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Sammanfattning 
 
 

Den ekonomiska utvecklingen i Kina har varit snabbare än i något annat land och idag tillhör 
Kina toppskiktet bland världens ledande ekonomier. År 2001 blev Kina en fullvärdig medlem 
i WTO vilket gjorde att Kinas näringsliv öppnades upp allt mer för utländska företag och 
investeringar, men den kinesiska staten vill inte helt släppa kontrollen över vissa strategiskt 
viktiga marknader. Beroende på bransch, verksamhet eller etableringsform är 
förutsättningarna olika och det finns många olika faktorer och aspekter att uppmärksamma. 
Detta gör att valet av etableringsform har stor betydelse. Exempelvis är vissa branscher helt 
reglerade medan andra branscher har större valfrihet. Trots detta har Kina en hög tillväxttakt 
vilket har lett till en överhettning i ekonomin och resulterat i en hög inflation. Regeringen i 
Kina har därför vidtagit vissa åtgärder för att dämpa inflationen och en av åtgärderna är att 
begränsa de statliga bankernas utlåning av pengar till utländska företag. Målet för den 
kinesiska regeringen är en tillväxt på runt 7-8 procent. 
 

Utvecklingen i Kina har varit särskilt intensiv i fem ekonomiska zoner, exempelvis Shanghai, 
vilket har lett till växande ekonomiska klyftor och ökad spänning inom landet. 
Inkomstklyftorna är mycket stora och Kina har blivit ett av världens mest ojämlika länder. De 
immateriella rättigheterna (IPR) håller i teorin en god internationell standard men 
piratkopiering av produkter är ett vanligt problem i Kina. Den ökande teknologiska 
utvecklingen i Kina bidrar till problemet och de vanligaste målen för kopiering är 
lyxprodukter med kända varumärken. Det är oftast mindre privatägda verksamheter som 
verkar utanför de centrala myndigheternas kontroll som står för produktionen av piratkopiorna. 
 
Det finns alltså många specifika faktorer och förhållanden som kan skapa möjligheter eller 
problem för företag som skall etablera sig i Kina. Syftet med den här studien är att synliggöra 
just de specifika möjligheter och problem som finns på den kinesiska marknaden och hur 
svenska företag som har valt att etablera sig i Kina upplever dessa.  För att tydliggöra de olika 
faktorerna och förhållandena på den kinesiska marknaden utgår studien från olika 
etableringsteorier samt en teoretisk och en praktisk referensram. Den praktiska referensramen 
bygger på PEST- modellen vilken fäster uppmärksamheten på fyra olika makroförhållanden: 
politiska, ekonomiska, sociologiska och teknologiska. 
 
Studien bygger på en kvalitativ metod och empirin har samlats in genom halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer med respondenter som har kunskaper och erfarenheter som är relevanta 
för studien.  
 
Inget av de undersökta företagen har samma etableringsform och slutsatsen visar att företagen 
ser olika möjligheter och problem med sin valda etableringsform. Men oberoende av 
etableringsform upplever de undersökta företagen ofta samma möjligheter och problem i de 
förhållanden och faktorer som är specifika för den kinesiska marknaden. 
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1. Inledning  
 
 
I detta kapitel kommer först en kort beskrivning av bakgrunden till det valda ämnet för 
studien och därefter en problemdiskussion som mynnar ut i studiens problemformulering och 
syfte. Vidare presenteras studiens avgränsningar samt dess disposition. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det spelar ingen roll om katten är svart eller vit så länge den fångar möss. Dessa ord brukar 
kallas ”Dengs Diktum” och var Deng Xiaopings ledord när han 1978 efterträdde Mao Zedong 
som Kinas ledare. Deng Xiaoping förespråkade ekonomisk öppenhet och mindre regleringar 
vilket ledde till att en kraftig liberalisering av ekonomin i Kina började ta form. (Fang, 2005, s 
29) Utländskt kapital och tekniskt kunnande letade sig in i landet och Kina gick allt mer från 
att vara en fattig jordbruksekonomi till en stor massproducerande ekonomi som idag berör 
hela världen. Under mitten av 1980-talet inledde Kina förhandlingar med WTO (World trade 
organisation) och 2001 blev Kina en fullvärdig medlem. Medlemskapet i WTO har för Kina 
inneburit en rad anpassningar gällande lagar och regler kring exempelvis export och import. 
(Fang, 2005, s 82, s 124) 
 
Kina har en stadig ekonomisk tillväxt och är sakta men säkert på väg att ersätta planekonomi 
med marknadsekonomi som ekonomiskt system. Detta har gjort att den ekonomiska 
utvecklingen i Kina har varit snabbare än något annat lands och idag tillhör Kina toppskiktet 
bland världens ledande ekonomier. År 2002 övertrumfade Kina USA som det land i världen 
som tog emot de största utländska investeringarna, vilka uppgick till 52,7 miljarder dollar. 
Under 2004 ökade Kinas tillväxt med 9,5 procent motsvarande 1 600 miljarder USA-dollar 
(Fang, 2005, s 30) och bruttonationalprodukten var den sjätte största i världen vilket anpassat 
till inhemsk köpkraft placerade Kina på andra plats efter USA. Exporten har varit en stark 
drivkraft i Kinas ekonomi och den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD tror att Kina 
år 2010 kommer att ha passerat USA som världens största exportnation. Men även om Kina 
de senaste årtiondena har haft exempellös tillväxt och många kineser har fått en högre 
levnadsstandard har de ekonomiska klyftorna i landet vidgats och många lever fortfarande 
kvar i fattigdom. (www.ui.se, 051221) 
 
Marknadskrafterna har ibland varit svåra att bemästra och därför har den kinesiska regeringen 
som mål att tillväxten skall ligga runt 7-8 procent för att en överhettning av landets ekonomi 
inte skall ske. De verktyg som den kinesiska staten använder för att dämpa tillväxten är 
exempelvis att strypa lån till vissa branscher som är överhettade samt att inte ge 
byggnadstillstånd på vissa områden. Andra åtgärder som den kinesiska staten har använt är att 
förutbestämda anslag omfördelats från överhettade marknader (exempelvis stål- och 
cementmarknaden) till marknader som kräver mer incitament för att växa. Den kinesiska 
staten vill inte heller släppa kontrollen över vissa marknader och har därför infört ett 
regelsystem som ibland uppmuntrar men ibland omöjliggör en investering eller etablering. 
Trots detta har landet öppnats upp allt mer, och det har blivit lättare vad det gäller handel, 
investeringar och företagsetableringar. Inom ett par år kan Kina vara världens ledande 
handelscentrum och ha tagit fokus från USA och Europa. (Fang, 2005, s 5) 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Att etablera ett företag i Kina är troligen en stor utmaning på alla områden och oavsett 
marknad finns det många aspekter som företag måste ta hänsyn till vid en etableringsprocess. 
Företag som skall etablera sig på den kinesiska marknaden måste beakta att Kina har ett 
kommunistiskt arv och fortfarande är en mycket styrd och kontrollerad marknad. (Global 
Business, 2005, s 1) Beroende på bransch och etableringsform är förutsättningarna olika och 
det finns många olika faktorer och aspekter att uppmärksamma, vilket gör att valet av 
etableringsform kan ha stor betydelse. Vissa branscher är helt reglerade medan andra 
branscher har större valfrihet och den kinesiska staten försöker styra valet av etableringsform 
med hjälp av skatteregler och byråkrati. 
 
Företag inom exempelvis bilindustrin och telekombranschen har särskilda krav på sig vad det 
gäller en etablering. Dessa branscher är tvingade enligt lagar och regler till att genom Joint 
Venture alliera sig med ett eller flera kinesiska företag. De utländska företagen står för teknisk 
kunskap, know-how och ibland kapital medan de kinesiska parterna står för exempelvis 
landrättigheter och byggnader. Tanken bakom detta har varit att få in olika kunskaper, som de 
västerländska företagen förfogar över, i landet. (www.business-in-asia.com, 051030)  
 
Den svenska statliga myndigheten ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) har konstaterat 
i sin rapport ”Konkurrensen från Kina – utmaningar och möjligheter för Sverige” att det är 
svårt att etablera sig på den kinesiska marknaden för små och medelstora företag. Dessa 
företag saknar ofta kunskap om de olika upplärningsprocesserna samt hur mycket resurser och 
kapital som krävs för att överhuvudtaget ta sig in på den kinesiska marknaden. De första åren 
i Kina innebär ofta stora förluster som kan vara svåra att hantera. ITPS pekar även på att de 
formella krav som existerar i Kina kan vara tunga att övervinna. Svenska företag upplever 
särskilt de formella kraven för en investering, antalet lokalanställda samt tekniska svårigheter 
att importera sina produkter som besvärligt. (www.itps.se, 051215)  
 
Ovanstående problemdiskussion har mynnat ut i studiens centrala frågeställning: 
 
 
Vilka möjligheter och problem upplever svenska företag vid en etablering på den kinesiska 
marknaden?  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att synliggöra vilka specifika möjligheter och problem som 
svenska företag upplever när de etablerar sig på den kinesiska marknaden. Vidare ämnar 
studien att öka medvetenheten om de faktorer som kan påverka ett svenskt företags etablering 
på den kinesiska marknaden.  
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1.4 Avgränsning 
 
Kinas provinser skiljer sig mycket åt när det gäller regelverk och förutsättningar för 
etableringar. Därför har vi geografiskt begränsat oss till Shanghairegionen som har en stor 
representation av svenska företagsetableringar. 

 

1.5 Disposition 
 
Nedan ges en sammanställning över hur uppsatsen är upplagd. 
 

 
 
 
Figur 1: Det för studien valda tillvägagångssättet enligt egen utformning. 
 

 I kapitel ett presenteras bakgrunden, problemdiskussionen, syftet samt avgränsningar. 
 

 I kapitel två presenteras den för studien valda metoden. Här presenteras också 
undersökningens genomförande samt studiens metodiska tillvägagångssätt. Vidare 
presenteras urval och sist reliabilitet och validitet för studien. 

 
 I kapitel tre presenteras studiens teoretiska och praktiska referensram. Teoriernas 

huvudsyfte är att förenkla verkligheten, medan den praktiska referensramens uppgift 
är att visa på förhållandena i dagens Kina.  

 
 I kapitel fyra presenteras det empiriska materialet. Inledningsvis en kort presentation 

av företaget och respondenten och sen en sammanfattning av den intervju som har 
genomförts. 

 
 I kapitel fem analyseras det empiriska materialet mot studiens teoretiska och praktiska 

referensram. 
 

 I kapitel sex besvaras den centrala frågeställningen och syftet med studien uppfylls. 
Vidare presenteras kritik mot studien samt förslag på fortsatt forskning. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs den för studien valda metoden. Vi redogör även för studiens 
angreppssätt, val av metod, val av undersökningsmetod, datainsamlingsmetod samt urval. Sist 
behandlar vi studiens reliabilitet och validitet.  
Det finns många olika metoder som kan tillämpas vid en vetenskaplig undersökning, och 
ingen metod är vetenskaplig eller ovetenskaplig i sig själv. Det enda kriteriet på om ett 
tillvägagångssätt är godtagbart som vetenskaplig metod är om det är ett bra sätt att söka svar 
på den fråga man har (Starring & Svensson, 1994, s 22). 
 

2.1 Barmhärtighetsprincipen 
 
I samhällsvetenskaper finns det ett problem som handlar om grunderna för att kunna förstå 
vad en person säger eller gör. För att kunna förstå vad personen säger eller gör måste vi först 
utgå från att han eller hon är en förnuftig person, detta kallas barmhärtighetsprincipen. Enligt 
Gilje och Grimen finns det flera olika anledningar att använda barmhärtighetsprincipen och 
den kanske viktigaste anledningen är att det är moraliskt riktigt. Vi tvingas även till en 
intellektuell öppenhet och vi visar respekt inför aktörerna vi kommer i kontakt med om vi 
utgår från att de är förnuftiga. Vidare kan barmhärtighetsprincipen formuleras i två punkter. 
Den första punkten är att människor är rationella, den andra punkten är att vi skall tolka 
personens handlande så att hon framstår som så förnuftig som möjligt (Gilje & Grimen 2003, 
s 237-239). 
 
Då vi har samlat in våra empiriska data har vi utgått från att de personer vi har intervjuat har 
handlat rationellt och varit förnuftiga. Därefter har vi varit barmhärtiga i våra tolkningar. 
Även i vår relation till handledare och opponenter har vi tillämpat barmhärtighetsprincipen, vi 
har utgått från att de är förnuftiga när vi tagit deras kritik och åsikter till oss. 

2.2 Angreppssätt  
 
Det finns tre olika angreppssätt att välja mellan, nämligen induktion, deduktion och abduktion. 
Användandet av ett induktiv angreppssätt innebär att utifrån empirin försöka se empiriska 
mönster som existerar och är generellt giltiga, det vill säga upptäcka nya företeelser. Ett 
deduktivt angreppssätt utgår istället från teorin och försöker därefter applicera teorier på olika 
empiriska förhållanden och därefter att dra slutsatser om enskilda händelser. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994, s 40) Det abduktiva angreppssättet innebär en kombination av det induktiva 
och deduktiva angreppssättet. På samma sätt som det induktiva angreppssättet utgår från 
empiriska fakta utgår även det abduktiva angreppssättet från empiriska fakta men är inte 
främmande för teoretiska föreställningar.  
 
Först sökte vi efter kunskaper om ämnet vilket i sin tur ledde till ökad förståelse och insikt. 
Utifrån de ökade kunskaperna och insikterna skapades en teoretisk och en pratisk referensram.  
Den teoretiska referensramen bygger på teorier om olika tillvägagångssätt för företag att 
etablera sig på nya marknader. Den praktiska referensramen beskriver olika förhållanden i 
dagens Kina. Med den teoretiska och praktiska referensramen som grund skapas med hjälp av 
intervjuer studiens empiri. Det empiriska materialet bearbetas och analyseras sedan utifrån vår 
teoretiska och praktiska referensram som till sist presenteras i en slutsats. Med hänsyn till 
detta tillvägagångssätt anser vi att studien är av deduktiv karaktär. 
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2.3 Val av metod 
 
Det finns två huvudsakliga metoder inom metodläran, nämligen kvantitativ respektive 
kvalitativ metod. Vi valde att använda en kvalitativ metod eftersom syftet med vår studie är 
att belysa ett fenomen med oklarheter och komplexitet vars lösning inte kan uttryckas i någon 
precis ekvation. Att sätta siffror på fenomen och olika processer och utifrån det göra 
generaliseringar är den kvantitativa metodens styrka (Gustavsson, 2003, s 47). Vår studie 
domineras av ett kvalitativt förfarande på så sätt att vi har haft en nära kontakt med 
informationskällan genom intervjuer och inte använt något kvantitativt verktyg.  
 

2.4 Datainsamling  
 
Det finns olika sätt att samla in information i en undersökning och man kan använda olika 
källor för att nå sitt syfte med undersökningen. Exempelvis finns det möjlighet att läsa böcker 
eller på olika sätt intervjua personer. Nedan finns en genomgång av de metoder vi valt för att 
samla in data. Insamlandet av data är uppdelat i två kategorier: primär- och sekundärdata. 
Primärdata (förstahandsdata) är all data som samlas in och sammanställs av forskaren för den 
egna studien. Sekundärdata (andrahandsdata) är all data och information som finns 
dokumenterat om ett visst fenomen, men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för 
den egna studien.  
 

2.4.1 Intervjuer, vår primärdata 
 
Vi har i vår primära datainsamling använt halvstrukturerade intervjuer, som innebär att 
respondenterna fritt och subjektivt kan beskriva hur de uppfattar ett fenomen och hur det 
relaterar till andra fenomen. De kan resonera med sig själva och beskriva sammanhang som 
de anser är betydelsefulla. Vår problemställning handlar om två subjektiva begrepp, 
möjligheter och problem, vilket gör att den halvstrukturerade intervjun lämpar sig då vi vill ha 
fram data av just subjektiv karaktär. Hur små och medelstora företag uppfattar möjligheter 
och problem beror troligen på hela den situation företaget befinner sig i och just att få fram 
kontexten är också en av den halvstrukturerade intervjuns fördelar. (Lantz 1993, s 62-65) 
 
Beroende på vilken typ av intervju som är aktuell kan intervjuplanen vara mer eller mindre 
strukturerad. Intervjuplanen i sig är en skriftlig förteckning över intervjuns frågeområden och 
ska fungera som ett stöd. Den första delen i en intervju är enligt Lantz att klargöra för 
respondenten syftet med intervjun och dess upplägg. Då intervjumaterialet kommer att 
användas i en offentlig handling var vi noga med att klarlägga detta för respondenten. Vidare 
ställde vi närliggande frågor som exempelvis bakgrundsinformation om respondenten. Frågor 
som är av den här typen är lätta att svara på och i vårt fall har det fungerat som en slags 
”isbrytare”. (Lantz 1993, s 62-65) 
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2.4.2.Sekundärdata 
 
Till att börja med utnyttjade vi ett seminarium som arrangerades av Deloitte, Vad är ditt nästa 
steg i Kina, som handlade om etablering av svenska företag i Kina. Vidare har vi utnyttjat 
Stockholms Universitetsbibliotek där vi har fått tag i diverse böcker, artiklar och internetsidor. 
Dessa har använts för att få bättre förståelse och att strukturera studien. Sekundärdatan ligger 
till grund för studiens bakgrund, tidigare forskning, metodavsnittet samt för vår teoretiska och 
praktiska referensram. Sekundärdatan har fördjupat vår kunskap om hur det är att etablera sig 
i Kina och hela tiden visat vägen till nya kunskaper och insikter vilket har gagnat studien 
under hela resan. 
 

2.5 Urval 
 
För att hitta svenska företag som har etablerat sig i Kina besökte vi exportrådets hemsida. På 
exportrådets hemsida finns det en lista över svenska företag som på något sätt har etablerat sig 
i Kina. Utifrån den listan plockades slumpmässigt en handfull företag ut och vi undersökte om 
dessa företag uppfyllde studiens kriterier. Efter det att vi hade hittat tre företag kontaktade vi 
dem via telefon för att se om de kunde hjälpa oss med vår studie. Företagen var mycket 
positivt inställda och ställde gärna upp på en intervju. 

Urvalet är alltså ett icke representativt kvoturval vilket innebär att den totala populationen var 
för oss okänd vilket gör att vi inte kan göra generaliseringar till populationen utan enbart 
uttala oss om de utvalda företagen. (Gustavsson, 2003, s 29)  

2.6 Reliabilitet och validitet  
 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet gällande att mätningarna är korrekta och att de inte 
påverkats av tillfälliga faktorer. Reliabilitetskravet hos en undersökning är att den bör ha 
förmågan att motstå slumpförhållanden och därmed kunna upprepas med samma resultat. 
Detta visar således om undersökningen utförts vetenskapligt korrekt. Reliabiliteten är 
teoretiskt lättare att undersöka än validiteten, även om de praktiska problemen kan vara 
omfattande. I en studie där data insamlas genom intervjuer kan hög reliabilitet vara svår att 
uppnå då den insamlade empirin tolkas av forskaren efter att den subjektivt tolkats av 
respondenten. (Gustavsson, 2003, s 55-62) Hög reliabilitet är ett nödvändigt villkor för att en 
studie även skall ha hög validitet. Hög reliabilitet är emellertid ingen garanti för hög validitet. 
Validitet beskriver huruvida mätmetoden verkligen mäter de egenskaper som avses mätas, det 
vill säga giltigheten i undersökningen. Att hålla en hög validitet gällande attityder samt 
värderingar är problematiskt där personer med olika bakgrund har skilda subjektiva 
uppfattningar. (Gustavsson, 2003, s 62-68) 
 
Det empiriska materialet i denna studie är insamlat genom intervjuer vilket kan ha påverkat 
studiens reliabilitet. Detta på grund av att vissa subjektiva tolkningar och slutsatser kan ha 
gjorts av respondenterna såväl som av oss. Under insamlingen av det empiriska materialet har 
mp3-inspelningar och anteckningar använts för att uppfatta nyanser i respondenternas svar. 
Tack vare dessa verktyg anser vi att validiteten på studien är hög. 
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3. Teoretisk och praktisk referensram 
 
 
Detta kapitel är indelat i en teoretisk och en praktisk referensram som ligger till grund för 
empirin och analysen. Den teoretiska referensramen innehåller etablering, 
etableringsmodeller, en sammanställning av etableringsmodellerna samt tidigare studier. 
Den praktiska referensramen innehåller PEST– modellen. Teoriernas huvudsyfte är att 
förenkla verkligheten, medan den praktiska referensramens uppgift är att visa på 
förhållandena i dagens Kina.  
 
 
 

3.1 Etablering och etableringsmodeller 
 
Det är många besluta att fatta när ett företag skall etablera sig på en ny marknad. De primära 
beslut som måste tas är var och när ett företag ska etablera sig. Detta kommer studien inte att 
beröra närmare eftersom dess syfte rör etableringar i Kina. Vid en företagsetablering måste 
det uppskattade värdet att gå in på en ny marknad ställas mot vad företaget har för 
kompetensområden, finansiella förutsättningar, resurser samt målmarknadens storlek. 
Aspekter som även måste kalkyleras är graden av kontroll, olika typer av risker, hur fort 
företaget skall etablera sig samt hur stor avkastning företaget vill ha. Den etableringsform 
företaget slutligen väljer är kopplat till vilka finansiella möjligheter företaget har samt vilka 
risker de är villiga att ta. (Ellis & Williams, 1995, s 239-240)  
 
Vi har huvudsakligen valt att utgå från de etableringsmodeller som återfinns i Hollensens 
Global marketing, då de är lättöverskådliga och illustreras med hjälp av figurer. Modellerna är 
även vida accepterade och används av andra författare till exempel Ellis och Williams (s 238) 
även om de där är mindre utförliga. Modellen består utav forskning och utveckling (Research 
and Development nedan kallat R&D), produktion (Production), marknadsavdelning 
(Marketing) och försäljning och service (Sales and Services). Dessa delar kan antingen utföras 
i hemlandet eller på målmarknaden. Dessa kan kombineras på olika sätt och skapar därmed 
olika typer av etableringsteorier. Vidare har vi kompletterat med för- och nackdelar för 
respektive modell enligt Wild, Wild och Han. Samtliga teorier har studerats men för att göra 
uppsatsen mer lättöverskådlig har de mest relevanta teorierna för denna studie presenterats 
mer utförligt.  
 

3.1.1 Exportmodellen 
 
Den första huvudgruppen är exportmodellen och omfattas av direkt export (Agent, Distributor, 
export), indirekt export (Piggyback, Export buying agent) samt samarbete vid export (Export 
marketing group) (Hollensen, 2004, s 293). Då vi har studerat hela exportmodellen har vi 
kommit fram till att export som etableringsform har passat vår studie bäst. Därför har vi 
vidareutvecklat denna teori. 
 
 
 



 

8 
 

3.1.1.1 Export  
 
(Export Mode) 
När man använder sig av export för att etablera sig på en marknad innebär det att man 
producerar produkten antingen i sitt hemland eller i ett tredje land för att slutligen exportera 
och sälja produkten på den marknad den är ämnad för. Exportmodellen kräver minst resurser 
från företaget och har lägst investeringsgrad, dock har företaget mindre kontroll på sin 
investering. Detta är det minst riskfyllda sättet att etablera sig på en marknad. (Hollensen, 
2004, s 291) 
 

 
 
 
 
Fördelar med export 
 
Det finns många olika anledningar till varför ett företag börjar exportera sina produkter. En 
orsak kan vara att företaget vill öka försäljningen då en ökad försäljning ofta göra att den fasta 
kostnaden per enhet sjunker. Det kan också bero på att hemmamarknaden har blivit för liten. 
Vidare kan anledningen vara att diversifiera försäljningen. Om produkterna säljer dåligt på en 
marknad kommer detta att kompenseras av att produkterna säljer bra på en annan. Export 
kräver heller inga större investeringar på den nya marknaden vilket gör att företag ofta börjar 
exportera för att få bättre kunskaper och erfarenheter. (Wild, Wild and Han, 2003, s 371) 
 
Nackdelar med export 
 
De nackdelar som företag uppfattar med export som etableringsmetod är risken att inte få 
betalt för sin leverans. Företaget har även låg kontroll över hur dess produkter framställs i 
marknadsföringssammanhang och hur företaget blir positionerat på den nya marknaden (Wild, 
Wild and Han, 2003, s 294). 
 
 

3.1.2 Etablering med mellanhänder 
 
(Intermediate Entry) 
Den andra huvudgruppen behandlar etablering med olika typer av mellanhänder (Contract 
manufacturing, Joint Venture / Strategic Alliences Licensing samt Franschising,). (Hollensen, 
2004, s 309)  
 
Etablering med olika typer av mellanhänder brukar i regel uppstå när ett företag har någon 
form av konkurrerande fördel som de själva, av olika anledningar, inte kan exploatera. En 
etablering tar form då fördelen köps eller hyrs av ett annat företag som bättre kan ta tillvara på 
konkurrensmöjligheten.  
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Att etablera sig på en marknad genom någon form av kontrakt innebär att ett internationellt 
företag sluter någon form av avtal med en partner på den nya marknaden. Detta ger möjlighet 
till en större avkastning samt ett större engagemang i form av tid och resurser än i jämförelse 
med exportmodellen. Att investera mer tid och resurser innebär också en större risk för 
företaget då man tappar en del av den kontroll man tidigare haft. (Hollensen, 2004, s 308) 
 
Etableringsformerna licens och Joint Venture har varit aktuella för vår studie och vi har därför 
vidareutvecklat dessa teorier ur gruppen som behandlar etablering med mellanhänder.  
 
 
 
3.1.2.1 Licens 
 
(Licensing) 
Ett licensavtal är arrangerat så att köparen ger något av värde till ägaren, till exempel en 
ekonomisk ersättning eller en speciell tjänst. Ett vanligt exempel på detta är att artister 
distribueras via licensavtal över hela världen. En licens kan ges för ett patent som täcker en 
produkt eller process. Licens kan även användas för kunskaper som inte är täckta av ett patent 
och ger också möjligheten att använda ett trademark eller ett tradename. (Hollensen, 2004, s  
311) 
 

 
Fördelar med licens 
 
Det finns många fördelar att använda licens som ett sätt att etablera sig. En möjlighet är att 
licenstagaren kan använda en licens som ett sätt att finansiera sin internationella expansion. 
De flesta licensöverenskommelser kräver att investeringar måste göras i någon form, antingen 
produktionslokaler/teknik eller rent finansiella. Om licenstagaren får tillgång till den 
befintliga tekniken, produktionen och marknadskännedomen kräver inte produkten några 
tyngre investeringar. Om produkten inte är ämnad för en specifik marknad kan 
produktkonceptet överföras till en ny marknad utan några större ändringar. Om produkten är 
ämnad för en specifik marknad kan mindre justeringar göras antingen i marknadsföringen 
eller i själva produkten för att på så sätt passa konsumentens behov bättre. Att licensera 
produkter kan minimera antalet kopior på marknaden då produkten finns på plats att säljas. 
Det finns även möjligheter att licensera teknik för att lära sig och uppgradera den befintliga 
tekniken. (Wild, Wild and Han, 2003, s 381) 
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Nackdelar med licens 
 
Det finns även nackdelar med licens som etableringsform. Om licensföretaget exklusivt får 
använda sig av licensen men misslyckas att prestera ett resultat som är tillfredställande kan 
företaget inte själva tillgodose marknadens behov eller licensera produkten till någon annan. 
Licensavtal brukar i regel vara tidsbegränsade och om licenstagaren har misskött sig kan det 
vara mycket svårt att positionera sig eller etablera sig på det sätt som var önskat från början. 
När licensavtalet har utgått finns det möjlighet att licenstagaren anser sig kunna utveckla 
produkten och börja konkurrera på samma marknad. (Wild, Wild and Han, 2003, s 381-382) 
 
3.1.2.2 Joint Venture  
 
(Joint Venture) 
Joint Venture innebär att två eller flera företag ingår ett partnerskap och tillsammans startar 
ett nytt bolag. Om ett företag vill etablera sig i ett land går i regel etableringen snabbare om 
den tilltänkta partnern redan finns i landet. Skillnaderna mellan ett Joint Venture och en 
strategisk allians är att den strategiska alliansen är ett partnerskap som inte kräver större 
investeringar medan Joint Venture ofta kräver större investeringar och mer kostnader vilka 
parterna ofta delar på.(Hollensen, 2004, s 318) 
 
 

 
 
Fördelar med Joint Venture 
 
Att etablera sig på den kinesiska marknaden är komplicerat då det finns mängder av lokala 
regler och politiska begränsningar som utländska företag måste följa. Men om det utländska 
företaget skapar ett Joint Venture kommer företaget snabbare in på marknaden och får en 
partner som redan kan de befintliga lagar och regler som råder. 
 
Nackdelar med Joint Venture 
 
Joint Venture har varit populärt i Kina då det kommunistiska partiet har föredragit denna 
företagsform. Detta för att det utländska företaget måste ge ifrån sig en betydande mängd 
teknisk know-how. Detta har också varit en av de största riskerna med Joint Venture då det 
inte finns en tillräckligt utvecklad patentlag i Kina som kan skydda det utländska företaget 
mot att bli utsatt för konkurrens från sin lokala partner. För att undvika att ge ifrån sig teknisk 
know-how kan det utländska företaget öka sin ägandedel till över femtio procent och därmed 
skaffa sig en maktposition. Det utländska företaget kan då utöva bättre kontroll över sin 
teknologi och på så sätt hindra sin partner från att kopiera tekniken. Det finns även andra 
risker med Joint Venture såsom att koordinera globala attacker mot konkurrenter eftersom de 
inte har full kontroll över företaget. En annan stor risk med Joint Venture är att företagen har 
olika mål med verksamheten vilket kan leda till konflikter mellan parterna. (Wild, Wild and 
Han, 2003, s 387-390)  
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3.1.3 Hierarkiska modellen 
 
Den tredje och sista huvudgruppen är den Hierarkiska modellen (Domestic-based sales 
representatives, Resident sales representative/foregin sales branch/foreign sales subsidiary, 
Sales and produktion subsidiary, Region centres, Transnational organization). (Hollensen, 
2004, s 336) 
 
(Hierarchial Mode) 
Den hierarkiska modellen innebär att företaget har full kontroll över etableringen i värdlandet. 
Om företaget inte är till hundra procent helägt kommer det att ses som en exportmodell eller 
som en etablering med olika typer av mellanhänder. Joint Venture är per definition en 
etablering med mellanhänder eftersom det ena företaget kan ha hundra procents kontroll men 
aldrig ha ett hundraprocentigt ägande. Detta sätt att etablera sig är den mest riskabla av de 
modeller som tas upp då den baseras på en direktinvestering som binder kapital på den 
potentiella marknaden. Investeringarna kan inte med lätthet flyttas från landet, men leder dock 
till en högre grad av kontroll. (Hollensen, 2004, s 335) 
 
Då vi har studerat hela den hierarkiska modellen har vi kommit fram till att utlandsbaserad 
försäljare samt produktionsdotterbolag som etableringsform har varit aktuella för vår studie. 
Därför har vi vidareutvecklat dessa teorier. 
 
 
3.1.3.1 Utlandsbaserad försäljare 
 
(Resident sales representative) 
Att ha en utlandsbaserad säljare innebär i praktiken att företagets säljfunktion flyttas från 
hemlandet till den marknad som företaget är verksam på. Detta innebär att företaget får en 
utlandsbaserad försäljare. (Hollensen, 2004, s 337) 
 

 
Fördelar med utlandsbaserad försäljning 
 
Fördelarna med att ha en utlandsbaserad säljenhet är att säljaren kommer närmare köparen 
och därmed kan förstå köparens behov bättre. Detta skapar även ett större förtroende för 
säljaren och dess produkter. Företaget får större kontroll än med licens men tar mer eller 
mindre samma risker.   
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Nackdelar med utlandsbaserad försäljning 
 
Om produkten är av teknisk natur eller behöver mycket service kan det leda till att försäljaren 
måste genomföra många resor vilket tar tid och kostar mycket pengar. Ett sätt att undvika 
resandet är att upprätta en stabil sälj- och serviceorganisation istället.  
 
3.1.3.2 Helägt produktionsdotterbolag  
 
(Helägt och produktionsdotterbolag)  
Precis som termen beskriver innebär det att ett dotterbolag är helägt av ett moderbolag. Att 
starta ett dotterbolag innebär att man antingen köper ett existerande bolag eller startar ett nytt 
från grunden. Detta är mycket kostsamt då företaget antingen skall finansiera ett uppköp eller 
bygga upp exempelvis nya fabriker. Vidare måste företaget skaffa sig kunskaper om 
marknaden och lära upp personal.  
 
Fördelar med helägt produktionsdotterbolag 
 
Det finns två större fördelar med att etablera sig på en marknad med hjälp av ett dotterbolag. 
Den första fördelen är att företaget får full kontroll över företagets dagliga kontakt med dess 
omgivning och målgrupp. Att ha fullständig kontroll innebär att konkurrenter inte lika lätt får 
tillgång till företagets konkurrensfördelar. Detta framtonas mer när företaget är teknikbaserat. 
Att ha fullständig kontroll innebär att ledningen har möjlighet att sätta de priser de vill och 
utveckla de marknadsföringsåtgärder som de anser passa bäst till skillnad mot att använda till 
exempel licens eller Franchising. Den andra fördelen är att moderbolaget lättare kan 
koordinera globala eller regionala strategier. Denna etableringsmodell är främst för de företag 
som eftersträvar globala strategier. (Wild, Wild and Han, 2003, s 387) 
 
Nackdelar med helägt produktionsdotterbolag 
 
Ett helägt dotterbolag innebär även två stora nackdelar för företaget. Den första är att det kan 
vara väldigt dyrt att etablera eller förvärva ett dotterbolag. Större bolag klarar oftast detta 
bättre då de i regel har bättre tillgång till kapital. Ett helägt dotterbolag medför också höga 
kostnader och innebär en risk för moderbolaget, vilket är den andra nackdelen. (Wild, Wild 
and Han, 2003, s 387)  
 

3.2 Sammanställning av Etableringsmodellerna 
 
Vi har valt att sammanställa etableringsmodellerna i en figur, hämtad från International 
Business, som visar hur modellerna är kopplade till varandra i ett Kontroll – Risk – Erfarenhet 
samband. Vikten av kunskap och erfarenhet är något som inte skall underskattas då bristen på 
detta ofta bromsar upp ett företags etablering i värdlandet. I takt med att företaget får mer 
erfarenheter och bättre kunskaper ökar även engagemanget vilket leder till att företagets 
etablering ändras. Det betyder också att kontrollen över den egna strategin och verksamheten 
ökar. Figuren visar hur ett företags vilja att ta risker är kopplat till dess erfarenhet och kontroll. 
Om företaget vill ha hög kontroll över sin etablering och produkter ökar även dess risker då 
företaget måste göra någon typ av investering. Företag med hög kunskap och erfarenhet vill 
ofta etablera fabriker eller göra större investeringar i form av uppköp eller liknande vilket 
leder till högre risker och därmed större kontroll. Nedan ges en visuell bild av sambandet samt 
hur våra valda teorier placeras. (Wild, Wild and Han, 2003, s 394)  
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Figur 2: Kontroll – Risk – Erfarenhet sambandet från International Business (Wild, Wild and 
Han, 2003, s 394) 
 

3.3 Tidigare studier 
 
Det har gjorts en del tidigare forskning i det för vår studie valda ämnet och vi har valt att titta 
på en artikel skriven av Roger Svensson som heter ”The Choice of entry mode in foreign 
direct investment”. Artikeln fångade vårt intresse då den handlar om valet mellan att förvärva 
ett företag alternativt etablera en ny anläggning i värdlandet.  
 
I artikeln framkommer det att högteknologiska företag föredrar att etablera en egen 
verksamhet framför att göra ett företagsförvärv. Vid en etablering av en egen verksamhet 
tenderar kontakten mellan moderbolaget och den nyetablerade verksamheten att vara 
omfattande och det är vanligt att den nyetablerade verksamheten importerar produkter från 
moderbolaget.  
När det sker ett företagsförvärv är kontakten mellan moderbolaget och det förvärvade 
företaget sämre men leder förhoppningsvis till att företaget får en större kunskapsbas och 
erhåller erfarenheter om marknaden. I utvecklingsländer finns det i regel ett mindre urval av 
företag vilket gör att ett eventuellt förvärv försvåras. Vanligast i utvecklingsländer blir därför 
att företag etablerar en egen verksamhet. (Braunerhjelm & Ekholm 1998, s 157-168)  
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3.4 PEST- modellen  
För att tydliggöra de möjligheter och problem som kan uppstå vid en etablering för svenska 
företag på den kinesiska marknaden har vi valt att utgå från PEST- modellen. PEST är en 
förkortning för engelskans Political (politiska), Economic (ekonomiska), Social (sociologiska), 
Technological (teknologiska). PEST- modellen används framför allt till att göra en 
omvärldsanalys, vilket företag som vill etablera sig på en ny marknad bör göra. (Johanson & 
Scholes, s 104-107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: PEST- modellen, hämtad och modifierad från Omvärldsanalys (Frankelius, 2001, 
s 52) 
 
PEST- modellen visar att det finns både makroförhållanden och mikroförhållanden som ett 
företag måste ta hänsyn till när de gör en omvärldsanalys. Förhållandena i makromiljön är lika 
för alla företag oavsett vilken bransch företaget är verksamt inom medan mikrofaktorerna som 
industri och marknad är olika beroende på företag. Som figuren ovan visar fäster PEST- 
modellen fokus på de fyra olika makroförhållandena. Men det behöver inte vara dessa som 
skapar möjligheter eller problem för ett företag på en ny markand utan det kan vara 
förhållandena i mikromiljön. Det vill säga att även om förhållandena i makromiljön inte 
skapar några problem för ett företag som vill etablera sig på en ny marknad är det ingen 
garanti för framgång. Mikroförhållanden kan alltså skapa så pass stora problem för ett företag 
så ett marknadsmisslyckande ändå sker och att PEST- modellen fokuserar på just de fyra 
makroförhållandena kan därför ses som en svaghet med modellen. En annan svaghet med 
PEST- modellen är att beskrivningen av de olika förhållandena kan bli alltför generella och 
därför inte kan ses som absolut säkra. Den här studiens fokus kommer att ligga på de fyra 
makroförhållandena men även beröra olika mikroförhållanden då dessa kan vara minst lika 
viktiga.  
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3.4.1 Politiska förhållanden 
 
Den politiska omgivningen utgörs av lagar, regler och myndigheter (Kotler, 2000, s 150) och 
kan skapa möjligheter och problem för företag. Att förstå de politiska förhållandena minskar 
problemen och skapar större möjligheter att lyckas med en etablering på en främmande 
marknad (Wild, Wild and Han, 2003, s 103).  
 
 
Specifikt för Kina  
 
Den kinesiska staten kan sägas stå på tre ben. Det första benet utgörs av det kinesiska 
kommunistpartiet vars uppgift är att leda den politiska utvecklingen och att planera. Det andra 
benet utgörs av regering, parlament och statsförvaltningar. Deras uppgift är att se till att utföra 
det av partiet uttänkta. Det tredje benet är folkets befrielsearmé som har som uppgift att 
tillsammans med polis och paramilitära styrkor garantera såväl partiets som landets säkerhet 
och stabilitet. (Kjellgren 2000, s 88) Kina släpar på ett feodalt förflutet och har under 2000 år 
präglats av konfucianism. Detta har inneburit att landet kan ses som toppstyrt då 
underkastelse i förhållande till landets ledare och myndigheter lärdes ut. (Fang, 2005, s 124) 
 
De politiska förhållandena idag, vad det gäller investering och etablering, har förändrats sedan 
Kina gick med i WTO. Kinas näringsliv har öppnats upp allt mer för utländska företag och 
investeringar, men den kinesiska staten vill inte helt släppa kontrollen över vissa strategiskt 
viktiga marknader. Därför ändrades systemet till att bara tillåta investeringar från utländska 
företag på vissa specifika, av staten bestämda, marknader och för företag med en viss 
verksamhet. Ändringen i systemet innebar att man delade in Kinas ekonomi i fyra delar. De 
olika delarna är: förbjudna etableringar, inskränkta etableringar, tillåtna etableringar samt 
etableringar med stöd. Vad det gäller förbjudna etableringar innebär det att vissa 
verksamheter inte får etablera sig i Kina. Exempel på sådana verksamheter kan vara 
verksamheter som hotar landets säkerhet eller inte ligger i allmänhetens intresse. Vidare är 
etableringar av verksamheter som strider mot kinesisk lag inte tillåtet. Inskränkta etableringar 
innebär att verksamheten först måste undersökas och sedan godkännas av staten innan en 
etablering kan ske. En etablering som gäller en verksamhet tillhörande delarna tillåtna 
etableringar och etableringar med stöd kan ske direkt. (China Country Guide, 2005, s 11) 
 
Gällande de immateriella rättigheterna (IPR) håller landet en god internationell standard. I 
teorin ger även lagarna utrymme för kinesiska domstolar att låta handlägga ärenden om 
intrång i IPR. Dock är detta ett område som idag orsakar stora problem i Kina. Anledningen 
till att det blir problem är bland annat att det finns uppenbara brister i rättssystemet och att 
skadeståndsnivån är låg och inte avskräckande. Vidare är Kina mycket stort med 31 provinser 
och mer än 40 talade språk vilket gör att alla åtaganden på nationell nivå inte alltid verkställs 
på lokal och provinsiell nivå. På lokal och provinsiell nivå saknas även förståelse och respekt 
för IPR vilket bidrar ytterligare till problemet. (Fang, 2005, s 130-131) 
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3.4.2 Ekonomiska förhållanden 
 
Alla företag påverkas av ekonomiska faktorer både globalt och nationellt. Inkomster, utgifter, 
priser, skulder, finansieringsförmåga, valutakurser, kunders betalningsförmåga och den 
tillgängliga köpkraften i en ekonomi är alla ekonomiska faktorer som kan skapa möjligheter 
och problem för ett företags affärsverksamhet i ett land. Tidigare centralstyrda marknader, 
som exempelvis Kina, har en stark påverkan på internationellt företagande (Wild, Wild and 
Han, 2003, s 130). 
 
 
Specifikt för Kina 
  
Efter 1978 har Kinas ekonomiska utveckling varit snabbare är något annat lands. Detta beror 
på att landet började öppnas upp och liberalisera sin ekonomi. Ytterligare en orsak är de 
omfattande utländska investeringar som Kina har lyckats locka till sig. Kinas 
bruttonationalprodukt var 2004 den sjätte största i världen och anpassat till inhemsk köpkraft 
låg Kina på andra plats efter USA. Den kinesiska valutan, Yuan, är sedan 1995 fast knuten till 
US-dollarn men år 2005 genomfördes en revalvering med 2 procent gentemot US-dollarn. 
Vidare meddelade landets myndigheter att valutan i fortsättningen ska vara kopplad till en 
korg med några större internationella valutor. Yuan skall sedan tillåtas variera med tre procent 
över eller under värdet på denna valutakorg. Förändringen kan ses som ett steg mot rörlig 
växelkurs men enligt de kinesiska makthavarna kommer det att dröja länge innan det steget 
kan tas, då anpassningar av företag och framför allt banker först måste ske.  
 
Den höga tillväxttakten i Kina har lett till överhettning i ekonomin. Inflationen år 2004 var 
den högsta på sju år vilket gjorde att olika åtgärder vidtogs för att försöka hålla nere 
inflationen. En av åtgärderna var att begränsa de statliga bankernas utlåning av pengar till 
utländska företag. Vidare höjde centralbanken styrräntan för första gången på nio år. 
Åtgärderna höll inflationen låg under 2005. (www.ui.se, 060104) 
 
Två tredjedelar av dem som lever på under två US-dollar om dagen i Öst- och Sydöstasien bor 
i Kina. Men andelen beräknas sjunka år 2005 och orsaken är främst ökade inkomster på 
landsbygden där runt 90 procent av de fattiga lever. Under 2004 växte 
landsbygdsbefolkningens inkomster snabbare än stadsbefolkningens främst på grund av ökade 
priser på spannmål, direkta subventioner till bönder samt minskade skatter inom jordbruket.  
(www.swedishtrade.se, 060104) 
 
2001 ändrades lagarna rörande helt utlandsägda bolag vad det gällde prissättningen av deras 
egna  produkter. Tidigare bestämdes priset på den delen av produktionen som såldes i Kina av 
staten men idag, 2005, bestäms priset till 90 procent på alla handelsvaror av 
marknadskrafterna. Varor och produkter där staten fortfarande kontrollerar priset är 
exempelvis livsmedelsprodukter. (China Country Guide, 2005, s 4) 
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3.4.3 Sociologiska förhållanden 
 
Sociologiska faktorer är bland annat kultur, hur människor lever samt demografiska 
förändringar. Förståelse för de sociologiska faktorerna kan skapa stora möjligheter för företag 
på en ny marknad. Möjlighet på det sättet att man, genom att förstå konsumenternas behov, 
deras beteende och hur de uppfattar ett företags budskap, kan anpassa sig därefter. Om 
förutsättningarna i de sociologiska förhållandena skulle förändras kan problem uppstå vid 
exempelvis förhandlingar vilket kan leda till missförstånd. (Wild, Wild and Han, 2003, s 69). 
 
 
Specifikt för Kina 
 
Den största etniska folkgruppen, han-folket, utgör cirka 93 procent av den totala folkmängden 
och bor huvudsakligen i de östra delarna av landet. Dock är det inte en alltför homogen grupp 
då det finns stora skillnader vad det gäller såväl utseende som kultur. (Kjellgren 2000, s 20) 
Utvecklingen i Kina har varit särskilt intensiv i södra och sydöstra delarna av landet och i fem 
särskilda ekonomiska zoner, exempelvis Shanghai. Detta har lett till växande ekonomiska 
klyftor och ökad spänning mellan inlandet och kustregionerna. Inkomstklyftorna är mycket 
stora och Kina har blivit ett av världens mest ojämlika länder. Hukou-systemet eller 
hushållsregistreringssystemet, som innebär att man skiljer på stadsbor och landsbygdsbor 
genom olika typer av rättigheter bidrar också till ojämlikheter. Stads-hukou ger rätt att bo i 
staden samt tillgång till en del av den sociala välfärden som finns i städerna. Landsbygds-
hukou ger i princip endast rätt till att odla mark. Detta system innebar tidigare att det var svårt 
att röra sig fritt och från landsbygden till städerna. Idag har systemet lättats upp men alla de 
som bor utanför sin hukou klassas in i den kringdrivande befolkningen och i städerna 
behandlas de som andra klassens medborgare. (www.swedishtrade.se, 060104) 

Guanxi handlar om vänskap, relationer och förbindelser mellan människor i de kinesiska 
sociala nätverken. Guanxi är ett centralt begrepp i Kinas samhälle som beskriver en personlig 
kontakt mellan två parter där man kan förvänta sig att den ena parten kommer att utföra en 
tjänst till den andra parten om så önskas. Guanxis uppkomst är resultatet av brister i den 
institutionella infrastrukturen. Den interaktion som sker inom guanxi-nätverket kan liknas vid 
ett oändligt upprepat spel där personerna i spelet känner varandra. Så länge ingen i spelet 
verkar opportunistisk utan istället värnar om sitt goda namn och rykte drar alla nytta av spelet. 
Vidare minskar transaktionskostnaderna om interaktionen mellan medlemmarna sker smidigt 
och inga alltför egoistiska handlingar sker. Resultatet i det långa loppet blir ett bra och 
långsiktigt samarbete vilket kan ses som positivt med guanxi. För att ett långsiktigt samarbete 
skall vara möjligt är det viktigt att vårda sina kontakter. Det negativa med Guanxi är att det 
otvetydigt är närbesläktat med korruption. Gränsdragningen skulle kunna göras där utbytet 
sker med någon som inte tillhör det etablerade guanxi-nätverket. Korruptionen uppstår alltså i 
de fall där det blir fråga om det numera så frekventa fenomenet ”maktmäkleri” vilket betyder 
att någon lånar ut eller säljer tillgång till ett nätverk. Framförallt sker detta på lokal nivå men 
även ibland på provinsnivå. (Fang, 2005, s 137-138) 
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Vad det gäller förhandlingar rörande affärer är det något en utlänning inte ska ta för lätt på. 
Ofta har kineserna en egen agenda och driver skickligt punkterna på denna agenda vilket gör 
att utlänningen förhindras att driva sina punkter. Att ha en grundläggande förståelse för 
affärsmiljön i Kina är ett måste. Det är mycket viktigt att veta att den man förhandlar med 
också har rätt att ta beslut. Kunskap om de politiska, legala, sociala, kulturella, fysiska och 
infrastrukturella faktorerna som kan påverka den aktuella förhandlingen måste finnas hos den 
utländska affärsmannen. Något som är bra vid förhandlingar är att skriva ett Letter of Intent 
eller någon annan form av föravtal. Men innehållet i ett sådant avtal måste vara mycket 
noggrant utformat. Detta beror på att innehållet i avtalet representerar den bas utifrån vilken 
den kinesiske motpartens ”överordnande organ” tillåter fortsatta förhandlingar. (Fang, 2005, s  
125-127) 

 

3.4.4 Teknologiska förhållanden 
 
De teknologiska förhållandena i ett land beskriver kreativiteten och förutsättningarna för att 
skapa nya tekniska lösningar, exempelvis vid produktutveckling, samt möjligheter att behålla 
dessa genom hållbara patent och annan immateriell rätt. Förändringar inom detta område kan 
utgöra stora möjligheter men även skapa stora problem. (Kotler, 2000, s 148) 
 
 
Specifikt för Kina 
 
Tidigare har Kina tillämpat de principer för planekonomi som utarbetades i Sovjetunionen 
vilket har påverkat organisation, utbildning, industriell produktion och styrning av forskning 
och teknologi. Resultatet blev att tunga vertikala strukturer med mycket lite interaktion, 
förutom att de var toppstyrda, hämmade en dynamisk utveckling. Det var enbart inom den 
militära sektorn, med staten som enda kund, som systemet fungerade tillfredsställande. Efter 
det gjordes försök under kulturrevolutionen att modifiera eller även bryta ned de vertikala 
strukturerna för att inte hämma utvecklingen inom vetenskap och teknik. Försöken 
misslyckades dock eftersom man inte höll sig inom de politiska gränserna. 1978 öppnades 
Kina upp allt mer och detta förändrade även de teknologiska förhållandena med stora 
strukturella förändringar och en mycket framträdande roll för utländska investeringar med 
dess stora potential för teknologiöverföring. Dock finns strukturella hinder kvar och Kina kan 
inte fullt ut tillgodogöra sig de mycket stora utlandsinvesteringarna inom teknologi och 
utveckla det enorma kunskapsflödet. (Sigurdson, 2003, s 12) 
 
Piratkopiering i Kina är ett stort problem och förvärras genom svaga interna kontroller, 
ofullgångna företagskulturer och ibland oärliga anställda. Men ökat teknologiskt kunnande i 
Kina bidrar till problemet. De vanligaste målen för kopiering är lyxprodukter eller produkter 
med kända varumärken, men de senaste åren har även många olika typer av produkter 
kopierats. Oftast är det mindre privatägda verksamheter som verkar utanför de centrala 
myndigheternas kontroll som står för produktionen av piratkopiorna. Det handlar även om 
lokal protektionism då dessa tillverkare är en betydande källa till arbete och inkomster i den 
lokala ekonomin. Vidare saknar ibland de myndigheter som skall se till att de immateriella 
rättigheterna efterföljs medel för att utföra ett bra arbete. Det kan ibland även vara ren ovilja 
eller motstånd att efterfölja de nationella myndigheternas direktiv att slå ner på piratkopiering. 
(Fang, 2005, s 131) 
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4. Empiri  
 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Först en kort presentation av företaget 
och respondenten och därefter följer en sammanfattning av intervjun. 
 
 
 

4.1 Presentation av Lotus Travel 
 
Lotus Travel är Sveriges största Kinaarrangör. De är ett helsvenskt företag och ingår i 
företagsgruppen Lantz International. Företaget kan erbjuda skräddarsydda grupp- och 
konferensresor för företag, organisationer och intresseföreningar. Företaget har även guidade 
upplevelseresor i Kina och Sverige för privatpersoner. I vår intervju om Lotus Travel var Kim 
Kadry, Manager of Corporate Affairs, respondent. 
 

4.1.2 Sammanfattning av intervjun 
 
Respondenten berättade att Lotus Travel har valt att etablera sig i Kina med hjälp av två 
representationskontor. Det ena ligger i Shanghai och det andra i Peking (Beijing, vår 
kommentar). Anledningen till att Lotus Travel har valt denna etableringsform är att 
utlänningar inte får äga ett aktiebolag i Kina och Kadry berättar att om de hade fått äga ett 
aktiebolag i Kina hade de nog valt att etablera sig som aktiebolag.  
 
Ett problem som Lotus Travel ser med den valda etableringsformen är att deras ekonomer i 
Kina är tvungna att skicka hela bokföringen med DHL till Sverige för att den därefter skall 
föras in i det svenska systemet. Detta är klumpigt och skapar dubbelarbete för Lotus Travel. 
Etableringsformen gör också att kontoren nere i Kina blir beroende av bolaget i Sverige; de 
måste ständigt vårda relationerna. Dessutom förlorar de kinesiska kontoren handlingsfrihet 
och kan inte fatta egna beslut. Kadry berättar vidare att det blir mycket administrativt arbete 
och beslutsprocessen blir ibland utdragen. Om Lotus Travel, i framtiden, skulle bli aktiebolag 
finns möjligheten till kortare beslutsprocesser och mindre administration. På kort sikt kan inte 
bolagsformen ändras, men på lång sikt kanske det blir möjligt och då kommer det troligen att 
ske en förändring.  
 
Kadry anser att de politiska förhållandena gällande lagar, regler och myndigheter har skapat 
en del möjligheter för Lotus Travel, i förhållande till andra svenska företag i Kina, då Lotus 
Travels personal i Kina är kineser. Lotus Travel får på så sätt ett försprång då deras anställda 
på plats redan är insatta i systemen, såsom lagar och regler, men även språk och kultur. Även 
om detta är till fördel för Lotus Travel i jämförelse med andra svenska företag på plats i Kina 
så skapas även problem med de politiska systemen. Kadry anser att Kina är ett av de svåraste 
länderna att etablera sig i idag. Återigen framhåller respondenten vikten av att ha en aktör 
inblandad som är kines eller har bott väldigt länge i Kina. Respondenten berättar vidare att de 
har anställt guider som har utbildats i Kina och kan prata både kinesiska och svenska.  
 
Idag hyr Lotus Travel lokaler i ett hotell både i Beijing och i Shanghai. Orsaken till detta är 
att det är smidigare att hyra i centrala delar av staden än att investera i lokaler. 
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Etableringen och uppbyggnaden av Lotus Travels verksamhet i Kina har gått långsamt. 
Vinstmedel har strömmat in under uppbyggnadsperioden vilket har bidragit till 
självfinansiering av etableringen. Det har även kommit in en ytterligare ägare som förde med 
sig kapital, vilket har gjort att alla investeringar genomförts med egna medel. Respondenten 
framhäver att fördelarna med denna typ av finansieringsform är att de har lyckats bygga upp 
ett företag som inte har några banklån eller liknande; de är inte beroende av andra finansiella 
aktörer. Kadry anser att denna finansieringsform är bra och upplever inga direkta problem 
med formen. Företaget har inte haft några tyngre materiella investeringar relaterade till 
etableringen i Kina förutom datorer. Det största orosmomentet sett ur ett investerings- och 
finansieringsperspektiv är de investeringar som har gjorts i personalen och dess kompetens. 
Denna typ av kompetens är flyktig och kan gå förlorad om personalen väljer att sluta. Dock 
ser inte respondenten att det är ett möjligt scenario eller upplever det som något hot. 
 
Kadry ser ökade möjligheter för kineser att resa, i varje fall rent finansiellt. Dock är det ovisst 
hur den kinesiska staten bemöter den ökade möjligheten att resa. Vidare är kanske inte 
Sverige drömmålet för alla kineser som vill ut och resa. Rundturer i många olika länder är 
något som är populärt i Kina. Lotus Travel skulle påverkas mycket av valutan om de bara 
hade resande åt ena hållet. I dagsläget har man resande åt båda hållen vilket gör att riskerna är 
så pass spridda att förändringar i valutorna tar ut varandra.  
 
Den teknologiska utveckling som har skett i Kina gör att affärerna lätt kan göras mellan Kina 
och Sverige. Tidigare var telefonledningarna i Kina undermåliga, men idag anser Kadry att de 
fungerar bra. Fortsatt teknologisk utveckling i Kina på exempelvis områden som Internet och 
e-post skapar möjligheter för Lotus Travel. Lotus Travels grundare, Elby Drewsen, har sina 
rötter i Hong Kong och har arbetat i Kina vilket gjorde att det fanns god kunskap om Kina 
inom företaget från begynnelsen. Elby Drewsen har erfarenheter både från det kinesiska och 
det svenska sättet att göra affärer och besöker Kina regelbundet för att upprätthålla bra 
kontakter.  

 

4.2 Presentation av Haldex Vehicle Product 
 
Haldex Vehicle Products kärnverksamhet är att producera olika typer av bromssystem för 
tung fordonsindustri. Haldex Vehicle Products tillverkar även andra slags system för samma 
bransch. I vår intervju om Haldex Vehicle Products var Jan-Erik Dantoft, Senior VD 
Operation, respondent. 
 

4.2.1 Sammanfattning av intervjun  
 
Sedan 1992 har Haldex Vehicle Product haft ett säljbolag i Shanghai vars enda uppgift varit 
att importera deras produkter för att sedan sälja dem vidare till kunder på den kinesiska 
marknaden. I dagsläget etableras två stora fabriker i Kina där den ena fabriken skall vara klar i 
december 2005 och den andra i början av 2006. Placeringen av fabrikerna är en bit utanför 
själva Shanghai, men räknas till Shanghaiområdet. Etableringen av de två fabrikerna har skett 
helt och hållet med eget bolag. Dantoft berättar att anledningen till detta är att Haldex har som 
grundläggande princip att undvika Joint Venture. Inom den bransch Haldex Vehicle Product 
verkar är det inte tvingande med Joint Venture. 
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Även om Haldex undviker Joint Venture av princip anser respondenten att det i vissa 
specifika fall kunde vara bra med Joint Venture. Detta för att dra nytta av den kinesiska 
partnerns erfarenheter och kunskaper om marknaden samt eventuellt deras tillgång till 
reglerade produkter. Möjligheterna med ett eget bolag är dock övervägande enligt Dantoft, då 
man på så sätt har full kontroll över företaget. På lång sikt kommer kanske Haldex Vehicle 
Product att ingå i ett Joint Venture, men på kort sikt kommer det inte att ske.   
 
Vad det gäller kontakten men olika myndigheter har det inte funnits eller uppkommit några 
större problem. Dock anser Dantoft att lagarna kring immateriella rättigheter och patentskydd 
är otillräckliga. Haldex Vehicle Product har upptäckt omkring 17 aktörer som har kopierat 
deras produkter. Respondenten berättar att landet har speciella, förmånliga, lagar kring ABS-
system och automatiska bromshävarmar vilket har skapat möjligheter och underlättat 
etableringen av företaget. 
 
De investeringar som har gjorts, innan de nu etablerar sina två fabriker, är framför allt 
säljbolaget som startades 1992. Etableringen finansierades med egna vinstmedel. Dantoft 
berättar att de orosmoment som de har haft inför etableringen i Kina har varit dels ett 
marknadsmisslyckande och dels valutarelaterade problem.  
 
Dantoft upplever att den kinesiska marknaden beter sig som den japanska gjorde för 30 år 
sedan, vilket innebär att kopiering är mycket vanligt. Lite hopp kring denna problematik ser 
dock respondenten då detta problem poängteras i den nya femårsprognosen. Femårsprognosen 
bygger på ramar vilka man i Kina skall arbeta efter och målet är att Kina skall bli oberoende 
av västerländsk teknologi. För Haldex Vehicle Products betyder det att Kina skall utveckla en 
egen fordonsindustri och sluta kopiera. 
 
Möjligheter som respondenten ser i Kina är den stadiga teknologiska utvecklingen. Dantoft 
anser att man börjar bli tekniskt kunnig även i Kina. Haldex Vehicle Product köper redan i 
dagsläget sina kompressorer i Kina. För tillfället har Haldex ingen forskning eller utveckling i 
Kina men det är något de kan tänka sig att förändra på sikt om den teknologiska utvecklingen 
i Kina fortskrider. När Haldex etablerade sig i Kina första gången hade man inte tillräckliga 
kunskaper om den kinesiska marknaden, anser Dantoft. Idag har man kunskaper och 
erfarenheter, tack vare den tidigare etableringen, vilket har underlättat nyetableringen. 
 
Dantoft framhäver vikten av att förstå den sociologiska situationen i Kina. Beslutsordningen i 
landet är en viktig aspekt att ta hänsyn till, att man förhandlar med personer som har rätt att 
förhandla och ta beslut. Respondenten uppfattar Kina som forna Sovjetunionen 
där ”Politrukerna” (statstjänstemännen, vår anmärkning) måste få vara med och bestämma. 
Om de inte är involverade i besluten blir det ingen affär. De sociologiska förhållandena i Kina 
är för Haldex en av anledningarna till att man inte ingår något Joint Venture samarbete. 
Vidare betonar respondenten landets enorma geografiska storlek att Kina bör ses som en 
kontinent snarare än ett land. Förhållandena varierar otroligt mycket i landet, anser Dantoft. 
 
 

4.3 Presentation av SAJO maskin International AB 
 
SAJO grundades 1916 och har sedan dess varit maskinbyggare. I dag är SAJO helt inriktat på 
fleroperationsmaskiner och FMS-anläggningar. Så gott som alla leveranser är kundanpassade. 
Kunderna finns i hela västvärlden samt i Kina. 70 procent av produktionen exporteras. 
I vår intervju om SAJO var Sven-Eric Österberg, VD, respondent. 
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4.3.1 Sammanfattning av intervjun  
 
Respondenten berättar att SAJO har valt export som etableringsform i Kina. Men SAJO har 
även ett servicekontor med 12 anställda i Kina. Anledningen till export är att respondenten 
anser att den svenska marknaden inte är tillräckligt stor. Vidare berättar Österberg att han inte 
ser några specifika problem med exporten till Kina, utan betraktar Kina som vilken annan 
exportmarknad som helst.  
 
Som på alla exportmarknader dit SAJO exporterar är det viktigt att alltid ligga i teknikens 
framkant. Extra viktigt är det på den kinesiska marknaden, eftersom kineserna bara köper det 
de själva inte kan tillverka. I Kina finns alla konkurrenter redan på plats, något som 
respondenten uppfattar som lite extra problematiskt med marknaden. Den främsta möjligheten 
i Kina ligger i marknadens enorma storlek anser Österberg. 
 
De politiska förhållandena i Kina har skapat problem för SAJO. Österberg anser att 
patentlagarna är bristfälliga och otillräckliga vilket gör att piratkopiering är vanligt 
förekommande. Några direkta möjligheter med den politiska situationen ser inte respondenten. 
 
Inför etableringen i Kina har SAJO gjort investeringar på ett antal olika områden. Bland annat 
har SAJO utbildat personal och införskaffat tjänstebilar. Investeringar har även gjorts i 
hyreskontrakt för kontor. Österberg berättar att etableringen i Kina har varit självfinansierad. 
Detta har varit möjligt på grund av det sätt på vilket företaget säljer sina produkter. Först 
genomförs en förskottsbetalning på cirka 15 procent (mot bankgaranti), 80 procent betalas vid 
leverans mot Letter of Credit och 5 procent efter godkänd installation. På så sätt behövs inga 
lån för finansieringen. Respondenten finner metoden tillfredställande och upplever inga 
problem med finansieringsformen.  
 
Vad det gäller de ekonomiska förhållandena i Kina ser respondenten inte några specifika 
orosmoment för den kinesiska marknaden. Förhållandet mellan den svenska och den kinesiska 
valutan påverkar inte SAJO eftersom alla affärer i Kina görs upp i US-dollar, även om 
offerten görs i euro. Köpdagens kurs används för växling till US-dollar. Det som påverkar 
SAJO är framförallt fluktuationer i US-dollarns pris. En billig dollar gör att det exempelvis 
blir svårare att matcha amerikanska konkurrenter berättar respondenten. 
 
Många av de kunder SAJO har i Kina är verksamma inom flyg- och rymdbranschen Detta 
innebär att de ställer oerhört höga krav på funktion och säkerhet. Det teknologiska 
förhållandet i Kina gör att det i dagsläget inte är möjligt att framställa konkurrenskraftiga 
produkter. Kompetensen finns helt enkelt inte i Kina idag, men, berättar Österberg, att det var 
ett företag som försökte sig på att kopiera deras produkter men det lyckades dock inte. 
Österberg anser att SAJO var utrustat med tillfredsställande kunskaper om Kina innan de 
började exportera. Studiebesök till Kina ligger till grund för den kunskap SAJO idag besitter. 
Orosmoln inför etableringen i Kina var att få tag på lämplig personal, framför allt gällande 
kompetens och språkkunnighet. 
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5. Analys 
 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera den empiri som framkommit genom de intervjuer som 
genomförts. För att skapa bättre struktur kommer vi först att analysera själva 
etableringsförfarandet varje företag för sig för att sedan utifrån PEST- modellen göra en 
kompilerad analys av empirin. 
 
 

5.1 Analys av Lotus Travel  

5.1.1 Etablering 
 
Lotus Travel har etablerat två representationskontor, ett i Beijing och ett i Shanghai, för att 
sälja sina tjänster till den kinesiska marknaden. Lotus Travel säljer i Kina resor till Sverige 
och enligt teorierna kallas detta utlandsbaserad försäljning. Lotus Travel skulle vilja etablera 
sig i Kina genom att skapa ett aktiebolag vilket inte är möjligt på grund av den kinesiska 
staten. Enligt teorierna är det vanligt förekommande att ett företag med en framgångsrik 
utlandsbaserad försäljning tar steget till ett helägt dotterbolag i utlandet. Lotus Travel har som 
sagt en önskan om detta och det stämmer överens med teorin. Enligt tidigare forskning är det 
för icke-teknikbaserade företag önskvärt att köpa upp en befintlig verksamhet för att ta sig in 
på den nya marknaden. Lotus Travel valde inte den etableringsmetoden vid sin etablering 
vilket alltså gör att tidigare forskning och Lotus Travels skiljer sig åt. 
 
Möjligheter 
 
Möjligheter med denna etableringsform är att trovärdighet samt större kontroll för företaget 
skapas enligt etableringsteorierna. Lotus Travel har uppmärksammat och utnyttjat denna 
trovärdighet då man avsiktligt valt att anställa personer som har erfarenhet från den kinesiska 
kulturen. Företaget har finansierat etableringen med egna medel. Detta har möjliggjorts 
genom en långsam utveckling som dessutom bidragit till ökad kunskap om den kinesiska 
marknaden. Dock har etableringsformen inte krävt några större investeringar då man hyr 
lokalerna både i Sverige och i Kina. Detta är motsägelsefullt mot teorierna då utlandsbaserad 
försäljare ligger under hierarkiska modellen som oftast kräver höga investeringar. Dock bör 
tilläggas att allting är relativt och Lotus Travel jämför med alternativet helägt aktiebolag som 
skulle kräva ännu större investeringar.   
 
Problem 
 
 
Ett problem som Lotus Travel har uppfattat med den valda etableringsformen, är att den 
kinesiska verksamheten måste skicka hela bokföringen till Sverige, vilken sedan skall 
registreras in i det svenska systemet. Detta anser man är klumpigt och skapar onödigt arbete.  
Etableringsformen skapar alltså problem på det sättet att dels skapas dubbelarbete och dels 
befinner sig kontoren i Kina i en beroendeställning. Kontoren måste hela tiden tänka på 
relationerna och kan inte fatta några egna beslut då dessa kan strida mot företagets riktlinjer. 
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5.2 Analys av Haldex   
 

5.2.1 Etablering 
 
Tidigare har Haldex haft vad som inom etableringsteorierna kallas utlandsbaserad försäljning 
i Kina i form av ett säljbolag som låg i Shanghairegionen. Säljbolagets huvuduppgift var att 
importera Haldex produkter för att sen sälja dem vidare till kunder. För närvarande gör 
Haldex en direktinvestering i ett dotterbolag, Haldex Vehicle Product, som håller på att bygga 
två fabriker i Kina. Enligt teorierna skapar Haldex ett produktionsdotterbolag. I enlighet med 
den tidigare forskningen, som presenteras i vår studie, gör teknikbaserade företag hellre en 
direktinvestering än köper upp ett redan befintligt bolag vid en etablering på en ny marknad. 
Haldex etablering ligger alltså i linje med tidigare forskning. Haldex har som en 
grundläggande princip att undvika Joint Venture och motiverar det med att man med eget 
bolag får full kontroll.  
 
Produktionsdotterbolaget, Haldex Vehicle Product, producerar på licens Haldex produkter i 
Kina. Enligt teorierna kallat licensiering och i linje med tidigare forskning på så sätt att man 
importerar produkter från moderbolaget, i form av teknisk licens. Haldex har alltså dels gjort 
en direktinvestering och dels en form av licensiering enligt etableringsteorierna. 
 
 
Möjligheter 
 
Det finns två större fördelar med att etablera sig på en marknad med hjälp av ett 
produktionsdotterbolag. Den första är att företaget får full kontroll och det andra är att 
moderbolaget lättare kan koordinera globala eller regionala strategier. Haldex har genom sitt 
sätt att etablera sig på fått möjlighet till full kontroll och även möjlighet att koordinera globala 
eller regionala strategier. Vidare skapar kombinationen av produktionsdotterbolag och 
licensiering, speciellt för Haldex vars produkter är teknikbaserade, möjligheter att sätta de 
priser man vill, utveckla marknadsföringsåtgärder samt överföra produktkonceptet utan några 
ändringar. Full kontroll medför även att konkurrenterna inte lika lätt får tillgång till Haldex 
Vehicle Products konkurrensfördelar vilket kan leda till att den oönskade piratkopieringen 
minskar. 
 
Etableringsformen licens ger enligt teorierna möjlighet till en större avkastning samt ett större 
engagemang i form av tid och resurser än exempelvis utlandsbaserad försäljning. Dessutom 
gör skapandet av ett dotterbolag, som handlar på licens, att Haldex Vehicle Products har 
möjligheten att använda ett trademark/tradename. Enligt teorierna innebär detta att företaget i 
framtiden kan använda ett etablerat namn för att utöka kundkretsen.  
 
Etableringen i Kina och finansieringen av fabrikerna har helt och hållet skett med eget bolag 
och med egna medel. Företaget har därmed inga lån och är därför inte beroende av någon 
finansiell partner. Inom den bransch Haldex Vehicle Product verkar är det heller inte 
tvingande med Joint Venture, vilket har möjliggjort ett val av etableringsform som enligt 
företaget passar dem bättre.  
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Problem 
 
När Haldex Vehicle Products tidigare använde sig av utlandsbaserad försäljning uppstod 
problem med piratkopiering på grund av otillräcklig kontroll över marknaden. I och med den 
pågående ökade investeringsgraden skapas dock nya problem. Dels löper företaget en högre 
risk vid ett marknadsmisslyckade och dels minskar flexibiliteten. För att minimera dessa 
risker har etableringen finansierats helt med egna medel. Problem med ett helägt dotterbolag 
kan även vara att kännedom om exempelvis marknaden kan gå förlorad. Avsaknaden av en 
kinesisk partner, genom Joint Venture, gör att Haldex Vehicle Products kan gå miste om den 
kännedom det kinesiska företaget har om sin egen marknad.  

 

5.3 Analys av SAJO Maskin International AB 
 

5.3.1 Etablering 
 
SAJO uppger att man har valt att etablera sig med hjälp av export. Denna typ av 
etableringsform är enligt teorierna den som kräver minst resurser och har lägst 
investeringsgrad från det enskilda företaget. SAJO har även uppgett att man använder sig av 
ett representationskontor som finns i Shanghai. Detta kontor har 12 anställda vars enda 
uppgift är att ge installationsservice. Om de anställda endast utför sin uppgift och inte ägnar 
sig åt andra uppgifter som exempelvis försäljning så stämmer det enligt teorierna att SAJO 
använder sig av export. Skulle dock representationskontoret utföra någon typ av försäljning 
har SAJO enligt teorierna utlandsbaserad försäljare. 
 
Trots att SAJO är ett teknikbaserat företag har man valt att inte gå vidare med en 
direktinvestering på den kinesiska marknaden. Detta strider mot tidigare forskning som 
påvisar ett samband mellan teknikbaserade företag och en direktinvestering i form av att starta 
upp en ny verksamhet på den valda marknaden. 
 
Möjligheter 
 
Etableringsformen export innebär en lägre risk eftersom den i förhållande till andra 
etableringsformer inte kräver några större investeringar. De enda investeringar SAJO nämnt 
är utbildning av personal, hyreskontrakt samt införskaffandet av tjänstebilar. Detta är i linje 
med teorin då inga av dessa investeringar är av tyngre art. Etableringsformen ger även SAJO 
möjlighet att snabbt lämna marknaden utan större förluster.  
 
Problem 
 
SAJO betraktar Kina som en marknad med stor potential, men trots detta visar man inget 
större engagemang gentemot marknaden utan behandlar Kina som vilken marknad som helst. 
Valet av export som etableringsform visar just på detta. Dessutom har SAJO ingen säljare på 
plats i Kina som kan förstå marknadens specifika behov. Utöver detta anser SAJO att det är 
problematiskt att många av konkurrenterna finns på plats. I framtiden kan dessa faktorer 
tillsammans resultera i att SAJO hamnar på efterkälken i Kina. Ett bristande engagemang 
samt stark konkurrens kan slå ut företaget från marknaden. 
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5.4 Kompilerad analys utifrån PEST- modellen  

5.4.1 Politiska förhållanden 
 
För Haldex Vehicle Products har de kinesiska lagarna skapat möjligheter för företaget. Detta 
beror på att företaget ingår i kategorin etableringar med stöd och därmed får skattelättnader, 
vilket har underlättat företagets etablering. Haldex vill undvika Joint Ventures, något företaget 
också kan då det inte tillhör gruppen som tvingas in i inskränkta etableringar. Dock kan 
företaget tänka sig att ingå i Joint Venture med ett kinesiskt företag om man inte på annat sätt 
kan få tillgång till specifika, av staten reglerade, produkter. Lotus Travel däremot strävar efter 
att få starta ett aktiebolag vilket enligt kinesiska lagar inte är tillåtet. Det 
etableringsförfarandet faller alltså under delen förbjudna etableringar. Anledningen varför det 
är förbjudet kanske beror på att Lotus Travels verksamhet inte ligger i statens intresse. För 
trots de senaste årens öppning av landet finns fortfarande en vilja att minimera människors 
möjligheter att röra sig fritt. SAJO däremot faller under kategorin tillåtna etableringar och 
varken stöds eller motarbetas av staten. Företaget ser heller inga större möjligheter med 
landets politiska situation.  
 
Lotus Travel anser att Kina är ett av de svåraste länderna att etablera sig i. Dels är de olika 
systemen krångliga och dels vill den kinesiska staten inte släppa kontrollen. Vidare är det 
viktigt att veta att man förhandlar med rätt myndighet och rätt person. Lotus Travel har 
anställda med kunskaper om Kinas lagar och regler vilket gör att företaget troligen har ett 
försprång gentemot andra svenska företag som inte besitter dessa kunskaper. Haldex uppger 
också att man inte hade tillräckliga kunskaper första gången man etablerade sig i Kina vilket 
här stödjer vikten av kunskaper rörande de politiska förhållandena. 
 
Såväl SAJO som Haldex uppfattar de immateriella patentlagarna som bristfälliga, detta trots 
att de i teorin håller en internationell standard. Anledningen till att företagen trots allt 
upplever lagarna på det sättet kan vara att det saknas respekt för lagarna på lokal och 
provinsiell nivå. Det vill säga, det som bestäms på nationell nivå utförs inte nödvändigtvis på 
lägre nivåer. Troligen är det alltså inte själva lagarna i sig som är bristfälliga utan att de inte 
åtlyds.  

 

5.4.2 Ekonomiska förhållanden 
 
Alla de tre undersökta företagen har finansierat sin etablering i Kina med hjälp av egna medel. 
Anledningen till detta kan vara att den kinesiska staten har begränsat utlåningen av pengar till 
utländska företag eller att företagen anser det vara det bästa förfarandet. Det kan också bero 
på att företagen önskar flexibilitet vilket det faktum att två av de tre företagen hyr lokaler i 
Kina talar för. I vilket fall som helst ger etableringen med hjälp av egna medel möjligheten att 
i framtiden lättare expandera om marknaden fortsätter att växa. 
 
Både SAJO och Haldex Vehicle Products påpekar att den kinesiska marknaden har en stor 
potential, dels på grund av själva folkmängden och dels på grund av den snabba ekonomiska 
utvecklingen. 2004 låg Kina på andra plats gällande inhemsk köpkraft och detta tillsammans 
med ökad BNP bekräftar SAJO och Haldex uppfattningar. En ytterligare bekräftelse på en 
stark köpkraft i Kina är att SAJOs alla konkurrenter finns på plats. Lotus Travel ser också 
Kinas ekonomiska utveckling men vet inte hur den kinesiska staten kommer att bemöta 
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möjligheten för det kinesiska folket att resa mer. Och även om den ekonomiska utvecklingen 
ökar tror inte Lotus Travel att alla kinesers drömmål är att resa till Sverige. Lotus Travel tror 
alltså att antalet som reser kanske blir fler men kanske inte proportionerligt med de ökade 
möjligheterna att resa.  
 
Lotus Travel anser sig inte vara påverkade av valutans fluktuationer eftersom de har resande i 
båda riktningarna. SAJO och Haldex Vehicle Products framhäver emellertid vikten av stabila 
valutakurser för att lättare kunna kontrollera det ekonomiska flödet. I och med att den 
kinesiska valutan är kopplad till en korg av större internationella valutor så följer den det 
allmänna tillståndet på världsmarknaden och troligen kommer inga drastiska förändringar att 
ske överraskande snabbt. 

 

5.4.3 Sociologiska förhållanden 
 
Samtliga tre undersökta företag menar att Kina är en mycket stor marknad, med stora 
kulturella och språkliga skillnader inom landet. Lotus Travel har stor förståelse för 
skillnaderna mellan den kinesiska och svenska marknaden och anser sig ha ett försprång 
gentemot andra svenska företag. Företagets försprång ligger i att grundaren kommer från 
landet samt att det har kinesiska anställda som kan språket och kulturen. Detta är enligt den 
praktiska referensramen också mycket viktigt vid affärer i Kina. SAJO anser sig också ha haft 
tillfredsställande kunskaper om de sociologiska förhållandena vid sitt inträde. Kunskaperna 
har man fått genom studiebesök. Haldex ansåg att man inte hade tillräckliga kunskaper om de 
sociologiska förhållandena i Kina första gången man etablerade sig i Kina. Men inför den 
senaste etableringen anser man att kunskaperna var tillfredsställande tack vare de tidigare 
erfarenheterna. Som tidigare har nämnts är grundprincipen för Haldex att inte ingå i något 
Joint Venture samarbete och orsaken till det är bland annat de sociologiska förhållandena. 
Men Haldex nämner också att man i framtiden kan tänkta sig att ingå ett Joint Venture 
samarbete.  Kanske de ökade kunskaperna om de sociologiska förhållandena i Kina bidragit 
till att man nu beaktar möjligheten. 
 
Den praktiska referensramen framhåller vikten av att ha en grundläggande förståelse för 
affärsmiljön i Kina och att veta att den man förhandlar med också har rätt att ta beslut. Haldex 
påpekar just detta och belyser vikten av att förhandla med rätt person. Vidare uppfattar 
Haldex att de sociologiska förhållandena i dagens Kina är lite som i forna Sovjetunionen. 
Kina är på sätt och vis idag kommunistiskt och Sovjetunionen var innan upplösningen också 
kommunistiskt vilket gör att vi tolkar Haldex uppfattning som förnuftig. 
 
SAJO däremot anser att Kina är som vilken annan exportmarknad som helst och lägger ingen 
större vikt vid de kulturella skillnaderna. Detta kan komma att skada företaget i framtiden då 
de kulturella säregenheterna är mycket viktiga i Kina. Den praktiska referensramen framhäver 
guanxi som mycket viktigt och vårdar inte SAJO sina kontakter kan de gå förlorade.  
 
Lotus Travels grundare har sina rötter i Hong Kong vilket har gjort att goda kunskaper om 
Kina alltid har funnits i företaget. Ägaren vårdar även sina kontakter och besöker Kina 
regelbundet vilket är helt i linje med den praktiska referensramen. 
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5.4.4 Teknologiska förhållanden 
 

I och med att Kina tidigare har varit en mycket stängd marknad har den tekniska utvecklingen 
fått lida. När landet nu öppnats har stora utländska investerare bidragit till en omfattande 
teknologiöverföring. Lotus Travel styrker denna utveckling eftersom företaget tidigare haft 
problem med kommunikationen med Kina på grund av undermåliga telefonledningar. I 
dagsläget fungerar dock kommunikationen med telefon samt Internet utmärkt. Bättre 
teknologiska förhållanden i Kina är även något Haldex märkt av då företaget köper in sina 
kompressorer från Kina vilket kräver en viss teknologisk standard. Dock är det inget av de tre 
företagen som bedriver någon forskning eller utveckling i Kina. Haldex kan tänka sig att göra 
det i framtiden om de teknologiska förhållandena utvecklas allt mer men varken Lotus Travel 
eller SAJO har några planer på det i dagsläget.  

Den teknologiska utvecklingen har dock inte enbart medfört möjligheter för företagen utan 
även problem. Det tekniska kunnandet har lett till möjligheter för kineserna att kopiera 
västerländsk teknik vilket har lett till att piratkopiering har blivit mycket utbrett. Speciellt 
Haldex har varit utsatt för detta fenomen och hittills har 17 aktörer som kopierat deras 
produkter upptäckts. SAJO däremot anser inte att det tekniska kunnandet i Kina är så pass 
framskridet som övriga tillfrågade företag anser. Ingen aktör har hittills lyckats att kopiera 
SAJOs produkter. Dock bör tilläggas att SAJOs produkter är extremt högteknologiska och 
kan därför kanske inte jämföras med övriga företag. 
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6. Slutsats 
 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser studien har resulterat i. Vi kommer att 
besvara den centrala frågeställningen och uppnå studiens syfte 
 
 
 
Möjligheter 
 
Beroende på vilket sätt företaget har etablerat sig i Kina har olika möjligheter upplevts. 
Samtliga företag har valt att etablera sig med lågriskmodeller och har finansierat detta med 
hjälp av egna medel. Då etableringsformen export varit fallet har företaget upplevt flexibilitet, 
lägre investeringsgrad och färre risker som möjligheter. Detta har även i linje med 
etableringsteorierna. Vid utlandsbaserad försäljning upplevs möjligheterna att kunna dra nytta 
av inhemsk erfarenhet och på så sätt skapa större trovärdighet. Vidare upplevs också 
kontrollmöjligheten som en bra möjlighet. De investeringar som genomförts för de två 
ovanstående etableringsformerna har främst varit i personal och utbildning. Direktinvestering 
med hjälp av ett dotterbolag ger möjligheterna att använda ett välkänt företagsnamn och visa 
marknaden stort engagemang. Upprättandet av ett dotterbolag ger även stora möjligheter till 
kontroll och har i det här fallet fungerat som ett andra steg i etableringsprocessen. Detta i linje 
med de tidigare studierna. 
 
Den politiska situationen i Kina skapar för vissa företag möjligheter. De svenska företag som 
är väl förberedda, kunskaps- och erfarenhetsmässigt, får bättre möjligheter i förhållande till 
andra utländska företag. 
 
Den främsta möjlighet som märks på grund av de ekonomiska förhållandena i Kina är 
marknadens köpkraft och storlek. Marknaden i Kina har även stor potential för framtiden 
vilket skapar möjligheter på lång sikt. Om det finns kunskaper om de sociologiska 
förhållandena i företaget skapar detta möjligheter. 
 
De teknologiska förhållandena i Kina skapar möjligheter då landet är relativt tekniskt 
utvecklat och kommunikationsmöjligheterna är goda. Den tekniska utvecklingen i landet 
fortskrider vilket gör att placering av forskning och utveckling i framtiden inte känns 
främmande.  
 
 
Problem 
 
Problemen som de undersökta företagen har upplevt kring den valda etableringsformen är 
olika. Med export som etableringsform upplevs inga större problem vilket kan bero på 
bristande engagemang. Det företag som i dagsläget har genomfört en direktinvestering gjorde 
detta för att komma ifrån problem med piratkopiering på grund av bristande kontroll vid 
export. Problem för etableringsformen utlandsbaserad försäljare är att administrationen är 
problematisk och klumpig. Vidare är vissa etableringsformer förbjudna i Kina vilket är ett 
problem för ett av företagen på det sättet att den eftersträvade etableringsformen inte tillåts. 
För direktinvestering genom dotterbolag finns det statlig restriktion vilket skapar problem. 
 



 

30 
 

Den invecklade politiska situationen skapar problem för företag som vill etablera sig i Kina. 
De immateriella lagarna är bristfälliga och kopiering är ett stort problem. De ekonomiska 
förhållandena har även skapat problem i Kina och då främst valutan. Vidare upplevs 
konkurrenssituationen i Kina som problematisk.  
 
De sociologiska skillnaderna som finns mellan Sverige och Kina kan skapa problem. 
Skillnaderna i språk och kultur kan medföra att det upplevs svårt att hitta lämplig personal 
eller att det är svårt att finna rätt person att föra förhandlingar med.  
 
Problem som uppfattas i samband med den teknologiska situationen är att den fortskridande 
tekniska utvecklingen leder till piratkopiering.  
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7. Avslutande Diskussion 
 

7.2 Kritik mot studien 
 
Den kritik vi bör ha i åtanke är att studien är baserad på en kvalitativ metod. Denna typ av 
metod är tidskrävande och gör att antalet respondenter minskar då tiden är en bristvara. 
Studien bygger på ett icke representativt kvoturval vilket gör att vi inte kan skapa några 
generaliseringar. Denna metod kan även kritiseras då urvalet har genomförts av oss och 
därmed kan ha påverkats av våra egna värderingar. 
 
Studiens slutsatser berör endast de undersökta företagen och dess handlingar. Om vi istället 
hade använt en kvantitativ metod skulle antalet respondenter ha ökat och således även 
möjligheten till att göra generaliseringar. Dock tappar en kvantitativ metod det djup som en 
kvalitativ metod bidrar med. 
 
Studien bygger även på halvstrukturerade intervjuer med tre olika respondenter från lika 
många företag. Det finns därmed risker att respondenterna har missuppfattat syftet med våra 
frågor, likväl som vi kan ha misstolkat de svar respondenterna har gett. Respondenterna kan 
även ha gett felaktiga eller bristfälliga svar av orsaker bara de känner till. Då slutsatsen 
bygger på empirin kan även denna ifrågasättas. Eftersom vi har använt ett deduktivt 
angreppssätt blir studiens karaktär endast teoriprövande och utesluter möjligheten att skapa 
nya teorier utifrån den empiri som framkommit. 
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetet med studien har vi funnit några intressanta aspekter som kan vara intressanta 
områden att forska vidare inom. Mycket av den litteratur som vi tagit del av fokuserar på 
etablering av svenska företag i Kina samt vad som skiljer våra länder åt. En liknande studie 
kan därför utformas med syfte att se hur det är för kinesiska företag att etablera sig i Sverige. 
Vi upptäckte även att det finns regioner i Sverige som aktivt arbetar för att kinesiska företag 
skall etablera sig i just deras region. Exempel på en sådan region är Kalmar. 
(www.investinkalmarcounty.se, 050105) Kalmar ingår i den såkallade Baltic Sea Region som 
har en potentiell marknad på 100 miljoner människor och det har framkommit att kinesiska 
företag med stark ekonomi söker investeringsmöjligheter på stora marknader.  
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Bilaga 1: Intervjuplan 
• Lotus Travel 
• Haldex Vehicle Product 
• SAJO Maskin International AB 

 
Problemformuleringen 
Se kapitel 1 avsnitt 2 i denna studie. 
 
Intervjuform. 
Halvstrukturerad intervju. 
 
Intervjuns uppläggning.  

• Presentation / Intervjuns syfte 

• Uppläggning 

• Tid 

• Etiska aspekter 

• Användning av resultat 

• Återkoppling 
 
Bakgrundsinformation om respondenten 

• Yrke 

• Utbildning 

• Arbetsområde 

• Företag 
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Bilaga 2: Frågeområden och frågor. 
 
Etablering 
 
1a. Vilken etableringsform har Ni valt för den kinesiska marknaden, och var i Kina är ni 
etablerade? 
1b. Varför har Ni valt den etableringsformen? 
2a. Vilka eventuella problem ser Ni med Er etableringsform i Kina?  
2b. Vilka eventuella möjligheter ser Ni med Er etableringsform i Kina?  
 
3a. Ser Ni några skillnader på kort sikt med den valda etableringsformen? 
3b. Ser Ni några skillnader på lång sikt med den valda etableringsformen? 
 
Politiska förhållanden. 
 
1a. Har de politiska förhållandena (Lagar, regler och myndigheter) skapat möjligheter eller 
problem för er etablering i Kina och i så fall på vilket sätt? 
 
Ekonomiska förhållanden. 
 
1a. Vilka typer av investeringar har Ni gjort inför Er etablering i Kina? 
 
2a. Hur har Ni finansierat Er etablering i Kina?  
2.b  Vilka eventuella möjligheter ser Ni med denna finansieringsform? 
2.c  Vilka eventuella problem ser Ni med denna finansieringsform? 
 
3a. Sätt ur ett investerings och finansierings perspektiv vad uppfattar Ni är det största 
orosmomentet? 
 
4a. Påverkas Ni av förhållandet mellan den svenska och kinesiska valutan, eller någon annan 
valuta, och i så fall på vilket sätt? 
 
 
Teknologiska förhållanden. 
 
1a. På vilket sätt har de teknologiska förhållandena i Kina varit ett problem/en möjlighet för 
er etablering i Kina? 
 
 
Sociologiska förhållanden. 
 
1a. Anser Ni att Ni hade tillräcklig kunskap om den kinesiska marknaden innan Ni etablerade 
Er i Kina? 
1b. Vilka orosmoment upplevde Ni vid er etablering i Kina?  
 


