppnå 
stordriftsfördelar.42 
 
En annan fördel för företagen kan vara att de får tillgång till resurser som kanske inte 
tillgängliga på hemmamarknaden i form av råvaror eller billigare arbetskraft. Joint Ventures 

                                                 
39 Brouthers, Brouthers & Wilkinson, Strategic Alliances: Choose your partners, Long range planning 
Vol. 28, June 1995 
40 Ibid. 
41 Luo, Y., (2000) Partnering with Chinese firms 
42 Paakkunainen, U., (1992) Joint Venture Decisions  
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kan också fungera som ett inträdessätt för att ta sig in på en ny marknad som eventuellt 
annars hade varit svår att komma in på. Genom att använda sig utav ett Joint Venture 
samarbete får man även kunnande från den andra partnern gällande kultur, vanor och 
information om den potentiella marknaden. I utbyte får den andra partnern information och 
kompetens gällande teknologin.43  
 
Tyvärr kan denna typ av samarbeten även innebära nackdelar såsom strategiska kostnader i 
form av koordinationsproblem mellan partnerna. I Joint Ventures ökar oftast de 
administrativa och rättsliga kostnaderna eftersom det finns ett större behov av förhandlingar. 
Det kan även vara så att den köpkraft som förutspåddes inte inträffade vilket kan leda till att 
samarbetet inte blir så effektivt som till en början förutspåddes till en början. Detta kan leda 
till att företagets position på marknaden går ner istället för upp i samband med Joint Venture 
samarbetet. Det är därför viktigt att företagen skapar en förståelse och får en överblick över 
kostnaderna likväl som fördelarna med samarbetet.44  
 
Andra nackdelar som kan förekomma i samband med Joint Ventures är att företagen kan 
tappa kontroll och självstyre vilket kan leda till konflikter mellan de båda parterna. En del av 
dessa problem kan bero på företagens bristande erfarenhet av tidigare Joint Ventures. I 
samband med att företag ingår Joint Ventures samarbeten måste man även vara medveten om 
att det nu inte längre bara handlar om ett utan två företag som ska kunna samarbeta. 
Företagen måste då vara införstådda i att en partner inte kan utveckla sin egen strategi för 
framtiden utan det krävs ett samarbete och en ömsesidig överenskommelse.45 
 
Ofta kan det också skapas en problematik med tanke på att det ”nya” företaget har två 
moderbolag. Dessa två är i de flesta fall mäktiga, vilken kan leda till konflikter eftersom de 
har makten att lägga sig i och invända sig mot praktiskt taget vad som helst i samarbetet. 
Tyvärr kan det även vara så att dessa moderbolag har en ovilja att dela väsentlig information 
och om ett av moderbolagen har majoritet och då ändrar motiven för samarbetet utan 
konsensus från den andra partnern kan detta leda till stora konflikter parterna emellan.46 
 
3.3.4 Potentiella risker med Joint Ventures 
 
En av de vanligaste anledningarna till problem och misslyckanden inom Joint Ventures är 
dålig kommunikation mellan de båda partnerna. Detta kan bero på en mängd faktorer såsom 
språkskillnader som gör att kommunikationen blir svårare och mer komplicerad. Ofta kan 
detta bero på att de båda parterna har utgått från olika företagskulturer som i sin tur är 
kopplade till den nationella kulturen, vilket då kan skapa problem och komplikationer47. 
Även oklara motiv för samarbetet kan vara en orsak till problem inom samarbeten. Har 
företagen inte redan från början rett ut och klargjort vilka motiv de har med samarbetet kan 
detta leda till försvårande omständigheter med tanke på att företagen då kanske strävar åt 
olika håll.48 Detta kan leda till att dispyter uppkommer mellan parterna gällande exempelvis 
standarden på kvalitén som de lokala leverantörerna erbjuder eller om det finns 
restriktionerna gällande tillgång till patentskyddad teknologi vilket då leder till att företaget 
måste importera eller betala för den genom royalties. Mer frekventa dispyter uppkommer då 
de båda parterna strävar mot olika mål. Den utländska parten strävar mot en global 
integration medan den inhemska strävar mot att maximera sin avkastning. En global 

                                                 
43 Paakkunainen, U., (1992) Joint Venture Decisions 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Hyder, A & Ericsson, L. (2005) Success is not enough: The spectacular rise and fall of a strategic 
alliance between two multinational- Industrial Marketing Management, vol 34 s. 783-796 
48 Bengtsson, L., Holmqvist, M., Larsson, R., (1998) Strategiska allianser  
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integration innebär att den utländska parten strävar efter att integrera Joint Venture 
samarbetet med deras andra redan existerande system av företag runt om i världen, allt från 
produktion till marknadsföring och ledning. För den utländska parten är oftast en specifik 
marknad bara en liten del av den internationella marknaden, vilket kan leda till att denna 
marknad inte prioriteras gällande exempelvis ledning och teknologisk support. Detta kan 
resultera i att den inhemska parten känner att det utländska investerings företaget inte 
prioriterar samarbetet tillräckligt högt och att de inte tillför tillräckligt med resurser eller 
anstränger sig tillräckligt för att få samarbetet att fungera.49   
 
Anledningar som beskrivs kring varför det kan uppstå problem inom allianser är:50 
 

1. Komplext beslutsfattande 
2. Sammanslagning av olika företagskulturer 
3. Moderbolagen kan ha olika, till och med motsatta strategiska syften 

 
För att som företag försöka att undvika dessa problem är det viktigt att först och främst fråga 
sig om ett samarbete verkligen är det bästa alternativet för företaget i fråga under den 
specifika tidpunkten. Om det bestäms att samarbete ska ingås krävs det att företaget gör en 
djupgående analys om hur samarbetet ska fungera och hur det ska vara uppbyggt, samt vilka 
möjligheter och problem som kan uppstå, allt för att få en så stor kunskap som möjligt redan i 
inledningsstadiet för att kunna undvika misstagen. Andra viktiga aspekter är att undersöka 
vem som är lämplig att leda samarbetet i fråga, en bra ledare för ett ”traditionellt” företag 
behöver inte vara en given och bra ledare för ett samarbete mellan två skilda företag. Rätt 
genomförda samarbetet kan skapa stora möjligheter, båda företagen måste dock sträva mot en 
win-win situation där det inte lägre handlar om att se varandra som konkurrenter utan som 
samarbetspartners.51 
 
3.3.5 Utvärdering av ett samarbete 
 
Det är svårt att mäta om en strategisk allians är lyckad eller inte med tanke på att den har 
unika karaktärsdrag. Därför är det omöjligt att ge en generell förklaring på hur resultatet av 
alliansen ska mätas. Många företag utvärderar därför sina Allianser på nästan samma sätt som 
de utvärderar helägda bolag, dessa generella tillvägagångssätt kan dock ofta vara 
missledande. Det blir oftast inte ett rättvist resultat eftersom de arbetar efter olika strategier 
beroende på om man jobbar i en Allians eller ett helägt bolag. Det krävs att hänsyn tas till en 
mängd aspekter för att kunna vissa en så rättvis utvärdering som möjligt. Andersson (1990) 
skapade en modell för att kunna utvärdera den Strategiska Alliansen där han visar att 
utvärderingen bör göras i förhållande till om det har varit ett långsiktigt eller kortsiktigt 
samarbete vilket också har en inverkan på resultatet. Är det så att samarbetet enbart pågår 
under en kort begränsad period är det främst aspekter såsom lönsamhet som mäts för att 
utvärdera, medan om det pågår mer långvarigt blir det andra aspekter som blir viktigare 
såsom hur organisationen fungerar och hur resultaten uppnås.52 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Yanni, Y., (2000) International Joint Ventures in China  
50 Hyder, A & Ericsson, L. (2005) Success is not enough: The spectacular rise and fall of a strategic 
alliance between two multinational- Industrial Marketing Management, vol 34 s. 783-796 
51 Bengtsson, L., Holmqvist, M., Larsson, R., (1998) Strategiska allianser  
52 Lorange, P., Roos, J., (1993) Strategic Alliances  
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Figur 3 The input-output continuum for a Joint Venture, Lorange & Roos (1993), s. 43. 

 

3.4 KULTUR 
 
En annan faktor som inte tas upp i modellen, vilken används som teoretisk ram, är kulturella 
skillnader som även de kan ha en inverkan på om samarbetet blir lyckat eller inte, både på 
nationell nivå liksom i företaget.    
 
En definition av begreppet kultur är som följer ”det kollektiva programmerade av psyket som 
skiljer medlemmarna i en grupp eller kategori av människor som från en annan”53. Begreppet 
organisationskultur har fått en liknande definition som följer här; ”det kollektiva 
programmerade av psyket som skiljer medlemmarna i en organisation från en annan från 
medlemmarna i en annan”.54  
 
En omfattande studie bedrevs från slutet av 1960-talet genom frågeenkäter på företaget IBM i 
femtio olika länder världen över. Genom sammanställningen som blev klar 1980 kunde fyra 
olika dimensioner urskiljas i vilka kulturella skillnader kunde utläsas. Det som i definitionen 
beskrivs som ett mentalt program får också benämningen mjukvara, och dessa sägs variera i 
lika stor omfattning som de miljöer där de förvärvades. Kultur anses vara en av dessa 
mjukvaror bestående av tankesätt, känslor och handlingsmönster. Dessa delas mer eller 
mindre av människor befinner eller har befunnit sig i samma sociala miljö där kulturen lärts 
in. Därför anses kultur vara ett kollektivt fenomen.55 Detta fenomen förekommer även inom 
företagskultur är de mjuka delarna i företaget som delas av organisationens medlemmar och 
som särskiljer dem från medlemmar i en annan organisation56.  
 
                                                 
53 Hofstede, G., (1991) Organisationer och kulturer – om interkulturell förståelse s. 224 
54 Ibid.   
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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I och med uppsatsens inriktning kommer dimensionerna att ses utifrån ett 
arbetslivsperspektiv. Detta innebär dock inte att nationella aspekter utesluts. 
 
3.4.1 Maktdistans 
 
Maktdistans är den första av dimensionerna. Den utgår ifrån att det finns ojämlikheter i 
samhället, att människor är olika smarta, olika starka och olika stora. Vissa har mer pengar, 
högre status, större respekt och mer makt. Vad denna dimension visar är hur varje samhälle 
bemöter dessa olikheter. De länder som innefattades av studien har efter resultatet tilldelats 
poäng vilka visar i vilken grad ett land har hög respektive låg maktdistans. Vad som 
kategoriserar ett land med hög maktdistans i relation till arbetslivet är hur överordnad och 
underordnad anser sig själva vara ojämlika, och det är detta som ligger till grund för det 
hierarkiska systemet. Företagen är centraliserade, det vill säga att makten är placerad högt 
upp i organisationen. De lägre ställda förväntar sig att de ska bli beordrade om vad de ska 
göra. Förutom att det är skillnad på överordnad och underordnad vid studerande av 
organisationsstrukturen så finns det även skillnader i utbildningsnivå och då också lönenivå. 
Arbetarnas status är betydligt lägre än de kontorsanställda, och de har även mindre 
privilegium. Kommunikationen mellan parterna går uppifrån och ner i pyramiden och alltid 
på initiativ av de högre rankade och ålder på de överordnade kan även ranka dem från högre 
till lägre. I ett land med låg maktdistans uppfattar underordnad och överordnad sig som 
jämlika, och den hierarki som finns är som en ojämlik rollfördelning, fastställd för att det ska 
vara bekvämt. Det är dock inte statiskt utan rollerna kan ändras från en dag till en annan, och 
de anställda kan klättra om varandra. Företaget är betydligt mer decentraliserat och har då 
också ett färre antal chefsnivåer. Många av de anställda har utbildning och lönenivån är då 
också högre. De överordnade ska inte vara privilegierad de underordnade, de förväntas bli 
nådda och att de ska konsultera de underordnade innan de fattar viktiga beslut som berör 
dem.57  
 
3.4.2 Individualism/kollektivism 
 
Den största andelen människor på vår jord lever i samhällen där gruppens intressen har 
överhanden i förhållande till individens vilka då är kollektivistiska. Samhällen där starka 
band mellan individerna saknas, där individen själv beräknas ta ansvar för sina egna och sina 
närmaste intressen sägs vara individualistiska. Det går dock att ha mer eller mindre starka 
drag från antingen det ena eller det andra, och det kan likaså variera inom ett land som mellan 
länder. Ett företag som befinner i ett individualistiskt samhälle förväntar sig att den anställde 
agerar i enlighet med sina egna intressen och organiserar sitt arbete på ett sådant sätt att de 
egna intressena löper samman med arbetsgivarens. Den anställde är sedd som en individ med 
egna behov. Det är mindre önskvärt att anställa personer med släktingar som redan arbetar 
inom organisationen då detta skulle kunna resultera i intressekonflikter. I ett kollektivistiskt 
samhälle är den anställde sedd som en del av en grupp där denne agerar i enlighet med vad 
som är bäst för gruppen vilket inte alltid är vad som är bäst för personen själv. Personen 
anställs därför med gruppen i åtanke och en fördel kan vara om det redan innan finns en 
relation mellan personen och företaget. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare kan 
liknas vid en familjerelation med starka band parterna emellan.58  
 
3.4.3 Maskulinitet / femininitet  
 
Maskulinitet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är tydligt åtskiljda; män 
förutsätts vara självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell framgång; kvinnor förutsätts 
vara mer anspråkslösa, ömma eller mjuka och engagerade av livskvalitet. I maskulina 
                                                 
57 Hofstede, G., (1991) Organisationer och kulturer  
58 Ibid. 
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kulturer anses det att konflikter bör lösas i strid. Detta är en anledning till att företagen 
försöker ha så lite som möjligt att göra med fackföreningar. I dessa länder präglas livssynen 
av att man lever för att arbeta. Arbetsberikande, det vill säga att en arbetare får ta ansvar för 
enklare handlingar, kan hjälpa att höja motivationen. I maskulina samhället är chefen 
självhävdande, beslutsam och aggressiv. Chefen söker ej bekräftelse från gruppen innan 
beslut fattas. Det finns i denna kultur högre andel ambitiösa kvinnor än vad som finns i mer 
feminina kulturer. Femininet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna överlappar 
varandra; både män och kvinnor förutsätts vara anspråkslösa, ömma eller mjuka och inriktade 
på livets kvalitet. Här löses konflikter framför allt genom förhandlingar och kompromisser. 
Folket arbetar för att leva. Det verkar ej finnas någon skillnad mellan kvinnor och mäns 
ambitioner vad det gäller utbildning och arbete och karriär kan göras av båda könen. I denna 
kultur är chefen mindre synlig, mer direkt än beslutsam och söker medhåll från gruppen. Här 
är synen på kvinnor på högre poster mer neutral än i ett maskulint samhälle, men kvinnorna 
anses inte lika ambitiösa.59  
 
3.4.4 Osäkerhetsundvikande     
 
Osäkerhetsundvikande är den fjärde dimension som utskiljts i undersökningen. Osäkerhet är 
ångestframkallande och dagens samhällen försöker dämpa denna på något sätt och har därför 
tagit fram metoder för detta. Teknologi är ett sätt, lagar och regler ett annat liksom religion. 
Vad som upplevs som osäkerhet är personligt, men detta innebär inte att det inte är en del av 
kulturen. Osäkerhetskänslan kan även delas med personer i ens omgivning och är förvärvade 
och inlärda. Vad vi känner och hur vi handskas med det ingår i samhällets kulturarv och 
sprids via familjer, skola och staten. Osäkerhetsundvikande mäts på en skala från starkt till 
svagt och speglar i hur stor grad människorna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller 
okända situationer. I osäkerhetsundvikande samhällen finns både ett stort antal formella lagar 
liksom oskrivna regler som styr arbetsgivares och arbetstagares plikter och rättigheter, interna 
regler styr själva arbetsprocessen. Det finns här ett starkt behov av lagar och regler men kan 
leda till extrema sådana vilket kan ha som resultat att de är orimliga och inte står i proportion 
till verkligheten. Här arbetar folk hårt och tid anses vara pengar. I länder med svagt 
osäkerhetsundvikande finns istället en rädsla för formella regler och dessa fastställs bara när 
det är absolut nödvändigt. Här anser man att det går att lösa problem utan en massa formella 
regler. Regler ersätts med folks vanor som förstärks av en social kontroll och detta 
respekteras av allmänheten. Här arbetar folk hårt när det väl behövs och tycker om att kunna 
slappna av och tiden behöver inte ständigt övervakas. Här sporras också innovationer lättare 
då dessa människor har enklare att frångå fastställda idéer, dock anses de ha problem att 
genomföra dessa då de saknar den noggrannhet av detaljer och punktlighet som krävs för 
detta.60 

3.5 SUMMERING  
 
Att etablera ett Joint Venture företag är ett av flera alternativ för ett företag att ta sig in på en 
ny marknad. Detta är inte den enda anledningen utan det kan även vara för att uppnå 
synergier mellan de inblandade parterna eller få tillgång till kompetens och resurser. Vägen 
dit är ofta ej spikrak och det finns många faktorer med påverkan på eventuella 
konkurrensfördelar och hur väl samarbetet lyckas prestera. Val av rätt partner, rätt plats och 
då även rätt marknad är några av dessa som har inverkan på tillit och utbyte av resurser. Om 
detta beaktas kan fördelar vinnas och nackdelar undvikas såsom att komma in på marknaden 
och dela risker och kostnader. Problematik som kan visa sig är att de inblandade 
moderbolagen drar åt olika håll och att dessa kan ha svårigheter att samordna värderingar, 
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kultur och rutiner vilket kan innebära ett ineffektivt samarbete, framförallt om samarbetet 
sker mellan företag som inte bara har distinkt företagskultur utan även härstammar från olika 
nationer, innebärande internationella Joint Ventures. Internationella samarbeten på den 
kinesiska marknaden behandlas i nästa avsnitt, en marknad som har kännetecknats av just JV.   
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4 
 

KINA 
 

I början av detta avsnitt diskuteras FDI (direktinvestering) i Kina för att få en bild av 
marknadssituationen, det vill säga varför utländska företag vill vara närvarande och vad 
Kina har att vinna på detta. FDI i Kina har gjorts genom JV och vad båda parter har att 

erhålla på ett sådant samarbete tas även upp. Detta följs av teori kring JV som är vinklad till 
förhållandena som råder just på den kinesiska marknaden där vi anser att även kultur har 

inverkan på Joint Venture samarbetet där vi sätter de svenska och kinesiska kulturella 
aspekterna i relation till varandra. 

 
 

4.1 FDI I KINA 
 
Foreign Direct Investment (FDI) har stor påverkan i hoplänkningen av Kinas nationella 
ekonomi till den globala ekonomin. 1997 visade The World Investment Report att Kina hade 
det största FDI inflödet på 57 miljarder dollar. Detta har tillfört Kinas ekonomi mycket i form 
av förbättringar i den lokala produktionen, ledningen samt marknadssystemen. 
Anledningarna till att Kina har lyckats att dra till sig FDI beror mestadels på den växande 
marknaden, där Joint Ventures är ett av de främsta inträdessätten för att ta sig in. Idag täcker 
Joint Ventures i Kina nästan alla affärsområden och företagen har partners av en mängd olika 
nationaliteter.61  
 
Under mitten av 70-talet öppnade Kina upp sina dörrar för utländska företag. Kinas regering 
har dock hela tiden haft ett stort inflytande över de utländska investeringarna och det har 
funnits lagar och regleringar för utländska företag som har haft ett intresse att ta sig in på den 
kinesiska marknaden. Det har tidigare inte tillåtits helägda utländska dotterbolag utan det har 
varit lag på att utländska bolag måste ingå samarbeten med kinesiska för att komma in på 
marknaden. Dessa regler finns kvar i vissa branscher, medan de i andra har avreglerats med 
tiden. För Kina har Joint Ventures varit ett bra alternativ för att få landets ekonomi att 
utvecklas genom att de får en snabb tillgång till kapital och teknologi. Den kinesiska 
regeringen har främst försökt att upprätta Joint Ventures inom de sektorer som setts som 
nödvändiga för Kinas fortsatta ekonomiska utveckling. Utländska företag som etablerat sig i 
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dessa sektorer har förväntats tillgodose den kinesiska partnern med utvecklad och avancerad 
teknologi och eller skicklighet inom export.62 

4.2 SAMBAND MELLAN KINA OCH JOINT VENTURE 
 
Den främsta anledningen till att utländska företag idag använder sig utav Joint Ventures är för 
att få tillgång till en ny marknad. Ägandet i samarbetet påverkas främst av landets regering 
och lagar. I Kina finns det fortfarande en relativt hög kontroll från den statliga sidan när det 
gäller deras Joint Ventures. Detta beror på att regeringen vill kunna påverka och kontrollera 
så att det finns en effektiv teknologiöverföring till det inhemska företaget och landet, även för 
att undvika en eventuell exploatering av alltför starka internationella partners gällande frågor 
såsom transfer pricing.63 
 
De utländska företagen bör ta hänsyn till vissa aspekter då de väljer att gå in på den Kinesiska 
marknaden med tanke på landets historia och graden av kontroll som fortfarande finns kvar i 
landets regering. I och med att landets regleringar har spelat en stor roll gällande Joint 
Ventures i Kina och så fortfarande är fallet är det viktigt att kolla upp till vilken grad det 
tilltänkta samarbetsbolaget är statligt ägt. Det är också viktigt att undersöka platsen för 
etableringen för att undvika otrevliga överraskningar såsom dålig infrastruktur, brist på 
arbetskraft etcetera.64  
 
De främsta anledningarna till att bilda Joint Ventures från Kinas håll är tillgången till 
utländskt kapital, utvecklad teknologi, management samt för att få en större tillgång till 
exportmarknader. Statligt ägda kinesiska företag är idag aktiva partners speciellt inom 
industrier där man använder sig utav komplex teknologi. Tyvärr så resulterar detta även i 
vissa negativa aspekter eftersom många kinesiska företag i dåligt ekonomiskt skick har 
använt sig utav dessa samarbeten för att reducera sina risker samt skattefördelar.65  
 
Det största målet för utländska företag som önskar att investera i Kina är chansen att få 
tillgång till den ”stora kinesiska marknaden”. Många företag ser långsiktigt på detta, att de 
genom att gå in i ett tidigt skede på den kinesiska marknaden kan vinna marknadsandelar och 
på samma gång förhindra att internationella konkurrenter blir alltför starka. På detta sätt kan 
företaget stärka sina existerande affärer och även få tillfälle att implementera sin produkt till 
en ny marknad. Detta kan sedan i sin tur leda till tillgång till nya produkter som kan säljas på 
företagets nuvarande markand. Andra fördelar till att utländska företag väljer att etablera sig 
på den kinesiska marknaden är tillgången till billigt arbetskraft, råmaterial och transport. 
Genom detta kan förhoppningsvis konkurrensfördelar skapas och på samma gång stärka det 
egna företaget. Genom att använda sig utav en kinesisk partner i Joint Venture samarbeten 
kan inträdesbarriärer undvikas. Som det ser ut för tillfället så är det främst statliga kinesiska 
bolag som ingår Joint Ventures med utländska företag, något som kan ge det utländska 
företaget politiska fördelar. 66 
 
Joint Ventures är en samarbetsform som lockar genom de reducerade riskerna och 
kostnaderna för de båda bolagen. Utländska bolag lär sig hur man gör affärer i Kina till en 
reducerad kostnad genom Joint Ventures som då ger dem en tillgång till kinesisk expertis 
gällande marknaden. De kinesiska bolagen får i sin tur till gång till utländskt kapital, 
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teknologi och ledning. Contract och Lorange (1988) har identifierat på vilka sätt man kan 
sprida sina risker.67 
 

• Riskerna sprids över två eller fler företag 
• Möjliggör produktdiversifiering och en snabbare närvaro på marknaden 

vilket i sin tur tillåter en snabbare ”payback” av investeringarna. 
• Cost-subaddivity, kostnaden av partnerskapet är lägre än kostnaden tagen av 

varje enskild firma. 
 
Det faktum att utländska investerare är villiga att investera kapital och överföra teknologi till 
Kina samt att använda sig utav kinesiska resurser gör att de bådas mål blir kompatibla.68  
 
Med anledning av ovanstående är valet av kinesisk partner essentiellt. Den kinesiska 
staten har en speciell enhet som arbetar med att lansera investeringsprojekt för att få in 
utländskt kapital. Mot en avgift kan denna enhet ta fram ett prospekt med lämpliga partners 
för det utländska företaget. Det finns även andra statliga instanser som är mer inriktade på en 
specifik bransch. Genom kontakt med dessa officiella organisationer kan företagen 
förhoppningsvis få tillförlitlig information och råd huruvida företagets verksamhet passar in 
på de förslag som ges från organisationerna. Det företag dock bör vara uppmärksamma på är 
att det finns de som har blivit ledda mot partners som ej är redo för ett sådant här samarbete, 
där deras teknologi inte är redo för att möta mer modern sådan, och i områden som inte är 
attraktiva.69 För att ha bättre kontroll är det viktigt att tänka över strukturen på samarbetet 
som kan ha stor inverkan på verksamheten.  

4.3 STRUKTUR PÅ SAMARBETET 
 
Enligt artikel 6 i “Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Joint Ventures” 
ska en Joint Venture ha en styrelse där dess storlek och sammansätting ska fastställas i 
kontraktet mellan de två parterna i samarbetet där dessa båda även ska utse 
styrelseledamöterna. I ett Joint Venture krävs det att det fins en ordförande samt 
viceordföranden och dessa båda ska utses genom antingen val eller samråd av styrelsen och 
enligt denna lag så måste även samarbetet ha en viceordförande och en ”office of chairman”, 
där de båda posterna inte får innehas av representanter från samma partner. Syftet med 
styrelsen är att dessa ska lösa de problem som kan uppstå i samarbetet på ett egalt och 
jämställt sätt. Styrelsen är även berättigad att lägga upp förslag för produktion, rörelse 
aktiviteter, budgeten för inkomster och kostnader etcetera. Enligt lag så ska styrelsen ha möte 
minst en gång om året, vanligtvis så har man sammanträden två till fyra gånger per år.70 
 
I de flesta Joint Venture är det den utländska parten som sitter som högsta chef och istället så 
överlåts de dagliga sysslorna i företaget till den kinesiska parten. Antalet utländska chefer 
som krävs beror främst på komplexiteten i samarbetet och i vissa fall behövs de inte alls i den 
dagliga operativa verksamheten. De viktigaste faktorerna för att lyckas beror dock inte på 
vilken etnisk bakgrund cheferna har utan snarare kunnandet om industrin samt grundläggande 
kunskaper om det kinesiska språket och kulturen.71  
 

                                                 
67 Yanni, Y., (2000) International Joint Ventures in China 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 http://www.china.org.cn/english/features/investment/36752.htm (2005-11-29) 
71 Campbell, N., (1989) A strategic guide to equity Joint Ventures in China 
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4.4 KINA KONTRA SVERIGE 
 
Det krävs en förståelse för det land ett företag har för avsikt att gå in i och en del av den 
förståelsen kan fås genom att studera landets kultur då den har en inverkan på exempelvis 
sättet företagsverksamheter bedrivs. Denna förståelse kan ses som en möjliggörande faktor 
för att få ett samarbete att fungera och tillåta den relation som är nödvändig för att skapa tillit 
och då även utbyte i form av kunskaper och resurser vilka är anledningar till samarbetet från 
första början. Kina och Sverige är två länder som avståndsmässigt ligger långt ifrån varandra 
och delar ej historiska händelser vilket innebär att kulturerna är distinkta. Nedan följer en 
redogörelse för vardera lands karaktärsdrag i relation till Hofstedes dimensioner.72 
 
        
       PDI = Power Distance Index 
       IDV = Individualism 
       MAS = Masculinity 
       UAI = Uncertainty Avoidance  
       Index 
        
                                                                                       
 
 
 
 
 

Tabell 2 Index Sverige kontra Kina, egen framtagning utifrån Hofstedes resultat (i %)  

 
4.4.1 Maktdistans i Kina 
 
I kinesiska affärsvärlden används ofta en autokratisk centraliserad chefsstil, i Kina ses 
nämligen auktoritet som en primär samhällsvärdering. Detta resulterar i respekt för äldre och 
i samband med ålder följer även en respekt för hierarkisk ställning. Kulturen i Kina ses som 
mycket maktcentrerad vilket bland annat innebär att det ofta finns ett stort gap mellan chefer 
och underordnade. Detta kan leda till att det uppstår brist i kommunikationen mellan de olika 
positionerna och det kan då finnas problem med öppenhet då detta ses som en svaghet i den 
kinesiska kulturen.73 
 
4.4.2 Maktdistans i Sverige 
 
I svenska företag råder det en större jämlikhet mellan chefer och deras underordnade. Den 
hierarkiska ställningen är mindre viktig och det pågår en mer vertikal kommunikation. Det 
används ett demokratiskt beslutsfattande och de anställda är inte rädda för att säga ifrån om 
det är så att de har skilda meningar från chefen. Detta resulterar i att den svenska chefsstilen 
ses som mindre formell. Det förekommer alltså en mindre grad av centralisering och lägre 
organisationspyramider.74  
 

                                                 
72 http://www.geert-hofstede.com/geert_hofstede_resources.shtml 
73 Bjerke, B., (1998) Affärsledarskap I fem olika kulturer 
74 Ibid. 
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4.4.3 Individualism / kollektivism i Kina 
 
I den Asiatiska kulturen framhålls vikten av att sätta gruppens rättigheter före individens. Det 
är mycket vanligt att individen känner en djup tillhörighet till och med den sociala gruppen. 
Det främsta avseende där det går att se en stark kollektivism hos kineserna är gällande 
familjen. Detta gäller även företag, där de flesta företag i Kina idag är byggt på ett 
familjeföretag i grunden.75  
 
Affärsmiljön i Kina kan beskrivas som ett antal sammanbundna nätverk som kallas Guanxi. 
Guanxi bygger på ömsesidiga förpliktelser och kontakter. För kineser är detta någonting helt 
naturligt medan västerlänningar ofta alltför snabbt förknippar Guanxi-systemet med mutor, 
då relationer uppbyggda genom nätverk och kontakter för många västerlänningar är det 
samma som korruption, medan det som anses korruption i Västvärlden är helt accepterat och i 
många fall nödvändigt i Asien och Kina.76 Att förena nytta med nöje är dock inget nytt för 
västerlänningar, ofta kan det vara så att stora affärer avslutas ute på golfbanan eller i samband 
med en middag.77 Skillnaden mellan kineser och västerlänningar är att kineser först bygger 
upp nätverk för att sedan starta affärerna medan västerlänningar prioriterar affärer framför att 
nätverka och det sägs att Guanxi är det ända sättet att bedriva affärer på i Kina och utan detta 
går det inte att lyckas som utomstående.78  
 
Det finns dock vissa motsägelser till kollektivismen då kineser å ena sidan, som ovan nämnts, 
anses vara kollektivistiska men å andra sidan så sägs det även att kineser har svårt att lita på 
andra människor och inte gärna delar med sig av information till varandra vilket indikerar på 
en dragning åt individualismen79 
 
4.4.4 Individualism/kollektivism i Sverige 
 
Enligt Hofstede (1984) så ligger de skandinaviska länderna åt det individualistiska hållet i det 
avseende att det läggs stor vikt vid frihet och utmaning i jobbet, självständighet prioriteras 
och en individuell finansiell frihet uppskattas. Ett tecken på individualismen kan ses då 
svenska chefer ser till att stödja och uppmuntra individuella initiativ. Det ska dock framhållas 
att den svenska individualismen inte är överdrivet låg då tendenser åt kollektivistiska hållet 
kan ses med tanke på att den svenska historien vilar mycket på jämlikhet, samförstånd och 
samarbete mellan individer. Det talas om att de skandinaviska länderna har kollektiv 
individualism.80  
 
4.4.5 Maskulinitet / femininitet i Kina 
 
Medelhög grad av maskulinitet karakteriserar den kinesiska kulturen vilket kan ses i tabell 2 
på sidan ovan. Detta innebär att Kina lägger större tonvikt på skillnader mellan kvinnan och 
mannen. Detta kan visa sig i samhället genom att männen är de som har störst kontroll och då 
också mest makt. I Kina är dock inte konkurrensen mellan könen det som är typiskt för landet 
utan mer konkurrensen mellan olika innergrupper där samarbete ter sig svårt mellan 
medlemmar hemmahörande i olika grupper. Statussymboler är något som anses väldigt 
viktigt.81  

                                                 
75 Bjerke, B., (1998) Affärsledarskap I fem olika kulturer 
76 Ibid. 
77 Alon, I., (2003) Chinese culture, organizational behavior, and international business management 
78 Bjerke, B., (1998) Affärsledarskap I fem olika kultur 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Andersson, C. et al (2004) Svenskt ledarskap i Kina – en ömsesidig anpassning 
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4.4.6 Maskulinitet / femininitet i Sverige 
 
Sverige är ett av de länder som har bland det lägsta värdet på maskulinitetsindex (se tabell 2). 
Detta visas bland annat i att svenskar ofta känner en sympati för de svaga i samhället, det är 
vitalt med självuttryck och självförverkligande och en av de viktigaste och mest väsentliga 
motivationsfaktorerna för svenskar är att de känner sig som en del av framstegen och 
förändringen.82  
 
4.4.7 Osäkerhetsundvikande i Kina och Sverige 
 
Både i Sverige och i Kina finns det en relativt låg osäkerhetsnivå även om den i Sverige är 
något lägre. I Kina visas detta i affärssammanhang där kineserna ofta är direkta och specifika, 
de är villiga att ta risker och litar på sig själva och den egna förmågan. I Sverige kan detta 
visas bland annat genom att svenskar och skandinaver mycket väl kan tänka sig att byta 
arbetsgivare och arbete om det är så att detta kommer att förbättra deras individuella 
självförverkligande, detta behöver inte innebära en dygd eller att individen bryter lojaliteten 
gentemot företaget. Skandinaver brukar acceptera att det finns en viss osäkerhet i arbetslivet 
och kanske till och med se detta som någonting positivt.83  

4.5 SUMMERING  
 
Kina har utvecklats mycket de senaste decennierna bland annat tack vare utländska 
investeringar och Joint Ventures har varit sättet de utländska företagen har kommit åt 
marknaden. Marknadsåtkomst i utbyte mot teknologisk utveckling är de största anledningarna 
och motiven kan därför sägas vara olika, men förhoppningsvis har båda parter har stora saker 
att vinna. Väl där måste strukturen på samarbetet utformas och de högsta posterna fördelas 
mellan bolagen och kring detta råder lagar för att inte ett företag ska kunna driva företaget 
helt ensam. Samarbetet tillför också vetskapen om hur affärer sköts i landet i form av både 
guanxi-systemet och vikten av relationer både mellan aktörer i distributionskedjan liksom 
relationer mellan familjemedlemmar och också innergrupper. För att konkretisera detta följs 
avsnittet av redogörelser för ett antal stora svenska produktionsföretag och deras situation på 
den kinesiska marknaden.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Bjerke, B., (1998) Affärsledarskap I fem olika kultur 
83 Ibid.  
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5 
 

EMPIRI 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera de företag som vi har valt att studera vilket är 
baserat på intervjuerna som genomförts med företagsrepresentanterna samt vår 

expertintervju, vilken inleder avsnittet. Därefter beskrivs de undersökningsföretag som 
används för att ge en överblick av företagen följt av empirin som har strukturerats att följa 

teoriavsnittet och forskningsfrågan. 
 
 

5.1 EXPERTINTERVJU 
 
Intervju 2005-11-24 med Florent Obesse, Affärsutvecklare Synergenix Interactive AB, 
ansvarig APAC regionen 
 
5.1.1 Motiv 
 
De främsta anledningarna enligt Florent Obesse till att företag flyttar sin produktion till Kina 
är den lägre kostnaden i och med billig arbetskraft. Genom att producera i Kina och sen 
exportera och sälja det i exempelvis Europa blir vinstmarginalen större. Vad det sen är som 
gör att företagen väljer Joint Venture som inträdessätt beror på flera olika faktorer. Det 
innebär delat ansvar mellan parterna, kunskap om den lokala marknaden som annars är svår 
att erhålla, tillgång till den operativa verksamheten och redan befintliga distributionskedjor. 
Då Kina är ett stort land blir det lätt så att som ensam aktör får företaget bara ut sina 
produkter i de stora städerna såsom Shanghai, Beijing och liknande, men med en lokal 
partner som redan har distribution över hela landet får det utländska företaget också tillgång 
till hela marknaden. En Joint Venture innebär också att det utländska företaget får tillgång till 
Guanxi vilket skyddar det från externa hot såsom exempelvis plötsliga krav från staten som 
säger att om de inte uppfylls får varorna inte säljas.  
 
5.1.2 Tillit och utbyte av resurser 

 
Val av samarbetspartners varierar något beroende på vilken industri det talas om. Företag 
som går in på marknaden idag har ofta bättre valmöjligheter än tidigare då staten var med och 
påverkade valet. Risken kan då vara att det finns en dold agenda med strävan efter att få det 
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kinesiska bolaget att växa istället för Joint Venture bolaget. Många företag väljer idag att 
göra en Due dilligence, vilket är den granskning det utländska företaget gör av potentiella 
partners och eller bransch för att till konkurrensen, möjlighet till nyetablering och 
förhandlingsstyrka som köpare och säljare kan tänkas ha. Riskerna är att företaget inte 
upptäcker allt bakomliggande i form av motiv, vem som egentligen är ägare, andra 
samarbeten företaget kan vara involverad i, likvid situation etcetera. I vissa företag handlar 
samarbetet inte om själva produktionen utan exempelvis att komma in på varandras 
marknader. Då görs valet baserat på hur stora marknadsandelar det lokala företaget har. 
Beroende på vilken marknad och vad som förväntas av själva samarbetet kollar företag efter 
olika saker.  
 
Fyra industrier där det fortfarande finns regleringar är följande: 
 

1 Bil 
2 Finans 
3 Bygg 
4 Telecom 

 
Marknaden öppnas mer och mer allt eftersom Kina har fått den teknologi som landet behöver, 
och medan Kina är desperat efter teknologi så är det utländska företaget desperata efter att 
komma in på marknaden. Företagen blir lockade utav den stora marknaden att de negligerar 
bakomliggande faktorer som faktiskt innebär stora risker. Att Kina har en ekonomisk tillväxt 
på omkring 9,8% gör att företagen vill vara med och slåss om kakan. 

 
Det utländska företaget tillför mestadels teknik i utbyte mot tillgång till den kinesiska 
marknaden. Det som den kinesiska partnern även kan bidra med är fördelar som annars skulle 
vara svårt för det utländska företaget att få access till i form av tillgång till Guanxi, 
lokalkännedom och tillgång till mark för att bygga produktionsanläggningar vilket är väldigt 
svårt annars.  
 
Ägarförhållandena varierar beroende på vilken bransch ett företag är verksam inom då vissa 
branscher är mindre reglerade än andra. Ägarförhållandena inom bilindustrin är 49/51, andra 
vanliga fördelningar är 33/67 och 25/75 och 25 % är det minsta ett kinesiskt bolag måste äga. 
Fördelningen har stor inverkan på verksamheten och om den lokala partnern har mer än 33 % 
får denna vara med i styrelsen och har möjlighet att påverka. De utländska företagen vill ofta 
ha så pass mycket majoritet att de får bestämma om tillsättning av VD och CFO, de två 
främsta nyckelposterna inom verksamheten då dessa är de som har kontroll över bolagets 
intäkter. Det kan ställa till problem om ett bolag har en västerländsk VD men en kinesisk 
CFO. CFO verkar kanske mer för att gynna de andra samarbetspartnerna som det kinesiska 
har. Då löper det utländska företaget fara om målen mellan bolagen glider isär.  
 
Att ha kontroll över intäkterna är essentiellt för det utländska företaget då situationen ofta är 
sådan att det kinesiska bolaget har andra samarbeten vid sidan av och använder intäkterna 
från Joint Venture till att finansiera och utveckla dessa för att på lite längre sikt konkurrera ut 
det utländska företaget.  

 
Enligt Obesse finns det två faktorer som är av yttersta vikt för det utländska företaget att har 
koll på för att minska riskerna som en Joint Venture kan innebära. Den första är 
Keycomponents, det vill säga den teknik som används för att ta fram komponenter. Det andra 
är Keypost, vilket har att göra med själva styrningen av företaget. Joint Venture kan för det 
lokala företaget innebära tillgång till nytt kapital vilket kan hjälpa företaget att finansiera 
andra verksamheter. Att inneha posterna VD och CFO kan reducera risken att detta inträffar. 
En annan faktor som också kan anses som en risk och vara svår att kontrollera är Guiding, de 
kinesiska lagarna och reglerna. Den kinesiska affärsjuridiken är betydligt mer flummig än 
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den svenska, och vad som gäller en dag kan skilja sig från vad som gäller en annan dag. 
Många företag vet inte vad som gäller och utsätter sig då för risker. Stora företag anlitar 
konsultfirmor såsom McKinzey, vilka besitter specialkompetens inom området och kan 
hjälpa till att förhindra att det utländska företaget blir lurat.     
 
5.1.3 Kultur 
 
En stor kulturell skillnad är mellan Sverige och Kina är att kineser till skillnad från svenskar 
inte är initiativtagande. Detta visar sig tydligt i företagsvärlden där hierarkin är av större vikt 
och där direktiven kommer från de högre cheferna som då också bär ansvar för resultatet. Om 
det inte går som planerat är det chefen som är ansvarig och det är denne som ”tappar 
ansiktet”. Om någon gör något dåligt kan personen i fråga anse att det är bättre att sluta än att 
ta konsekvenserna av sina handlingar och då tappa ansiktet. Guanxi hör också ihop med detta 
begrepp. Obesse menar också att denna brist på initiativförmåga hör ihop med det faktum att 
plagiat är ett välkänt fenomen på den kinesiska marknaden. 
 
En orsak till konflikter kan vara den utländska chefens bristande språkkunskaper vilket kan 
leda till trög kommunikation. Denna är då beroende av en tolk som kan hjälpa till att bygga 
en bro till de underordnade.  
 
5.1.4 Stanna kvar eller dra sig ur? 
 
Om ett företag väljer att stanna kvar i en Joint Venture beror detta förmodligen på att det är 
en lönsam verksamhet som fungerar bra. Ett exempel på ett företag som har lyckats bra är 
BMW som lyckades kräva att deras lokala partner inte skulle ha några andra samarbeten vid 
sidan av deras för att förhindra framtida konkurrens och risker för såsom plagiat. 
 
Om ett företag går ur en Joint Venture kan detta innebära att det förlorar delar av marknaden. 
Något som är viktigt för de utländska företagen att ta i akt är att även om de köper upp sin 
samarbetspartner är det ingen garanti för att verksamheten ska fortgå som tidigare. I Kina 
handlar affärer om personliga relationer vilket innebär att det är essentiellt att behålla de 
kinesiska nyckelpersonerna inom företaget då dessa sitter på sina kontaktnät som 
regeringskontakter, Guanxi etcetera 
 
Obesse tillägger att: Det finns risker, men kan man hantera dem så finns det bättre 
möjligheter.  
 
5.2 FÖRETAGSPRESENTATION 
 
Nedan följer en kort presentation av de företag som varit studieobjekt för denna uppsats.  
 
5.2.1 SKF 
 
SKF bildades 1907 i Göteborg och är idag en av de ledande leverantörerna av produkter, 
tjänster och kundanpassade lösningar inom lager och tätningar. Företaget har egna 
försäljningsbolag i ungefär 70 olika länder med tillverkning på mer än 80 platser runt om i 
världen. SKF har en lång historia i Kina då de öppnade sitt första kontor enbart fem år efter 
bildandet av företaget. Idag har företaget tre helägda bolag och fyra Joint Venture samarbeten 
då man nyligen valde att avsluta ett av dem. I samband med Kinas fortsatta ekonomiska 
utveckling försöker SKF att hela tiden utveckla sin affärsverksamhet genom att etablera 
tillverknings baser samt att utöka marknaden.84  
 
                                                 
84 www.skf.com (2005-11-14) 
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Det är viktigt för företaget att rekrytera, utveckla och bibehålla en yrkesskicklig arbetsstyrka, 
eftersom SKF har planer på en fortsatt utveckling i Kina är det främst kunskapen och 
kompetensen hos deras anställda som kommer att avgöra hur lyckosam fortsättningen blir. 
För att utveckla sina anställda har SKF som policy att alla anställda ska ha en möjlighet att 
göra karriär och kunna utveckla sig själv.85  
 
Företaget har som mål att vara en av de bästa i sin affärsverksamhet gällande:86 
 

 Tillgodose värde för kunden 
 Utveckla medarbetarna  
 Skapa värde för aktieägarna 

 
5.2.2 ABB 
 
Företaget ABB bildades 1988, då svenska Asea och schweiziska BBC Brown Boveri slogs 
samman under namnet ABB. Idag har ABB sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz där Jurgen 
Dorman sitter som ordförande och Fred Kindle som VD. ABB har idag verksamhet i ett 100-
tal länder inom områdena kraft- och automationsteknik. ABB:s relationer med Kina börjande 
redan under början av 1900-talet då ABB försåg Kina med ångpannor. 1979 öppnade ABB 
upp sitt första permanenta kontor i Beijing och 1994 flyttade företaget även sitt huvudkontor i 
Kina hit. Idag har ABB 8000 anställda i ett 20- tal enheter varav 23 av dessa är Joint 
Ventures med lokala partners. Genom deras helägda bolag samt samarbeten har ABB lyckats 
att bygga upp en stark verksamhet i Kina.87  
 
Kina är idag ABB:s tredje största marknad med en försäljning på 2.6 miljarder dollar under 
2004 och målet är att fördubbla denna siffra till 2008 och då göra Kina till deras andra största 
marknad efter USA. Detta ska åstadkommas genom att anställa ett tusental nya personer, 
investera i nya produktgrupper och fabriker, köpa material lokalt och använda dessa till 
investeringen till de nya produktgrupperna och öppna ett nytt R&D center i Beijing.88 
 
5.2.3 Volvo Lastvagnar AB 
 
Volvo Lastvagnar är ett multinationellt företag som säljer totala transportlösningar samt 
lastbilar. Tillverkningen är specialiserad på tunga lastbilar som har en vikt på över 16 ton.  
1928 byggde Volvo LV sin första lastbil och idag är företaget en av världens största 
tillverkare av tunga lastbilar. Volvo LV har idag försäljning av sina lastbilar i mer än 100 
länder runt om i världen via återförsäljare med totalt 1450 verkstäder. Sammanlagt så har 
Volvo LV nio egna monteringsfabriker på olika ställen i världen och utöver detta har 
företaget slutmontering av sina lastbilar i åtta lokalt ägda fabriker. Idag utgör ca 90% av 
produktionen och försäljningen tunga lastbilar.89 
 
Förra året det vill säga 2004 hade Volvo Lastvagnar ett rekordår med ökad efterfrågan på alla 
de större marknaderna i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika. Leveransen ökade med 
hela 29 % och hamnade på 97 264 fordon. Prognosen pekade då på en fortsatt växande 
marknad, främst i Europa och Nordamerika.90 
 

                                                 
85 www.skf.com (2005-11-14) 
86 www.skf.com (2005-11-14) 
87 http://www.abb.com.cn (2005-11-17) 
88 http://www.abb.com.cn (2005-11-17) 
89 www.volvo.se (2005-11-14) 
90 http://www.handelskammaren.net (2005-11-14) 
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2005 verkar tyvärr inte vissa ett lika hoppfullt resultat främst rörande den Kinesiska 
marknaden där produktionen som var planerad till 2000 krympte till 200 lastbilar. Detta 
innebär att Volvo Lastvagnars försäljning i Kina har mer än halverats under 2005. Den 
främsta anledningen till detta är ändrade bestämmelse samt strypt kredit från Kinas regering. 
Detta har resulterat i att många Kinesiska åkare inte längre har råd att köpa de lite dyrare 
Volvo lastbilarna.91 
 
5.2.4 Electrolux 
 
Electrolux är ett globalt företag som bildades redan i början av 1900-talet men hette då 
Elektromekaniska AB och i samband med sammanslagningen av Svenska AB Lux bildades 
bolaget Electrolux 1919. Idag har man 276 dotterbolag i ca 60 länder runt om i världen. Detta 
har gjort företaget till världens största tillverkare av maskiner för trädgård, städning och kök, 
vilket har lett till att företaget har skapat sig ett globalt och ledande varumärke världen över 
med ett försäljning på 120.7 miljoner.92  
 
Electrolux gick in på den kinesiska marknaden 1995 och har sedan dess varit verksamma i 
Kina. Idag har företaget sålt av eller köpt över sina tidigare Joint Ventures och har alltså i 
nuläget enbart helägda dotterbolag, förutom tre fabriker som finns på tillverkningssidan.93 
Företaget räknar med att visa ett positivt resultat i Kina för 2005 och för att höja lönsamheten 
har Electrolux valt att satsa på tvättmaskiner, matlagningsutrustning samt köksfläktar som 
deras tre huvudprodukter för den kinesiska marknaden.94  

5.3 INTERVJUSAMMANSTÄLLNING, MAGNUS JOHANSSON, SKF 
 
5.3.1 Motiv bakom JV? 
 
SKF har varit verksamma på den Kinesiska marknaden sedan 1988 och haft tillverkning 
sedan 1995 och har idag fyra Joint Ventures. Ett tidigare JV har köpts ut och är idag helägt av 
SKF. 
 
Anledningen till att SKF gick in i Kina med hjälp av Joint Venture är att det tidigare inte var 
möjligt på något annat sätt på grund av de politiska regler som då var gällande. 
Användningen av Joint Venture samarbeten var och är fortfarande för SKF en anledning för 
att komma in på marknaden och även för att skapa sig en produktionsbas i landet.  
 
Joint Venture innebär för SKF att de får tillträde till den kinesiska marknaden, och för deras 
partner är det ett sätt att komma åt utländskt kapital och teknologi som saknas. Det som 
tidigare var huvudfaktorn till att ett samarbete inleddes är idag inte en avgörande faktor för de 
företag som etablerar sig då det nu är fullt möjligt att ha helägda dotterbolag i Kina. 
Avregleringen har som tidigare nämnts lett till att ett samarbete avslutats, och de övriga 
verksamheterna ses idag över för att se om andra lösningar är mer lämpliga.  
 
5.3.2 Tillit och utbyte av resurser 
 
Vid val av samarbetspartner kollar SKF på företaget och dess produkter för att det ska finna 
fördelar. I de flesta fall var det staten som ägde bolagen. Vad som kan anses som avgörande 
faktorer för att ha ett fortsatt Joint Venture är om SKF: s partner tillför värde på något sätt. 
Exempel här kan vara att partnern är statligt ägd och företaget då får fördelar och möjligheter 
                                                 
91 http://www.ekonominyheterna.se (2005-11-14) 
92 www.electrolux.com(2005-12-01) 
93 Intervju, Ronny Rydh, CFO Electrolux (2005-12-01) 
94 www.di.se (2005-12-01) 
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de annars riskerar att gå miste om. Partnern kanske är en viktig leverantör av råvaror, en 
affärspartner företaget gärna vill fortsätta samarbetet med då man delar förseelsen av råvaror 
vilket innebär att företaget har en beroendeställning. Det kan också handla om tillgång till 
arbetskraft. Det sistnämnda berör inte SKF, men det finns branscher där det i vissa regioner 
råder brist på arbetskraft och med Joint Venture har företaget möjlighet att nyttja partnerns 
resurser. En strävan från företagets sida är att finna en partner som det finns ett starkt 
förtroende för, ett förtroendeskapande klimat. Kommunikationen är också viktig. En 
ömsesidig förståelse till varandras skäl att ingå Joint Venture är essentiell för att det inte ska 
komma som en otrevlig överraskning senare. Även om skälen kan skilja sig åt är det viktigt 
att båda sidor har något att tillföra, att det ska finnas en balans. Andra viktiga aspekter är att 
se till att den potentiella partnern inte har alltför stora ekonomiska bekymmer, att de har 
resurser för att bedriva verksamhet, annars är det lätt att synen på vad kapital ska investeras i 
går isär.  
 
En viktig faktor för företaget är kunskapen om hur kundstrukturen ser ut. SKF har 
samarbeten med företag som är statligt ägda och är staten samtidigt en stor kund gynnar detta 
givetvis verksamheten. Ens partner kan därför sägas bidra till åtkomsten av kunder. En bra 
relation med kunden tillsammans med bra teknologi, hög kvalitet och service är A och O för 
lyckade affärer. Kundrelationen innebär inte bara att kunden knyts till produkten men till 
företaget, och enligt Johansson är det just i Kina väldigt viktigt med relationer när man gör 
affärer. 
 
Som tidigare nämnts tillför svenska företag först och främst kapital och teknologi men även 
management kunskap och kunskap kring hur en företagsverksamhet bedrivs. Kinesiska 
företag besitter generellt sätt sämre kommersiell kunskap på grund av att företagen har varit 
statligt ägda och att det ännu inte är en fullt utvecklad marknadsekonomi. 
 
De kinesiska företagen däremot öppnar upp dörren för en marknad, och på grund av att 
många företag är lågkostnadsproducenter har de kunnande kring hur kostnadseffektivitet 
skapas. De har även befintliga kontaktnät, både med underleverantörer och med kunder, och 
besitter då kunskap om marknaden utifrån båda dessa sidor. 
 
Generellt sätt så uppkommer det enligt Magnus Johansson inte ofta konflikter mellan 
parterna. Företagen försöker från båda sidor att ta sig framåt, detta kan dock vara en väldigt 
arbetsam process som tar lång tid och där det krävs mycket förhandlande. Det kan då i vissa 
fall resultera i att de hamnar i en situation då det anses att det tar för mycket tid. Normala 
friktioner som kan uppkomma berör då oftast hantering av tillgångarna, det vill säga 
ekonomiska tillgångar kontra investeringsbesluten. Detta kan då bero på att de båda företagen 
kan ha lite olika syn på vad det är man behöver göra inom bolaget samt hur detta ska 
utvecklas, eftersom det finns olika intressen då det gäller exempelvis investeringar.  
 
SKF besitter majoritetsägande i samtliga Joint Ventures, vilket företaget har gjort sen 
samarbetet upprättades då regleringen kring deras bransch hela tiden har tillåtet att den 
utländska partnern har majoritetsägande. Företaget har då minst 51 % av aktierna, och 
andelarna varierar något från fall till fall. Enligt Magnus Johansson bestämmer företagen i 
formandet av samarbetet vem av de båda parterna som ska ha ”management ansvar” och 
normalt sätt så är det majoritetsägaren som har detta. Detta är anledningen till att alla som 
ingår ett Joint Venture försöker att köpa minst 51 %. Det företaget som har majoritet tillsätter 
VD och finansdirektör medan JV-partnern tillsätter en vice VD och på den operativa nivån 
har SKF idag ca 10-15 % andel svenska/europeiska chefer. Självklart skulle SKF vilja ha 
totalt ansvar då samarbetspartnern har insyn i företaget och därför kan ta med SKF:s 
hemligheter ut ur bolaget, någonting som företaget givetvis vill undvika.  
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Friktioner som kan uppkomma är om en partner går in i ett JV samarbete för att de vill åt 
teknologin. Om då det andra företaget inte vill släppa ifrån sig teknologin kan detta leda till 
osämja. Det är viktigt att upptäcka detta i ett tidigt stadium, det är inget som ska komma som 
en överraskning då samarbetet väl har trätt i kraft. 
 
Plagiat är ingenting som Johansson anser att SKF: s partners tillämpar. Däremot så har man 
märkt av att deras produkt kopieras på marknaden, men man är då ganska säker på att detta 
inte beror på samarbetspartnern utan istället på utomstående aktörer. Däremot kan det vara så 
att deras partner använder samarbetet med SKF och då också varumärket som en 
kvalitetssäkring, det vill säga att samarbetet med SKF utnyttjas som ett säljargument. Det är 
därför väldigt viktigt att vara helt överens med sin partner vilka affärsmässiga regler det är 
som gäller för att undvika att varumärket används av utomstående. Enligt Johansson är det 
viktigt att SKF: s varumärke aldrig blandas ihop med partnerns varumärke. SKF är medvetet 
försiktiga med att förena teknologin på ett sådant sätt att det uppstår risk för plagiat med 
tanke på att plagiat är ett stort problem i Kina, oberoende på om man har Joint Venture 
samarbete eller inte. 
 
För att det ska bli en lyckad Joint Venture finns det vissa aspekter att ta hänsyn till såsom; 

1. Att grundorsakerna till samarbetet är fullständigt klara mellan båda parter och att 
dessa går att förena. Allt måste vara helt klart när JV-företaget bildas. 

2. Skapa ett starkt förtroende mellan de båda parterna. 
3. Se till att ingen konkurrenssituation föreligger mellan parterna. 
4. Båda JV-parterna har en solid ekonomi och kan ta ett gemensamt ansvar för bolagets 

utveckling.  
 
SKF har sett sina samarbeten som långsiktiga lösningar, även om det var det ända sättet att 
etablera sig på då företaget valde att gå in på den kinesiska marknaden. Idag är reglerna 
ändrade och utländska företag har möjligheten att etablera dotterbolag i Kina. Enligt Magnus 
skulle de inte ha gått in i lika många JV idag som de gjorde för 10 år sedan men JV är dock 
ett bra sätt att lära känna Kina på, någonting som kan vara värdefullt.  
 
Som ny på marknaden är JV enligt Johansson ett bra sätt att ta sig in i Kina. Det finns då 
någon som känner till marknaden och vet hur det fungerar. Generellt viktiga aspekter att 
tänka på för Svenska företag som vill ta sig in på den Kinesiska marknaden genom JV kan 
vara följande; 
 

 Bygg en bra och hållbar relation med samarbetspartnern. Låt det ta lite tid så att man 
inte gör förhastade val, utan välj med omsorg. Viktigt att förstå varandras avsikter 
och att båda är villiga att satsa på samma sätt. Se till att det finns en ärlighet och 
uppriktighet mellan parterna. 

 
 Var tydlig redan från början i avtal och se till att ha bra kinesiska jurister tidigt i 

förhandlingarna så att man tillsammans kan reda ut vad som måste finnas i avtalen.  
 

 Bygg och utnyttja nätverk med andra svenska företag på den kinesiska marknaden, 
för att få möjlighet att lära sig vad det är som gäller och för att undvika fallgroparna. 
Se även till att kontakta organisationer såsom; Handelskammaren, Exportrådet och 
Ambassaden. 
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5.3.3 Kultur 
 
Johansson anser att de kulturella skillnaderna mellan Kina och Sverige inte är så stora som 
man kan tro till en början. Det finns mycket av det kinesiska sättet att vara även i det svenska 
sättet. Vi är båda traditionellt vänliga mot varandra och vi tillämpar en försiktighet och 
artighet i affärsvärlden. Mycket känns igen i de båda kulturerna vilket leder till att det går att 
umgås på ett naturligt sätt. Dessutom är Svenskar mycket uppskattade i Kina, då det finns 
starka band dem emellan. Sverige var exempelvis det första landet som erkände Kina då 
staten bildades.  
 
Det Johansson också tryckte på är att man borde tona ner kulturskillnaderna lite, självklart 
finns det stora skillnader såsom språket men det är lätt att göra sig själv en otjänst genom att 
titta för mycket på skillnaderna istället för att försöka de likheter som det faktiskt finns.  
  
5.3.4 Stanna kvar eller dra sig ur? 
 
Ett beslut att avsluta Joint Venture samarbetet innebär att SKF köper upp sin partner vilket 
resulterar i att det inte påverkar deras verksamhet nämnvärt. De är fortfarande samma företag 
och företaget har tillgång till det kringliggande nätverket. Då det är SKF som har hela affären 
innebär det också att de har kunderna. Den dagen ens partner köps upp händer det praktiskt 
tagit ingenting. Beslutas det för uppköp av de statligt ägda företagspartnerna innebär detta 
också att det öppnas för större konkurrens på marknaden då statens relationer i företaget 
minskar med en effekt att den tidigare lojaliteten försvinner. 

5.4 INTERVJUSAMMANSTÄLLNING, GUNNAR FLISBERG, ABB 
 
5.4.1 Motiv bakom JV 
 
ABB har idag 23 Joint Ventures på den kinesiska marknaden och relationerna till Kina går 
tillbaka till början av förra seklet, och företaget har varit på plats sedan 1979 då den kinesiska 
marknaden började öppna upp sig. Andledningen till företagets bildande av deras Joint 
Ventures var på grund av de restriktioner som då rådde på marknaden med innebörden att 
endast kinesiska företag fick vara med vid upphandlingar. Att restriktionerna idag har 
minskat innebär inte att det finns en frånvaro av handelshinder för utländska företag men 
dessa kan kringgås genom Joint Ventures. 
 
5.4.2 Tillit och utbyte av resurser 
 
Flisberg menar att det inte finns så många företag för ABB att välja på men aspekter som han 
anser väsentliga är om företaget i fråga är, ur kundsynpunkt, en bra leverantör, om företaget 
har ett attraktivt läge nära järnvägar och floder så att det finns en befintlig infrastruktur för att 
transport till och från företaget ska fungera. Ett attraktivt läge är också ett sätt att attrahera 
kompetenta medarbetare. Det är också väsentligt att den lokala partnern besitter 
branschkunskap och god kompetens både hos medarbetare och ut mot kunder. Vad staten 
anser är även viktigt då marknaden inte helt har lyckats uppnå fullständig marknadsekonomi. 
Att kunna tillfredställa kunderna är det som räknas mest, utan den förmågan är det svårt att 
bedriva verksamhet. 
 
Det ABB: s samarbetspartner tillför dem är först och främst tillgång till marknaden och för att 
ABB skulle få tillgång till den kinesiska marknaden krävdes det av dem att de tillförde ny 
teknik och då också kompetensutveckling till lokala företag. De lokala företagen utsågs med 
hjälp av den kinesiska staten, och det var sedan dessa företag som blev ABB:s 
samarbetspartners i deras Joint Ventures.  
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Enligt Gunnar Flisberg så tillför ABB främst pengar, teknik och ägande till samarbetet medan 
den lokala partnern står för lokal, personal och del i ägandet den med.  
 
Vad som enligt ABB är A och O är kvalitet, lönsamhet och nöjda kunder och Flisberg menar 
att målen för de olika parterna ofta skiljer sig åt vilket ofta resulterar i oenighet och 
meningsskiljaktigheter. Kineserna värdesätter familjen mer än företagets lönsamhet och om 
flera familjemedlemmar arbetar på samma företag är deras välbefinnande ofta viktigare än 
företaget. Även om ett samarbete ingås med skiljda mål från de olika företagen är det vitalt 
för båda parter. 
 
Problem i en stor industri som den ABB är verksam i har av företaget upplevts i form av att 
exempelvis temporära avtal gällande en viss aktivitet inte efterlevs och att det andra företaget 
fortsätter med aktiviteten efter det att avtalet har gått ut. Att skydda sig mot plagiat går inte.  
 
Ägandeförhållandena är på grund av branschregleringar 50/50 och ABB nekas fortfarande 
majoritetsägande i dessa bolag. Trots detta är det vanligtvis ABB som tillsätter VD samt 
Finansdirektör från Europa medan övrig personal oftast är kinesisk. Undantag finns som 
exempelvis i uppstartningsfasen av JV då det kan behövas specialister från Europa. 
 
Essentiella frågor att ta hänsyn till enligt Flisberg för att en Joint Venture ska ses som lyckad 
är exempelvis transportfrågor, det vill säga att företaget exempelvis har en bra placering i 
närheten av floder och eller järnvägar och att branschgod kompetens finns hos medarbetarna 
och kunderna. Lönsamheten i ett Joint Venture samarbete är precis lika viktigt som vilket 
annat företag som helst.  
 
Flisberg anser att alla ABB: s Joint Ventures är långsiktiga då det tar 5 till 10 år att bygga upp 
ett väl fungerande samarbete. Det är alltså både kraft och tidskrävande och ”det är inte värt 
att gå igenom allt helvete om det bara skulle vara på kort sikt”. 
 
Råd att fundera på enligt Flisberg för företag som står inför en JV etablering är: 
 

 att inte ingå en Joint Venture om det inte är på lång sikt.  
 

 Små och medelstora företag bör definitivt ta in experter, som till skillnad från de 
stora företagen ofta inte har sina egna specialister med rätt kunskap inom området, 
som hjälper till att undersöka regler, standards etcetera. Om den kinesiska partnern 
märker att det utländska företaget inte har koll på vad exakt det är som gäller är 
sannolikheten stor att bli lurad och får råd vilket kan resultera i att företaget handlar 
fel.   

 
 Företag kan få hjälp genom bland annat svenska ambassaden eller exportrådet.  

 
5.4.3 Kultur 
 
Kulturkrockarna har av Gunnar Flisberg upplevts som jättestora. I Kina finns det Guanxi, 
nätverk som kineserna använder sig mycket av och detta är någonting som är vitalt i den 
kinesiska kulturen. Enligt Flisberg är varje kines en affärsman i sig och optimerar sin 
förmögenhet under livets alla skeden och varje ny händelse och dag en ny business.  
 
Någonting annat som uppmärksammas är även förhållandet mellan chef och anställda, 
någonting som är mer viktigt i Kina än i Sverige och Europa. I Kina har chefen stor makt och 
de lokalt anställda ifrågasätter inte gärna chefen oberoende på vad det gäller. Flisberg anser 
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att kineserna fortfarande har mycket kommunistiskt över sig då de fortfarande servar staten 
istället för lönsamheten i företaget. Även om kineserna i dagsläget kan ses som 
marknadsekonomer och ibland till och med i högre grad än svenskar så råder det fortfarande 
en planekonomi i Kina.  
 
I ABB: s samarbeten används oftast ett europeiskt ledarskap som bas. I Kina framstår ofta en 
bra chef som ännu bättre medan en dålig chef avslöjas omedelbart, vilket gör att det är 
mycket viktigt att ha bra chefer i Kina, detta är A och O, annars kan det sluta i katastrof 
enligt Gunnar Flisberg. Främsta delen av Kinas befolkning kan inte engelska och på grund av 
detta används det tolk inom företagen och enligt Flisberg är det få utländska som ser till att 
lära sig det kinesiska språket. 
 
5.4.4 Stanna kvar eller dra sig ur? 
 
ABB ser alla sina Joint Ventures som långsiktiga lösningar och enligt Flisberg är det för dem 
en absurd idé att dra sig ur sina samarbeten. Det tar 5-10 år innan man lyckas bygga upp en 
fungerande verksamhet, och när det stadiet väl är passerat så har alla deras verksamheter 
kommit till ett stadium där de är lönsamma och företaget jobbar istället på att utöka dessa då 
marknaden växer. I dagsläget bedrivs ingen export från Kina utan ABB har fullt upp med att 
kämpa för att kunna serva den lokala marknaden. ”Det är billigt att tillverka i Kina, men det 
tar 5-10 innan man kan skörda frukterna. Det är alltså inga snabba vinster” säger Flisberg.  

5.5 INTERVJUSAMMANSTÄLLNING, JOAKIM HJERPE, VOLVO LV 
 
5.5.1 Motiv bakom JV 
 
Volvo Lastvagnar kom in på den Kinesiska marknaden under 1994 och har idag tre Joint 
Ventures med kinesiska partners. Anledningen till detta inträdessätt var på grund av de 
lagstiftningar som rådde och fortfarande råder gällande bilindustrin vilket innebär att det 
utländska bolaget får äga max 50 % av bolaget.  
  
5.5.2 Tillit och utbyte av resurser 
 
Under mitten av 90-talet var fortfarande landet och marknaden inte så passa öppna att Volvo 
själva fick välja vilken partner de ville samarbeta med utan företaget var tvungna att gå via 
staten för att träffa en partner. Under denna period fanns det inte heller så många att välja 
mellan utan valet var relativt begränsat, detta är dock någonting som har förbättrats enligt 
Joakim Hjerpe.  
 
För att ett Joint Venture ska fungera enligt Hjerpe är det viktigt att hitta en partner som passar 
ihop med det företaget vill göra. Det är alltså av hög vikt att företaget finner en partner som 
passar ihop med produkterna som tillverkas, att det finns synergier så att företaget får en fast 
grund att stå på. Med tanke på att bilbranschen är reglerad finns det alltid en stor risk när det 
gäller överföring av teknologi och risk för teknikläckage vilket innebär att det är vitalt att 
hitta en partner som det finns ett förtroende för och en tillit de båda emellan. Det gäller alltså 
att skapa en win-win situation, annars kan risken vara stor att någon av partnerna är i 
samarbetet av fel anledningar.  
 
Skälet för den kinesiska partnern att samarbeta är ofta kommersiellt och svenska företag 
måste se till att gå in i samarbetet med ett gott självförtroende och vara stolta över vår fina 
industri och inte vara naiva och tro att ingen kommer att vilja stjäla utan istället försöka att ta 
för oss av vad som erbjuds. Det är därför viktigt att inte komma till Kina på fel skäl, som 
företag är det av stor vikt att inse att det kommer att ta lång tid och kosta mycket pengar och 
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krävas mycket arbete. Enligt Hjerpe kommer inte många bolag längre att gå in i Kina under 
dessa former då regleringarna för de specifika branscherna släpps.  
 
Enligt Hjerpe så är det främst kunnandet om Kina och dess marknad som deras partners har 
tillfört dem, exempelvis hur företaget ska gå tillväga för att sätta igång en verksamhet. 
Partnern har även bistått med information gällande tillgångar i Pekings politiska värld i form 
av hur man ska gå tillväga för att få tillstånd och dylikt.  
 
De meningsskiljaktigheter som har uppkommit i Volvo Lastvagnars fall har inte rört själva 
formen på samarbetet där företaget har väl fungerande styrelse och bra beslutsklimat utan 
snarare problem gällande olika uppfattningar från partnerna samt skilda ambitionsnivåer med 
tanke på att många av partnerbolagen är statligt ägda vilket ofta leder till att den politiska 
agendan är dold. Det är därför viktigt att tänka över hur samarbetet och ens partner kommer 
att påverka politiskt. Även investeringsfrågor och produktrelaterade frågor har varit saker 
som har gjort att friktioner har uppstått.  
 
Det är enligt Joakim Hjerpe viktigt att ha kontroll över företagets investeringar och i 
dagsläget har man svensk VD samt ekonomichef medan partnern är styrelseordförande och 
Volvo vice styrelseordförande. Denna uppdelning har fungerat bra för Volvo Lastvagnars 
Joint Ventures och de båda parterna har funnit sig tillrätta på sina respektive placeringar.  
 
Plagiat är givetvis någonting som förekommer enligt Hjerpe men inget som företaget har 
påverkats av under några större omständigheter. De kinesiska företagen verkar arbeta på tre 
olika sätt, de har egenutveckling vilket innebär att de tar fram egna lastbilar och egna 
motorer. Ett annat alternativ är att de köper teknologi och den tredje varianten är att de 
kopierar.  
 
För Hjerpe är en Joint Venture lyckad då företaget har lyckats att skapa en win-win situation, 
där det finns en naturlig balans mellan de båda parterna och en delad drivkraft om att vilja 
fortsätta samarbetet. Fungerar dessa komponenter kan det bli ett riktigt lyckat Joint Venture 
samarbete. Hjerpe sticker inte under stolen med att det är ett problem med IPR (intellectual 
property rights) och att det förekommer plagiat. Kineserna jobbar själva med detta problem.  
 
För Volvo Lastvagnar är alla deras Joint Ventures långsiktiga lösningar. Om det finns en 
möjlighet att i framtiden ändra ägarförhållanden i deras samarbeten är detta något som Volvo 
gärna vill göra. 
 
Viktiga aspekter att tänka enligt Hjerpe för Svenska bolag som står inför en etablering i form 
av Joint Ventures på den kinesiska marknaden är; 
 

 Tänk efter om det verkligen är rätt att gå in på den kinesiska marknaden just nu. Kina 
kommer att finnas kvar om 10 år också. 

 
 Behöver företaget verkligen göra det? Om företaget väljer att ingå ett samarbete är 

ett 50/50 samarbete är ingen bra form enligt Hjerpe. Bättre att ha majoritet åt något 
håll.  

 
 Var inte alltför ivrig. Se först till att säkerställa och släpp inte teknologin innan du 

har sett till att företaget har fått det som var bestämt från början, annars kan risken 
finnas att det företaget ville åt uteblir. Våga vara tuff och gå in med ett gott 
självförtroende i affären. 
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 Se till att ha kontroll då kineserna ofta tar kontroll även om de inte har det på 
pappret. Viktigt att företaget ser till att det som det vill ska hända också händer 
annars är det lätt att bli överkörd.  

 
 Allt går snabbt i Kina, måste inse att det inte är samma tempo ”hemma” som i Kina. 

 
 Viktigt att ha folk på plats då företaget kan få tillgång till duktiga lokala människor 

som kan hjälpa till. Då vissa industrier är i behov av att ha kontakt med 
centralmakten den dagen de behöver ha tillstånd utfärdat bör företaget ha folk i 
Peking.  

 
5.5.3 Kultur 
 
Hjerpe anser att svenskar generellt sätt är duktiga på att lära sig nya kulturer och att anpassa 
sig. Svenska har ofta superbra värderingar såsom att de är bra på att bygga relationer, visar 
respekt, ödmjuka och pålitliga. Svenskar kan dock anses som lite naiva vilket kan leda till att 
motparten slår emot. Det är viktigt enligt Hjerpe att försöka att hänga kvar i dessa situationer 
och istället försöka att hitta sin partners rädsla och svaga sidor och spela på de strängarna och 
inse att företagen faktiskt är beroende utav varandra. Genom att bygga upp ett bra ”case” mot 
motparten kan företaget lyckas att skapa en bra affär.  
 
I Kina är det mycket spel i affärsvärlden vilket gör att det är mycket att tänka på för att kunna 
täcka upp sina kort. Det är viktigt att de utländska företagen är beredda att spela detta spel för 
att lyckas annars är det inte någon mening med att befinna sig på marknaden. Svenskar bör 
inse att kineserna inte är sena på att utnyttja den andra parten vilket gör det svårt att lita på 
någon. I Kina är det nämligen näst intill ett krig ute i affärsvärlden då en affär ska göras upp 
och det gäller att spela på samma sätt som dem och inte släppa taget för tidigt.  
 
Hjerpe anser inte att det är några större skillnader mellan kinesiska och svenska medarbetare, 
möjligen att de kan vara lite tystlåtna ibland med det kan å andra sidan svenskar också vara. 
Kineser kommer fram genom att vara själviska och de är därför duktiga på att positionera sig 
och de utnyttjar det de kan för att komma framåt. Kineserna vill ofta få ut någonting av allt 
de gör och har därför ofta en baktanke med saker och ting. Det är viktigt att vara tuff gällande 
ledarskapet i Kina. Hjerpe jämförde dem med sand, det måste alltså tillföras ett yttre tryck för 
att de inte ska åka ur handen. Kineser kan ofta ha problem med att jobba i team samt att 
hjälpa varandra, det är lätt att det själviska tar över.  
 
För att försöka att skapa en effektiv kommunikation har Hjerpe valt att skapa ett program 
som kallas Top 85, där avsikten är att försöka att lyfta fram lokala chefer genom coaching, 
språkkurs i engelska, företagskultur, allt för att försöka att skapa en ”Volvo anda” för att 
skapa gemensamma värderingar och samma synsätt. Det är även ett sätt för att försöka att 
öka effektiviteten då en lokal chef alltid kan göra mer än vad svenska kan då de ofta har mer 
kunnande om marknaden samt kontaktnät.  
 
5.5.4 Stanna kvar eller dra sig ur? 
 
De faktorer som enligt Joakim Hjerpe är avgörande för om företaget ska stanna kvar är först 
och främst beroende på regleringarna för branschen, annars är den största anledningen att bli 
kvar att det finns någonting att vinna på samarbetet för båda parter, det måste alltså finnas en 
win-win situation. Hjerpe anser att om det finns möjlighet till majoritetsägande är detta en 
större anledning att stanna kvar än under deras förhållande 50/50.  
 
Anledningarna till att vilja dra sig ur är många. Det kan vara på grund av långsamma 
beslutsvägar, de båda parterna har olika sätt att arbeta på och olika syn på vad affären kan ge, 
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då förespeglingarna kan gå isär. Något som kan ställa till problem är om de båda parterna har 
olika ambitionsnivåer då de olika parternas motiv kommer att komma upp till ytan förr eller 
senare. Exempel på detta kan vara teknologi eller distributionskapacitet.  

5.6 INTERVJUSAMMANSTÄLLNING, RONNY RYDH, ELECTROLUX 
 
5.6.1 Motiv bakom JV 

 
Electrolux gick in på den kinesiska marknaden 1995 och hade då holdingbolag utan någon 
operativ verksamhet vilket var ett vanligt sätt att göra på den tiden. Anledningen till att 
företaget ingick Joint Ventures var enbart på grund av de restriktioner som rådde i landet, det 
var helt enkelt omöjligt att komma in på något annat sätt. Kina hade industrier som antingen 
var under restriktion eller så var det helt enkelt förbjudna och enligt Ronny Rydh stod 
Electrolux på platsen framför ammunitionsfabriker. Skälen till dessa restriktioner berodde 
mycket på att kineserna hade en stor arbetsstyrka och genom att tvinga företag att ingå Joint 
Ventures kunde till viss del arbetslösheten förhindras. Det var med andra ord inget självvalt 
beslut att gå in på den kinesiska marknaden genom JV, enligt Rydh har ingen inom den 
industrin som Electrolux befinner sig behov av JV. I samband med Kinas inträde i WTO 
öppnades restriktionerna upp och sedan mars 2004 har Electrolux helägda dotterbolag i Kina. 
Företaget valde att sälja av eller att köpa över den andra parten av sina samarbeten då 
restriktionerna släpptes. Det finns dock fortfarande kvar tre fabriker på tillverkningssidan. 
 
5.6.2 Tillit och utbyte av resurser 
 
Enligt Rydh hade Electrolux inget val då det gällde samarbetspartners utan företaget försökte 
snarare se ifall de som de kom i kontakt med var acceptabla på något sätt. Det som är viktigt 
att titta på är ifall det finns någonting som är intressant såsom, geografiskt läge, fabriksenhet 
som kan ha ett värde eller produkter att använda sig utav. Syftet är att hela tiden integrera en 
tillverkning i koncernen då företaget inte vill ha en konkurrerande produktkonstruktion utan 
använder enbart en partners konstruktion till en början fram till dess att det går att använda 
sina egna. Det krävs att företaget gör en långsiktig bedömning där lämpliga fabriker samt 
lokalisering vägs in snarare än partnern i sig som i Electrolux fall inte är så viktig. Samarbetet 
med den andra partnern innebär inte att det delas produktion eller komponenter då den 
partnern oftast har betydligt äldre produktion. Anledningen till att de kinesiska bolagen valde 
att ingår JV var främst på grund av oattraktiv produktion då den var för gammal och de sökte 
sig då till utländska partners. Någonting som inte heller är ovanligt är att de kinesiska 
partnerföretagen har andra underbolag, vilket även drabbade Electrolux. 
 
Under perioden då Electrolux valde att gå in på den kinesiska marknaden var de flesta av de 
tillgängliga partners sådana som inte själv hade lyckats och då behövde en utländsk partner. 
Det fanns då enbart statliga bolag att välja mellan vilket gjorde att staten styrde mycket 
gällande valet av samarbetspartner. 1995 fanns det 43 kylskåpstillverkare med inhemsk 
produktion i Kina och Electrolux hade då valt en partner, förhandlat om kontraktet och var 
färdiga att skriva på då ett politiskt beslut omöjliggjorde detta samarbete. Detta ledde till att 
företaget var tvungna att starta om hela processen från början igen och det fanns då inte 
längre lika många samarbetspartners att välja mellan eftersom de flesta redan hade ingått 
andra samarbeten. 
 
Rydh anser att den kinesiska partnern inte har tillfört företaget någonting utan snarare 
fungerat som en restriktion. Detta med tanke på att investeringsbeslut måste tas gemensamt 
och för att kunna investera måste det finnas kapital, någonting som den kinesiska partnern 
ofta saknar. Rent logiskt, genererar företaget större vinst finns det även en större andel att få i 
vinsten medan om företaget genererar förlust så finns det enbart en större förlust att ta del av. 
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Det har egentligen inte förekommit några direkta meningsskiljaktigheter mellan de olika 
parterna utan de båda har jobbat för företaget snarare än ägaren. Då minimilönerna är lägre i 
lokala än i utländska företag blir oftast de anställda lojala företaget. På styrelsenivån var det 
enligt Rydh inte så att det var någon speciellt besvärlig partner utan alla försökte att tillföra 
det som de kunde på sitt sätt. 
 
Electrolux har trots restriktioner alltid haft majoritet i sina samarbeten. Detta innebär att det 
är majoritetsägaren som tillsätter ledningsgruppen och Electrolux tillsatte då VD samt 
ekonomichef medan partnern tillsatte vice VD. 
 
Problem som dock kan uppstå är gällande plagiat, någonting som även Electrolux drabbats av 
inom koncernen. För några år sedan hittade företaget identiska dammsugare som de 
Electrolux tillverkade och som även använde sig utav identiska underleverantörer. Det var 
dock en tillfällig historia och den produktlinjen såldes av för några år sedan. Plagiat är 
någonting som är mycket svårt att undvika och skydda sig ifrån. Det fanns en lagstiftning 
som möjliggjorde att företaget kunde åtala för exempelvis patentintrång, problemet var bara 
att göra detta till rimliga kostnader samt att det oftast är väldigt svårt att se ursprunget av 
plagiaten. 
 
Att en Joint Venture ska bli lyckad på något sätt är för Rydh nästintill omöjligt då det enligt 
honom är svårt att förstå hur JV kan tillföra någonting alls. Det finns dock många som står ut 
med samarbetet för att det finns något slags utbyte. Det som kan göras är att företaget 
försöker att stå ut och försöker att minimera riskerna med samarbetet till dess att 
avregleringarna släpps. I samband med detta så har Electrolux sett alla sina samarbeten som 
kortsiktiga lösningar i väntan på att kunna få vara helägda. 
 
För företag som ska ge sig in på den kinesiska marknaden genom JV är det viktigt att: 
 

 Ha en gemensam målsättning 
 

 Respektera varandra 
 

 Försöka att bortse från skillnader i kulturen 
 

 Bygga upp en barriär som skydd mot risker. 
 
5.6.3 Kultur 
 
Det är idag allmänt känt att det finns skillnader mellan svenska och kinesiska medarbetare. 
De främsta skillnaderna är hur strukturen är uppbyggd, då kineserna är ovana att arbeta i 
matrisorganisation, någonting som är vanligt i ett företag som Electrolux. Kina har istället 
fortfarande en stark hierarki där de vill ha en klar och tydlig chef. Enligt Ronny Rydh är idag 
efterfrågan större än tillgången gällande personal vilket resulterar i att det kan vara svårt att 
hitta lämpliga kandidater till alla poster inom företaget. Kineser är oftast inte skolade till att ta 
initiativ etcetera, detta är dock någonting som kan läras upp enligt Rydh. Så stor skillnad är 
det inte mellan människor och det kan läras ut i vilken miljö som helst. 

 
Någonting som företag kan göra då de bestämmer sig för att gå in på en främmande 
marknaden är enligt Rydh att försöka förbereda personalen så bra som möjligt genom att 
använda sig utav språkkurser, information gällande seder och vanor etcetera, allt för att 
medarbetarna ska få en kunskap om marknaden och hur denna fungerar. 
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I Kina finns det fortfarande stora språksvårigheter gällande engelskan även om detta är 
någonting som idag utvecklas mycket snabbt. Rydh talar lite kinesiska och anledningen enligt 
honom till att inte fler utländska chefer gör detta är främst tidsrelaterad. Allting tar mycket 
tid i Kina och kraven är högre än hemma då det oftast handlar om stora pengar samt att det är 
kostsamt att skicka ner utländska chefer och medarbetare till Kina. För att kunna lära sig att 
tala det kinesiska språket krävs det ca 2-3 år, vilket är en lång tid och kräver mycket energi. 

 
5.6.4 Stanna kvar eller dra sig ur? 
 
JV vill man inte stanna i alls enligt Rydh. Det finns inga fördelar med att stanna i ett JV och 
inget positivt med att blanda partnerskap. Skapas enbart olika prioriteringar vilket gör det 
svårt att fatta beslut om investeringar då det krävs två beslutsorgan.   

5.7 KORT TABELLSAMMANSTÄLLNING AV FÖRETAGENS SITUATION  
 

 SKF ABB Volvo LV Electrolux 
Marknadssituation Avreglerad Reglerad Reglerad Avreglerad 
Antal JV 4 23 3 0 
Ägarförhållande  Majoritet  50/50 50/50  
Långsiktiga vs. 
kortsiktiga 

Långsiktiga  Långsiktiga 
(tar tid innan 
lönsamt) 

Långsiktiga  Kortsiktiga  

Varför stanna kvar? *Lönsamhet *Lönsamhet 
 

*Regleringar  
*Win win 
*Majoritet  

*Ingen 
anledning, om 
ej lönsamt  

 
Tabell 3 Företagsöversikt  

 I tabellen ovan redovisas undersökningsföretagens situation på den kinesiska marknaden. 
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6 
 

ANALYS 
 

I detta kapitel sätts den teoretiska referensramen i relation till det som framkommit i den 
empiriska undersökningen och de olika studerade företagen sätts även de i relation till 

varandra där likheter och skillnader lyfts fram. 
 
 

6.1 MOTIV BAKOM JOINT VENTURE 
 
I litteraturen framhåller Yanni den kinesiska statens inverkan då denna vill ha en fortsatt 
kontroll över att teknologiöverföring från det utländska företaget till det inhemska fungerar 
väl och att de inhemska företaget erhåller managementkunskaper samt tillgången till 
exportmarknaden. När de studerade företagen valde att gå in på den kinesiska marknaden 
fanns det utöver den kontroll som Yanni beskriver även regleringar som berörde samtliga 
branscher. Att dessa regleringar har påverkat företags val av inträdessätt i Kina framhölls av 
samtliga respondenter. De blev intvingade i Joint Ventures med en kinesisk partner då detta 
var det enda sättet att verka på den kinesiska marknaden för dem, något som gällde för 
samtliga utländska företag innan regleringarna släpptes. Där Kina fortfarande är i behov av 
utveckling, exempelvis inom bilbranschen, finns regleringarna fortfarande kvar idag.  

I teorin beskrivs tillgången till marknaden som en av flera anledningar till att företag väljer 
att ingå Joint Ventures i Kina, något som framhölls som det främsta motivet av majoriteten av 
respondenterna. Electrolux såg dock inte detta som ett motiv utan framhöll möjligheten att 
kringgå de regleringar som i det skedet fanns på marknaden som främsta orsak till 
samarbetet.  

Både i litteraturen och bland respondenterna framhävdes även tillgången till arbetskraft och 
bra leverantörer samt möjligheten att skapa sig en god produktbas i landet som motiv till 
samarbete från de utländska bolagens sida. Volvo Lastvagnar beskrev även möjligheten till 
synergier de båda bolagen emellan som ett motiv, någonting som även tas upp av Yanni i 
beskrivningen av karaktärsdrag för JV där det diskuteras kring utbytet av resurser samt värdet 
i att skapa synergier. Det är enligt Volvo Lastvagnar viktigt att samriskbolagen ingår 
samarbetet av rätt anledningar och inte ingår en JV för att kunna byta marknaden mot 
tekniken. Liksom Volvo Lastvagnar anser SKF att det är viktigt att de båda parterna har 
förståelse för varandras skäl redan från början så att detta inte kommer som en överraskning 
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senare i samarbetet. Dessa aspekter diskuteras även av Bengtsson, Holmqvist, & Larsson, då 
oklara motiv i ett senare skede kan leda till komplikationer de båda parterna emellan.  
 
I enlighet med vad litteraturen säger var anledningarna till samarbetet från den kinesiska 
sidan just tillgången till teknologi och kapital. Enligt ABB var de tvingade att överföra viss 
teknologi för att få komma in på marknaden, någonting som även kan ses i SKF: s fall. Enligt 
Volvo Lastvagnar är oftast de kinesiska motiven rent kommersiella och det viktiga här är att 
motiven klargörs redan från början för att undvika senare komplikationer.  
 
Contract & Lorange beskriver vidare i litteraturen reducering av risker och kostnader som en 
anledning till JV, där det har identifierats tre sätt att sprida riskerna på i ett samarbete. Den 
första beskriver hur riskerna kan spridas över två bolag och därför minskar, den andra tar upp 
möjligheten till att få en snabbare närvaro på marknaden och den sista talar om kostanden av 
partnerskapet som då blir lägre än kostanden av varje enskild firma. Den enda punkten som 
stämmer överens med de intervjuade företagen är möjligheten till en snabbare närvaro på 
marknaden då samtliga företag som intervjuats enbart hade JV som enda möjlighet för att få 
börja verka på den kinesiska marknaden. Inget av företagen tryckte dock på de resterande två 
som motiv bakom samarbetet. 
 
6.1.1 Resumé  
 
Då våra presenterade företag är verksamma inom olika branscher verkar de inte på exakt 
samma villkor på den kinesiska marknaden. Det som de har gemensamt är deras främsta 
motiv bakom deras Joint Ventures, ett sätt för att komma in i landet och på så sätt komma åt 
den kinesiska marknaden. Det fanns inget alternativ utan Joint Venture var nödvändigt vid 
direktinvesteringar vid den specifika tidpunkten. Vad som dock poängteras av flera 
intervjuobjekt är att marknaden inte är skäl nog för att motivera en Joint Venture utan det 
måste finnas fler bra anledningar för att samarbetet ska få bra förutsättningar såsom synergier 
genom tillgång till leverantörer och distributörer, billig arbetskraft etcetera, vilket i teorin tas 
upp som skäl bakom samarbetsformen. 
 
Från Kinas sida, vilket framkom både i litteraturstudien och i expertintervjun, handlade det 
dock om helt andra skäl, såsom tillgången till teknologin och två av de fyra fallföretagen 
befinner sig fortfarande under kontroll av den kinesiska staten vilket i teorin beror just på att 
staten vill säkra tekniköverföringen i dessa branscher så att de inhemska företagen kan 
moderniseras med hjälp av utländska resurser. Teorin menar att olika motiv inte behöver vara 
ett problem, det viktiga är bara att motiven är kända av alla parter vilket respondenterna 
poängterar. Samtliga undersökta företag verkar medvetna om situationen i Kina och vad som 
förväntas av respektive part.  
 
De målsättningar litteraturen förespråkar som vanligast när den här typen av samarbete ingås 
upplevs inte till 100 % i realiteten. Det som alla dock har gemensamt är att deras samarbeten 
har påverkats av värdlandets regering vilket påverkar verksamheterna. 

6.2 TILLIT OCH UTBYTE AV RESURSER 
 
I litteraturen beskrivs det hur staten lanserar investeringsprojekt för att kunna få in utländskt 
kapital. Mot att det utländska företaget betalar en viss summa kan dessa få hjälp med att hitta 
lämpliga partners. Med tanke på att samtliga undersökta företag valde att gå in i Kina för ett 
flertal år sedan blev valet av partner relativt begränsat för samtliga då det enbart fanns ett 
fåtal samriskföretag att välja emellan. Enligt Florent Obesse har företag idag en större 
valmöjlighet då staten inte behöver vara inblandad på samma sätt som den var för tio år 
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sedan. Detta innebär att det lättare går att undvika statens dolda agenda vid val av partner och 
den risk det kan medföra då staten i många fall enbart ser till det kinesiska bolagets bästa.  
 
Trots det begränsade valet som rådde gällande val av partners finns det ett antal viktiga 
aspekter att ta hänsyn till där Brouthers, Brouthers & Wilkinson talar om de fyra C: a för att 
kunna skapa fördelar med samarbetet. Det första C:t, Complementary skills, beskriver hur 
företag ska göra i initialskedet vid val av samarbetspartner. I enlighet med Florent Obesse 
förespråkas att det görs någon slags granskning av de lokala företagen. Detta stämmer väl 
överens bland största delen av de intervjuade företagen där SKF vid sitt inträde på marknaden 
utförde en Due Diligence, en noggrann undersökning gällande företagens likvida situation 
etcetera för att se till att det lokala företaget hade resurser nog att bedriva verksamhet. 
Företaget sökte efter bolag verksamma inom samma bransch med liknande produkter för att 
finna fördelar, något som är i likhet med vad som enligt teorin kan ses som 
fördelsframbringande i form av kostnadseffektivitet vilket kineserna är duktiga på.  
 
Även ABB kontrollerade att deras partners kunde tillföra viktiga faktorer såsom; möjligheten 
till ett attraktivt läge, tillgång till en god infrastruktur och arbetskraft. I utbyte mot den 
kinesiska marknaden tillförde ABB i sin tur teknik, kapital och ägande, vilket 
förhoppningsvis resulterar i att det skapas en ge och ta situation där båda parter får ut något 
av samarbetet. Detta är även någonting som förespråkas i litteraturen då samarbeten där 
företagen besitter kompletterande kunskaper har större möjligheter att lyckas än om enbart en 
part bidrar med allt. Detta är någonting som även Volvo Lastvagnar ansåg vara väsentligt då 
det primära var att det fanns en synlig logik bakom valet såsom synergier och att de båda 
parterna hade saker att tillföra varandra vilket innebar att de båda hade något att vinna på 
samarbetet. Enligt teorin och Bengtsson, Holmqvist, & Larsson, kan samarbeten där det 
strävas mot en ”win-win” situation skapa stora möjligheter. Det måste alltså röra sig om ett 
företag som passar ihop med det som ska produceras och genom potentiella synergier blir 
logiken bakom samarbetet även synlig på papper. Volvo Lastvagnars partner har donerat sitt 
kunnande vad det gäller den kinesiska marknaden men även vad som krävs för att köra igång 
en verksamhet i landet vilket också innebär värdefull kunskap om Pekings politiska värld i 
form av exempelvis vad som krävs för att få tillstånd utfärdade.   
I Electrolux fall sökte företaget efter bolag som var acceptabla, i form av att de hade ett bra 
läge eller att de besatt fabriksanläggningar. Inom kylskåpsbranschen fanns många aktörer 
men det var staten som styrde gällande beslutet, och den tilltänkta partnern var inte den 
företaget slutligen sammanfördes med på grund av politiska skäl. De bolag som fanns 
tillgängliga var sådana med finansiella problem som inte hade lyckats på egen hand och 
därför sökte en utländsk partner. Detta är någonting som belyses som ett vanligt 
förekommande fenomen i teorin, då dessa kinesiska bolag genom samarbetet får möjlighet att 
minska sina risker enligt Yanni. Det var alltså snarare läget och att företaget besatt lämpliga 
produktionsanläggningar som var viktigare än själva partnern i sig. I förhållande till vad som 
framläggs i teorin angående vad som bör beaktas vid just val av samarbetspartner finns det 
aspekter som inte tas hänsyn till i detta fall på grund av den specifika situationen som rådde 
på den kinesiska marknaden. Företaget hade med tanke på detta inte möjlighet att utgå från de 
aspekter, så som de fyra C: a, beskriver i teorin gällande val av samarbetspartner. 
 
Vidare framhåller Yanni ytterligare faktorer att ta hänsyn till vid val av partner, såsom att den 
lokala partnern har goda nätverk som kan gynna den utländska partnern. I samtliga 
undersökta fall är de flesta av deras samriskpartners statligt ägda vilket kan resultera i 
fördelar och möjligheter som företaget annars kanske skulle riskera at gå miste om ifall de 
istället hade en privat lokal partner. I samband med att Volvo Lastvagnars samarbetspartner i 
slutändan blev Kinas största lastbilstillverkare fick företaget tillgång till viktiga kontaktnät, 
dels på politisk nivå, dels Guanxi. Nätverken är någonting som är essentiellt enligt Florent 
Obesse då dessa kan förhindra att företaget blir utsatt för externa hot. Även teorin talar om 
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vikten av dessa nätverk där Guanxin beskrivs som en nödvändighet för att lyckas göra affärer 
i Kina. Fördelarna med dessa nätverk kan vara att företaget får politiskt inflytande precis som 
i Volvo Lastvagnars fall, vilket kan vara väsentligt för företagets fortlevnad. 

Compatible Goals är ännu en faktor att ta i beaktning där det handlar om att se till de båda 
parternas mål med sammanslagningen på något sätt överrensstämmer. Det är viktigt att alla 
motiv och syften till JV är tydliga för båda företagen innan samarbetet sätter igång. Samtliga 
undersökta företag hade då de ingick partnerskap inte identiska syften och mål som deras 
lokala partner då de utländska företagen ville åt marknaden och kunskapen om denna och det 
kinesiska bolaget ville ha teknik. Men det som förhoppningsvis uppkommer är ett beroende 
från båda håll och det finns en faktisk anledning att vilja hålla ihop det gemensamma bolaget.  

Contact & Lorange identifierar vidare i litteraturen hur företag kan gå tillväga för att sprida 
sina risker där tre aspekter tas upp. En av dessa handlar om ifall företaget haft möjlighet att 
sprida riskerna över två bolag, någonting som det har talats om i Volvo Lastvagnars fall där 
de i början av samarbetet inte behövde ta på sig den totala kostnaden själv då deras partner 
hade möjlighet att vara med och satsa pengar i bolaget. Att de båda bolagen äger lika stora 
andelar innebär också att de delar riskerna gällande förluster och de synergiska 
matchningarna får lägre kostnader till följd. Detta kan dock även ge negativa konsekvenser 
vilket skedde i Electrolux fall där de hade majoritet i sina Joint Ventures, vilket har inneburit 
att företaget har fått större makt, men även att de ökar sina risker då de å ena sidan får större 
del av en eventuell vinst men också att de får större utlägg vid förluster.  
 
Enligt Paakkunainen finns det även nackdelar som kan uppkomma i samband med ett Joint 
Venture samarbete som bland annat kan bero på konflikter mellan parterna, någonting som 
det har rått delade meningar om gällande de undersökta företagen. Det som dock verkar ha 
uppstått bland samtliga företag är att samarbetet ibland kan gå lite trögt framåt, främst 
gällande beslut vad kapitalet ska användas till samt vilka investeringar som ska göras. I teorin 
beskriver Hyder & Ericsson vidare aspekter som kan leda till problem inom JV där just 
komplext beslutsfattande tas upp som en av de tre aspekterna. En ytterligare nackdel som tas 
upp i litteraturen är gällande plagiat, någonting som samtliga företag har märkt av på olika 
sätt. Detta verkar tyvärr vara en faktor som är svår att undvika i ett land som Kina. Även 
angränsade problem har uppstått som i SKF: s fall där den lokala partnern försöker dra 
vinning av SKF som varumärke och då inte respekterar företagets marknad vilket det talas 
om i ett av de fyra C:a – Compatible goals 
 
Det som i teorin beaktas som risker med samarbetet i form av komplext beslutsfattande och 
motsatta strategiska syften går att minska. I enlighet med både teorin och 
företagsrepresentanterna gällande ägarförhållandet är det en fördel för det utländska bolaget 
om de har möjlighet till majoritet i samriskföretaget. Detta innebär förhoppningsvis en större 
kontroll över verksamheten då företaget får möjlighet att tillsätta VD och finansdirektör 
utifrån de egna preferenserna vilket kan minska riskerna med ett samarbete. Enligt Florent 
Obesse kan det annars uppkomma risker såsom att den kinesiska parten utnyttjar detta genom 
att använda investeringarna för att finansiera andra samarbeten vid sidan om. Enligt 
Electrolux och Obesse är detta ett vanligt förekommande fenomen.  
 
Enligt Campbell är det oftast den utländska partnern som sitter på de högsta posterna, något 
som varit fallet för alla våra undersökningsföretag. Detta är för att kunna ha en skaplig 
kontroll över vart samarbetet är på väg då två av de fyra undersökta bolag fortfarande är 
under regleringar. Dock kan det utländska företaget inte besitta samtliga poster i styrelsen då 
det finns lagar och regler som säger att enbart en part inte får lov att inneha alla poster utan 
de båda måste medverka. För att motarbeta riskerna med Joint Venture vill företaget ha 
majoritet och går det inte satsar företaget på att få de högsta befattningarna i 
samriskföretaget.  
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I litteraturen beskriver slutligen Lorange & Roos faktorer att beakta vid evaluering av ett 
samarbete, beroende om de ses som kortsiktiga eller långsiktiga. Majoriteten av företagen har 
sett sina JV som långsiktiga delvis då hälften av dem fortfarande är under regleringar från 
staten. Detta innebär att inte enbart lönsamheten mäts utan även andra faktorer får en 
avgörande roll. Genom Volvo LV program Top 85, med syfte att Volvorisera de lokala 
cheferna, visas det på ett långsiktigt engagemang från Volvos sida där företaget försöker att 
skapa en slags harmonisering parterna emellan vilket enligt teorin uppvisar faktorer som 
måste tas hänsyn till vid utvärderingen av företagets prestationer vid långsiktiga samarbeten. 
Företaget ser inte bara till cash-flow utan tittar även på hur organisationen fungerar och hur 
företaget ska kunna göra för att förbättra denna. Vid långsiktiga samarbeten krävs det att 
företaget tar hänsyn till fler faktorer än enbart det ekonomiska flödet, såsom organisationen 
och dess förmåga till att kunna prestera. Enligt ABB finns det ingen anledning till att enbart 
se sina samarbeten som kortsiktiga då det tar många år innan resultat visas, det är alltså inte 
värt det om det enbart är på kort sikt. Dock motsatte sig Electrolux detta då de menade på att 
det inte finns någon anledning till att se JV som långsiktiga utan deras samarbeten har snarare 
setts som kortsiktiga lösningar för att komma in på den kinesiska markanden. 
 
För att en Joint Venture ska ha möjlighet att lyckas bör parterna kunna tillföra varandra 
värde, och detta innebär också att det måste finnas ett ömsesidigt förtroende för att denna 
transaktion ska kunna äga rum, vilket det diskuteras kring i Cooperative Culture där det sägs 
att de båda företagen bör ha en ömsesidig tillit till varandra. Detta är även aspekter som alla 
de studerade företagen tar upp som viktiga faktorer för att kunna skapa ett lyckat samarbete. 
 
6.2.1 Resumé  
 
Vid val av samarbetspartner har det visat sig att de aspekter som enligt teorin bör beaktas inte 
blir avgörande vid valet av partner eftersom att staten har så pass stort inflytande vid detta 
beslut. Att det finns någon form av utbyte mellan parterna är essentiellt och trots att den 
kinesiska partnern inte alltid är den ideala finns det ändå något båda parterna kan vinna på 
samarbetet i form av ett ömsesidigt beroende då marknaden. Kunskap om marknaden erhålls i 
utbyte mot teknologi, kapital och managementkunskaper. Att företagens strategiska mål 
någorlunda överrensstämmer och att bolagen inte kommer att verka som konkurrenter är 
viktigt, liksom parternas motiv till att samriskbolagets bildades.  
 
Både för- och nackdelar upplevs i alla av de studerade fallen. Fördelar som uppkommer 
genom ömsesidigt utbyte upplevs, men graden av detta utbyte varierar beroende på vilken typ 
av samarbete företagen har och vem partnern är. Risken med Joint Ventures är bland annat 
problemen kring plagiat, vilket alla har upplevt på ett eller annat sätt och svårigheterna att 
skydda sig mot detta är stora. Ett annat problem som uppkommer i alla företagen är att 
beslutsprocessen kompliceras något gällande investeringar då åsikterna parterna emellan ofta 
glider isär. Rent generellt finns inga stora konflikter, men det som kan skapa viss friktion är 
då ambitionsnivåerna glider isär vilket har att göra med att de lokala företagen allt som oftast 
är statligt ägda. Orsaker till andra problem verkar variera något mellan de olika 
undersökningsföretagen. Trots de olika branschrestriktioner har alla fallföretag besuttit 
posterna som VD och finansdirektör för att minimera sina risker med samarbetet.  
 
Alla de studerade företagen såg sina samarbeten som långsiktiga med undantag från 
Electrolux som såg sina före detta samarbeten som enbart kortsiktiga. Genom en jämförelse 
med vad teorin säger kan man se att detta kan vara anledningen till att de SKF, ABB och 
Volvo Lastvagnar har valt att satsa på och titta på fler aspekter än enbart lönsamhen hos 
företaget. 
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6.3 KULTUR 
 
Kina är ett land med en skild kultur från den svenska. Trots detta har de studerade företagen 
generellt sätt inte sett dessa skillnader som så stora och väsentliga som det beskrivs i 
litteraturen. Alla företagen är givetvis överens om att det finns skillnader men de uppfattas av 
respondenterna som mer eller mindre viktiga.  
 
Till skillnad mot vad teorin generellt talar om gällande kulturella olikheter mellan kineser och 
svenskar så väljer SKF hellre att trycka på de likheter som finns de båda kulturerna emellan. 
Svenskar och kineser är båda vänliga och tillämpar en försiktighet och artighet i affärslivet, 
någonting som teorin motsätter sig då kineserna enligt dimensionerna har svårt att lita på 
varandra och problem med att dela information. Snarare än att se och jämföra de skillnader är 
det viktigt att tona ner skillnaderna en aning då de inte behöver ha en så stor effekt som teorin 
och Hofstede antyder. Till skillnad mot SKF har dock Volvo Lastvagnar märkt av kinesernas 
individualistiska sida då kineserna har problem att arbeta i team och inte är sena på att 
utnyttja den andra parten, precis som det talas om i litteraturen gällande dimensionerna. Det 
gäller därför att vara tuff gällande ledarskapet i Kina och Joakim Hjerpe jämförde kineserna 
med sand ”det måste tillföras ett yttre tryck för att de inte ska åka ur handen”. Rent generellt 
anser Volvo Lastvagnar precis som SKF inte att det är väsentliga skillnader mellan kinesiska 
och svenska medarbetare dock trycks det på vissa olikheter såsom att kineserna utnyttjar det 
som går för att komma fram och positionera sig och allt som görs ska gå att få ut någonting 
av vilket resulterar i att det finns en baktanke med det mesta som måste tas i beaktning.  
 
ABB ser dock, i enlighet med teorin, de kulturella skillnaderna som väldigt stora. Skillnader 
som det här trycks på är främst Guanxin då detta nätverk är någonting som är vitalt i den 
kinesiska kulturen. Som Bjerke talar om så kan hela affärsmiljön i Kina beskrivas som ett 
antal sammanbundna nätverk och Gunnar Flisberg säger att: ”Varje kines är en affärsman i 
sig och optimerar sin förmögenhet under livets alla skeden.” Kineserna beskrivs i teorin vara 
kollektivistiska och värdesätter familjen högt, någonting som enligt företaget kan ses som 
problem då detta kan leda till att de sätter familjen och dess välbefinnande framför företagets 
lönsamhet. I Hofstedes fyra dimensioner talas det även om maktdistans där kineserna och 
svenskarna anses ligga på skilda skalor, någonting som både ABB och Electrolux anser då 
det är mycket viktigare med en chef i Kina än vad det tycks vara i Sverige. I Kina har chefen 
en större makt och de anställda ifrågasätter inte gärna det chefen säger, det är alltså mer 
hierarkiskt än i Sverige där det handlar mer om vertikal kommunikation och mer jämlikhet 
mellan chefer och underordnade. I samband med Kinas chefsstil kan det även ses en viss 
tendens av maskulinitet då chefen inte här kräver någon bekräftelse från underordnade 
grupper. Detta resulterar även i skillnader gällande hur organisationen och strukturen är 
uppbyggd i de olika kulturerna då utländska bolag är mer vana att arbeta i matrisstrukturer än 
kinesiska. Att arbeta på detta sätt kan enligt Electrolux vara svårt att göra i Kina då de är mer 
vana vid en hierarkisk organisation och att arbeta under två olika chefer är därför inte 
optimalt.   
 
Med tanke på att Kina fortfarande har kvar en stark hierarki i företagen bli det även vissa 
skillnader på svenska och kinesiska medarbetare enligt Electrolux där kineser ibland kan ha 
svårt att ta initiativ då de är skolade på ett helt annat sätt än svenskar. Detta anses dock inte 
vara något stort problem då det oftast går att lära upp sådana saker hos alla människor 
oberoende på miljön.  
 
6.3.1 Resumé  
 
I de fallföretag vi har valt att utgå ifrån har det visat sig finnas vissa olikheter gällande hur de 
olika företagsrepresentanterna uppfattar skillnader mellan de båda kulturerna. Majoriteten 



Joint Venture i Kina – Under Vilka Förutsättningar? 

 60

anser i enlighet med teorin att det finns skillnader mellan den svenska och kinesiska kulturen 
men dessa har varit mer eller mindre påtagliga för de olika representanterna. Den främsta 
skillnaden verkar vara olikheterna gällande maktdistansen som blir relativt tydlig i företag 
eftersom den kinesiska och svenska organisationen många gånger skiljer sig åt. Även 
kinesernas kollektivism gällande Guanxin, individualismen i form av deras ovilja att dela 
information samt problem med team arbete har det uppmärksammats tendenser åt även i de 
undersökta företagen. Dock syns ett mönster i de intervjuer som genomförts där de flesta 
ändå inte ser det som ett stort problem med att blanda människor från två skilda kulturer. 
Även om det finns skillnader kan det också uttydas vissa likheter de båda emellan och genom 
att trycka på dessa kan förhoppningsvis vissa hinder och problem överkommas.  
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7 
 

SLUTSATS 
 

I detta kapitel kommer vi att utifrån vår analys beskriva de resterande faktorerna i vår 
modell för att på så sätt komma fram till vår slutsats angående Joint Venture och dess 

eventuella fortlevnad. Det som vi i teorin behandlade var aspekterna motiv, tillit och utbyte 
av resurser samt kulturens faktorer som har en inverkan på om samarbetet fungerar och dess 

eventuella konkurrensfördelar. Detta ska då ligga till grund för om samarbetet fortskrider 
eller avslutas och på så sätt hjälpa oss att besvara vår frågeställning.  

 
 

7.1 MOTIV 
 
Den underliggande orsaken till JV samarbeten i samtliga våra fallföretag var på grund av de 
restriktioner som rådde på marknaden under deras intåg. Motivet var att ta sig in på den 
kinesiska marknaden. Företagen ville ha tillgång till resurser, arbetskraft och 
marknadsandelar på den kinesiska marknaden. Detta hade dock kunnat uppnås utan JV om 
det inte hade varit ett påtvingat moment men med tanke på att företagen inte hade ett val kan 
detta leda till att samarbetet inte blir så bra som det hade kunnat bli om det hade varit 
självvalt och om de båda företagen hade haft en stark vilja till att genomföra detta till 100 %. 
För att det då trots regleringar ska fungera och företag ska välja att stanna kvar finns det 
aspekter att ta hänsyn till såsom tillit och utbyte av resurser samt kultur. 
 
Stycket ovan leder oss till konstaterandet att marknadsregleringarna definitivt spelar en stor 
roll gällande om företagen går ur eller stannar kvar i sina Joint Ventures. Har de inga 
möjligheter att gå ur så gör de ju inte heller det. Finns inte möjligheten ser vi en större vilja 
till att få samarbetet att fungera så bra som möjligt där tid och resurser satsas i och med att 
det är en långsiktig lösning. En bättre integrering av de båda bolagen ökar tillit och utbyte av 
resurser, en sammanhållande kultur börjar formas, bättre prestationer och konkurrensfördelar 
skapas och det finns en större vilja att stanna kvar. 
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7.2 TILLIT OCH UTBYTE AV RESURSER 
 
Den kinesiska staten besitter fortfarande stor kontroll gällande utländska företags intåg på 
marknaden just gällande val av samarbetspartner då staten äger många kinesiska företag. 
Marknaden är ansedd som så pass attraktiv att staten passar på att ställa krav på de utländska 
företagen för att få resurstillförsel och kompetens. Här verkar det finnas en skillnad beroende 
på vilka företag det talas om. Äger staten den lokala företagspartnern och om den även är 
kund kan Joint Venturen få fördelar som annars inte skulle vara möjliga. Är staten delägare i 
bolaget finns det anledning att välja detta bolag framför privatägda. Finns det aspekter som 
gynnar de båda parterna så skapas bättre förutsättningar för samarbetet då detta kan innebära 
att nyttan bättre syns för själva utbytet och tilliten mellan parterna. Är dock kundkretsen av 
mer privat karaktär blir det snarare en nackdel/restriktion. Saknar de lokala bolagen inte bara 
kompetens utan även har en dålig likvid situation är det lätt att det utländska företaget lockas 
in i samarbetet på grund av fel skäl, det vill säga tillgång till marknaden. Detta skapar sämre 
förutsättningar för ett lyckat samarbete vilket kan leda till en större vilja att gå ur samarbetet.   
 
Det måste alltså finnas en samarbetspartner som det finns ett förtroende för, någonting som 
uppkommer genom att parterna från början visar sina rätta motiv till samarbetet. Finns detta 
så skapas det kanske också större anledningar att fortsätta det påbörjade samarbetet. Tillit & 
utbyte av resurser i form av lokalkännedom, arbetskraft, politiska fördelar, 
kostnadseffektivisering är fördelar som kan uppnås genom ett bra samarbete och som kan 
gynna verksamheten som bedrivs. Företagen ger och tar av varandra men på liknade villkor 
vilket genererar fördelar för de båda parterna i JV samarbetet.  
 
Det utländska företaget har större eller mindre möjlighet att påverka valet av partnern och ju 
större möjligheter som finns desto lättare är det eventuellt att hitta synergier eller andra 
utbyten. Finns det ett viktigt utbyte mellan parterna uppkommer situationen win-win och 
anledningarna att stanna kvar i samarbetet är större. Ser företagen att det finns positiva 
aspekter med samarbetet ökar potentiellt sätt även viljan att föra bolaget framåt och risken att 
någon av parterna befinner sig i samarbetet av fel skäl minskar.  
 
En riskfaktor i samband med ett samarbete kan vara bristen av kontroll vilket kan övervinnas 
genom att skapa sig en större ägarandel eller genom inverkan på strukturen i samarbetet. Ju 
mer makt det utländska bolaget har desto mindre blir riskerna och större blir möjligheterna att 
driva bolaget åt önskvärt håll. Majoritet påverkar styrelsen som påverkar verksamheten i 
form av hur väl det presterar och då också hur pass konkurrenskraftiga de kan vara på 
marknaden. Då finns det anledningar till att stanna kvar om partnern har något att tillföra eller 
om det inte finns möjlighet på grund av regleringar att gå ur. Om regleringen bestämmer att 
det utländska bolaget inte får lov att ha majoritetsägande kan företaget ändå ta viss kontroll 
genom innehavandet av posterna VD och finansdirektör. Detta kan verka som en 
riskminskande faktor då det utländska bolaget får större möjligheter att kontrollera och styra 
samarbetet bättre. Då en av riskerna med samarbetet kan vara en dold agenda så som att det 
lokala företaget har andra samarbeten vid sidan av och använder kapital från Joint Venturen 
för att finansiera dessa, kan kontroll över de ekonomiska resurserna bemästra risken.  
 
Plagiat ligger i kulturen, detta verkar dock inte ha inverkan på JV fortlevnad och problemet 
verkar, i de studerade fallen, handla om företag utanför samarbetet. Inte risk i själva JV, mer 
en risk företaget tar i och med beslutet att gå in på den kinesiska marknaden.  
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7.3 KULTUR 
 
I litteraturen ges bilden av att kulturella skillnader kan ha en stor inverkan på hur en 
internationell Joint Venture fungerar. Det är två olika nationella kulturer och även 
företagskulturer som ska mötas och detta möte sägs ofta ställa till problem. Då fokus i denna 
uppsats har varit stora svenska produktionsföretag med en internationell prägel verkar 
kulturens inverkan inte vara en avgörande faktor till att eventuellt dra sig ur ett samarbete. I 
stället för att arbeta utifrån de skillnader som faktiskt finns så försöker företagen arbeta 
utifrån likheterna. Här kan synen på om samarbetet är långsiktigt eller kortsiktigt ha 
betydelse. Om det är ett nära samarbete bolagen har och det är en långsiktig lösning arbetar 
det utländska bolaget mer med att skapa gemensamma värderingar som blir grunden i 
samriskföretaget. Även om kulturen inte spelar så stor roll i själva samriskföretaget är den 
vital för att kunna verka på den kinesiska marknaden då sätten att göra business skiljer sig. 
Hela systemet byggs på den kinesiska kulturen och för att utländska bolag ska ha bra 
förutsättningar på marknaden bör de ha djup förståelse för hur den fungerar. Med lokala 
människor involverade i företaget, som blir nyckelpersoner i externa relationer till 
exempelvis staten, finns bättre chanser att kunna utnyttja de nätverk som är nödvändigt för att 
ha en business i Kina. De besitter kunskap om marknaden, lagar och regler etcetera, vilka kan 
vara väsentliga för ett lyckat samarbete.  
 
För att binda ihop dessa slutsatser har vi valt att koppla dessa till vår modell som vi har utgått 
ifrån under uppsatsens gång. Den kommer att ha som syfte att förklara vilka premisser som 
bör vara uppfyllda för att ett företag ska stanna kvar i ett JV samarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 A theoretical framework for strategic alliances Källa: Hyder, A. S., Ericsson, L.T., (2005) 
s. 783-796 (Egen bearbetning)  
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Som ovan nämnts var motiven för själva samarbetsformen mer eller mindre påtvingad av 
staten och anledningarna till att företag trots restriktionerna ändå valde att gå in var på grund 
av marknaden samt strävan efter resurser.  
 
Genom att gå samman med en kinesisk partner får de utländska företagen tillgång till 
marknaden och i de flesta fall skapas något slags utbyte mellan de båda parterna. Genom att 
försöka att klargöra detta utbyte redan från början kan det skapas en win-win situation där 
båda samarbetsparterna vinner något på JV och detta kan i sin tur resultera i en tillit och ett 
förtroende de båda emellan, någonting som är essentiellt för båda parter. Det finns även risker 
med utbytet och för att minska dessa och för att skapa en kontroll över samarbetet är det 
självklart bäst om det finns möjlighet till majoritetsägande, någonting alla företag strävar 
efter. Finns det på grund av restriktioner inte möjlighet till detta kan det förhandlas fram så 
att företaget kan få tillsätta VD samt finansdirektör vilket kan leda till större möjligheter att 
påverka och styra samarbetet.  
 
Med tanke på att vi har studerat stora svenska produktionsföretag på den kinesiska 
marknaden spelar kulturen en roll då dessa båda skiljer sig en del. Skapas det ett samarbete 
där företagen övervinner de kulturella problemen är det även lättare att få ett väl fungerande 
samarbete. Som redan nämnts tidigare behöver kulturen inte vara ett problem även om den 
skiljer sig i vissa avseenden från den svenska. Trots att en del av de företagsrepresentanter vi 
intervjuat har sett stora skillnader har de inte ansett kulturen som en faktor för att lämna ett 
samarbete. Å andra sidan finns det fortfarande aspekter inom kulturen såsom Guanxin som är 
väsentlig för en fortsatt fortlevnad i den kinesiska affärsvärlden, har du inte dessa nätverk är 
det praktiskt taget omöjligt att ta sig framåt. Finns det å andra sidan ett välfungerande nätverk 
som företaget kan dra fördel av kan detta vara en anledning till att fortsätta samarbetet.  
 
Genom att få igång ett utbyte, ha tillit och förtroende till sin partner samt skapa en väl 
fungerande kultur tillsammans kan företaget komma vidare förbi den kritiska röda linjen. 
Genom att komma dit skapas det konkurrensfördelar, det vill säga fördelar med samarbetet. 
Det utländska företaget väljer att etablera sig på den kinesiska marknaden för att få tillgång 
till billig arbetskraft, kunskap om marknaden, råmaterial och transport etcetera. Genom detta 
kan förhoppningsvis konkurrensfördelar skapas och stärka det egna företaget.  
 
Detta i sin tur leder till prestation som innebär att företaget får avkastning som kan vara både 
i form av realtillgångar eller immateriella tillgångar, där realtillgångar kan innebära 
kostnadsreduktioner, högre vinst etcetera och immateriella tillgångar kan vara att företaget får 
en värdefull erfarenhet och kunskap av samarbetet eller bygger upp ett starkt affärsnätverk. 
Detta är premisserna som bör vara uppfyllda för att svenska produktionsföretag ska stanna 
kvar i sina samarbeten. Om det däremot är så att det inte skapas ett utbyte eller företagen inte 
har en tillit till sin partner kan detta vara en avgörande faktor för att dra sig ur samarbetet. 
Statens agerande påverkar i hög grad samriskföretagens framtid. Avregleras marknaden helt 
har alla företag möjlighet att tänka över sin situation och då ta beslutet att agera ensamma 
istället. 
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8 
 

DISKUSSION 

 
Här följer en kort diskussion kring framtiden för JV i Kina. Detta följs av en kritisk 

granskning av uppsatsen och avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
 

 

8.1 FRAMTIDEN KRING JOINT VENTURE OCH KINA 
 
Efter den information som vi delgivits dels från våra respondenter och dels från uttalanden 
gjorda i media från experter inom exempelvis bankväsendet får vi signaler om att vara 
försiktiga med denna samarbetsform, framförallt om det gäller små och medelstora företag. 
JV verkar inte vara det mest idealiska sättet att bedriva verksamhet i Kina och istället för att 
halka in i samarbeten med fel partners på fel grunder inom de branscher där regleringar 
fortfarande gäller blir det kanske på sikt mer lönsamt att vänta och se vad som händer på 
marknaden. Regleringarna verkar släppa allteftersom kineserna själva fått den tekniska 
utveckling de behöver för att kunna konkurrera med de utländska företagen, och i vissa fall 
även konkurrera ut dem. En JV mellan kinesiskt företag och utländskt är just sättet för att 
lyckas med detta men kan vara en stor risk. Det är därför eventuellt bättre att vänta med att gå 
in på marknaden, alternativt att gå in genom en JV på grund av att det är det bästa 
alternativet, inte det enda. Som ett av våra intervjuobjekt uttryckte sig, ”Kina finns kvar om 
några år också”, det är alltså inte en marknad som bara försvinner.  

8.2 KRITIK MOT STUDIEN 
 
Som vi tidigare nämnt i vårt metodavsnitt finns det en möjlighet att våra slutsatser skulle 
kunna ha blivit något annorlunda om vi kommit i kontakt med andra undersökningsföretag, 
exempelvis om alla företag tillhörde branscher som alla var avreglerade alternativt reglerade.  
Hade vi valt att titta på mindre företag hade utfallet också kunnat bli annorlunda då riskerna 
för dem är större i och med att de ofta har mindre kapital att spela med.  
 
Det som vi från början hade trott skulle ha en betydligt större inverkan på problematiken 
bakom JV, nämligen kulturen, visade sig vara relativt obetydligt. Detta kan ha att göra med 
att det är stora företag som har lång erfarenhet av internationalisering och kan ses mer som 
multinationella bolag istället för svenska.  
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Vårt hermeneutiska synsätt har inneburit att vi har studerat specifika fall och kan därför inte 
dra generella slutsatser. Vi har haft det i åtanke och valde därför att förutom våra fyra 
undersökningsföretag även intervjua en mer neutral person och sätta dessa i relation till 
varandra och då få mer allmängiltiga slutsatser.  
 
Att ha en deduktiv ansats har för oss inneburit att vi utifrån vår litteraturstudie skapade 
underlaget för våra intervjuer. Våra intervjuer var trots vår intervjuguide relativt öppna och 
vissa svar har resulterat i att vi har fått leta mer material för att hitta teoretisk förankring då vi 
ansett att de varit viktiga för studien.  
 
8.2.1 Teori och modell 
 
Den modell vi har haft som utgångspunkt kommer ifrån en artikel som behandlar en 
strategisk allians mellan två svenska multinationella företag, en modell vi har modifierat 
något för att den enligt oss bättre ska passa för vår specifika situation. Kulturen är en faktor vi 
har lagt till vilken eventuellt inte hade varit nödvändig att ha som en så stor punkt, men det är 
svårt att veta då arbetet strukturerats. 
 
Modellen har vi försökt ha som den teoretiska referensramen och koppla till den litteratur vi 
funnit kring ämnet. Hade vi under litteraturstudiens gång haft tillgång till annat material hade 
modellen möjligen sett annorlunda ut, men vi tror inte att detta skulle ha haft en allt för stor 
inverkan på slutsatserna.   
 
8.2.2 Respondenter 
 
Vi är förunnade med respondenter vi tidigare bara vågat hoppas på. Att få ha intervjuat dessa 
med all sin kunskap och erfarenhet har varit enormt lärorikt för oss. Våra respondenter har 
alla Kina och JV som gemensam nämnare men har olika roller inom de företag vi har 
undersökt vilket kan ha som innebörd att de har olika infallsvinklar på just ämnet och att 
deras svar skiljer sig åt. En annan viktig faktor till olika uppfattningar är givetvis företagets 
specifika situation, är marknaden reglerad för en är detta de spelregler det företaget har att 
rätta sig efter.  

8.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 
Under studiens gång har det dykt upp för oss intressanta frågor som vi i och med vår 
frågeställning har känt att vi inte kunnat beröra. Dessa har sammanfattas i följande punkter.   
 

• Om företag ställer sig negativa till samarbetsformen Joint Ventures, hur kommer det 
sig att de ändå lägger ner tid och kapital till detta i stället för att invänta 
avregleringarna?  

 
• Experter95 säger idag att små och medelstora företag har lättare att gå in på den 

kinesiska marknaden, men de uppmanas att inte göra det genom att ingå en Joint 
Venture med en kinesisk partner. Hur bör dessa i stället gå tillväga om de överväger 
att gå in på marknaden? 

 
• Denna uppsats tar upp svenska företags Joint Venture och dess efterlevnad på den 

kinesiska marknaden efter det att avregleringar möjliggjort helägda bolag i vissa 
branscher. Vad som hade varit intressant är att studera hur företag bör gå till väga om 
de väljer att gå ur sina samarbeten? Hur skulle en lämplig exit strategy se ut?   

                                                 
95 Exempelvis www.seb.se, Fredrik Hähnel, Senior Vice President SEB Shanghai 
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BILAGOR 

Intervjuguide 
 Vilka var anledningarna till att ni bildade JV i Kina? Var det på grund av 

lagstiftningen, specifika restriktioner för er bransch, eller för att ni enligt era 
undersökningar ansåg att det var det mest fördelaktiga inträdessättet? 

 
 Om det var frivilligt, vilka var då anledningarna till att ni skapade ett JV med en 

Kinesisk partner? 
 

 Hur gjordes valet gällande samarbetspartner? Vad det ni själva som fick möjlighet att 
välja eller hade den Kinesiska staten inverkan gällande beslutet?  

 
 Vilka aspekter anser ni viktiga vid val av samarbetspartners? 

 
 Vad har ni lärt er av era samarbeten med Kinesiska partners, vad har de tillfört ert 

företag? (positivt/negativt)  
 

 Har ni upplevt att det har förekommit meningsskiljaktigheter mellan er och er 
samarbetspartner gällande era uppsatta mål för JV företaget? I så fall vilka slags 
problem och hur bar ni er åt för att lösa dessa? 

 
 Vilka ägarförhållanden har ni i dag i era JV? 50/50, eller hur har ni gjort 

fördelningen? Har ägandeförhållandena förändrats efter avregleringen? 
 

 Hur ser ledning för företaget ut? Vilken part sitter på VD och CFO posten?  
Är ni nöjda med detta eller finns det förändringar ni skulle vilja göra?  

 
 Hur stor andel svenska/europeiska chefer har ni på den operativa nivån? 

 
 Upplever ni att det har förekommit mycket plagiat, och i så fall hur gör ni för  att 

skydda er mot detta? 
 

 Har ni sett era samarbeten som långsiktiga eller kortsiktiga lösningar? 
 

 Vad karakteriserar en lyckad Joint Venture i era ögon? 
 

 Vilka råd skulle ni ge till svenska företag som står inför en etablering av JV i Kina?  
 

 Har ni upplevt stora kulturkrockar i era Joint Venture samarbeten med kinesiska 
bolag? 

 
 Anser ni att det är stora skillnader mellan kinesiska och svenska medarbetare 

gällande exempelvis kommunikation, initiativförmåga och förhållande till 
överordnad som har inverkan på samarbetet? 

 
 Har ni stött på problem gällande svenskt ledarskap i Kina? I så fall på vilket sätt? 

 
 Hur sköts kommunikationen mellan samarbetsparterna? Krävs det språkkunskaper i 

kinesiska av svenska chefer nere i Kina? 
 

 Vilka är de avgörande faktorerna för er för att stanna kvar/dra sig ur ett JV 
samarbete? 


