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FÖRORD 
 
 
Vi vill tacka alla respondenter som varit väldigt tillmötesgående och tagit sig tid att diskutera 
trots upptagna scheman. Utan er hjälp skulle vi inte ha kunnat genomföra denna studie. Vi vill 
även tacka för er entusiasm och ert visade intresse.  
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 SAMMANFATTNING 
 
Kina har världens största enskilda marknad och en ekonomi vars utveckling de senaste 
årtiondena haft en utveckling utan motstycke. Den forna planekonomin har lämnat plats för en 
betydligt liberalare inriktning vilket inom en snar framtid sannolikt kommer att göra Kina till 
världens största ekonomi. Läggs till detta väldigt låga kostnader för produktion framträder en 
bild av en marknad med enorma möjligheter för investerare. Faktum är att Kina idag är det 
främsta målet i världen för utländska direktinvesteringar. Direktinvesteringar kommer dock i 
olika former och de komplexa förhållanden som råder på den kinesiska marknaden innebär 
många fallgropar för en utländsk investerare.  
 
Denna studie söker, utifrån tidigare forskning och samtal med konsulter och företag med 
erfarenheter av kinesiska investeringar, kunskap om direktinvesteringar i Kina.   
 
Studiens resultat antyder att lokal närvaro innan direktinvesteringen genomförs är av väldigt 
stor betydelse eftersom den marknadskännedom som erhålls genom närvaron minskar 
riskerna med direktinvesteringen. Vilken inträdesmodell som är lämplig för varje enskilt 
företag tycks vara avhängigt dess kunskaper om den kinesiska marknaden, kontrollbehov och 
kontaktnät. Ett välutvecklat kontaktnät tycks också kunna avhjälpa många av de stora 
problemen med produktion i Kina såsom byråkrati och svårigheten att få tag i kompetent 
arbetskraft. Förhoppningen med denna uppsats är att bidra med en ökad förståelse för hur 
företag direktinvesteringar i Kina ska skötas samt hur de problem som den kinesiska 
marknaden kan ge upphov till ska tacklas.  
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Begrepp och akronymer 
 
FDI – Foreign Direct Investment: en direktinvestering i ett främmande land.  
SEZ – Special Economic Zone: Områden där utländska aktörer tillåts verka under speciellt 
gynnsamma förhållanden.      
Greenfield – Upprättande av en ny anläggning. 
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 1. INLEDNING  
 

1.1 BAKGRUND 
 

”Varje vecka sker en ny svensk etablering i Kina”
1
 

 
Globaliseringen har påverkat situationen för de flesta branscher, inte minst 
tillverkningsindustrin som idag utsätts för en enorm konkurrens från lågkostnadsländer. 
Lågkostnadsländernas utveckling, i synnerhet i Asien, har förändrat spelreglerna för de flesta 
producenter och för att överleva krävs produkter av toppkvalitet som dessutom ska hålla ett 
lågt pris och levereras i tid – något som kan bli svårt att leva upp till om produktionen sker i 
Sverige, även om det generellt anses att produktiviteten ännu är betydligt högre än till 
exempel i Kina. Jämfört med Kina är produktionskostnader i Sverige väldigt höga, främst 
beroende på höga arbetskraftskostnader. Kostnaden för produktion i Kina är ungefär en 
tredjedel av produktionskostnaderna i Östeuropa och arbetskraftskostnaden i Kina är väldigt 
mycket mindre än i Sverige (Mauritsson et al, 2004). Följaktligen är många svenska 
producenter mindre lönsamma än vad de skulle kunna vara om de producerade i Kina. 
 
Vad underleverantörer i tillverkningsindustrin anbelangar, har dessa ofta väldigt stora kunder 
(i Sverige Ericsson,Volvo etc.), vilkas beslut mer eller mindre kan tvinga leverantörerna att 
agera på ett sätt eller annat. Närheten till kund är extremt viktig och flyttar en stor kund 
produktionen kan leverantören vara tvungen att följa efter för att överleva (Ericsson, 2006). 
Det finns tre stora anledningar för underleverantörer att flytta ut sin produktion till Kina: för 
att bli lönsammare genom kostnadsbesparingar, för att få ta del av en enorm marknad samt för 
att säkra överlevnaden. Med detta inte sagt att direktinvesteringar i Kina förlöper utan 
problem.    
 
I och med Kinas medlemskap i WTO  2001, är landet numera i praktiken helt öppet för 
investeringar från utlandet och kan snart komma att bli världens största ekonomi. WTO kräver 
av sina medlemsländer att verka under öppenhet och transparens samt understryker privat 
företagande och marknadens centrala roll. När Kina gick med i WTO förenklades 
företagandet i landet; handelsbarriärer reducerades och utländska investerare fick bättre 
möjligheter att bedriva handel och verksamhet i Kina. Den enorma kinesiska marknaden som 
utgör ungefär en femtedel av världens befolkning, är praktiskt taget omöjlig att ignorera för 
de flesta affärsidkare. Den kinesiska marknaden har relativt nyligen genomgått stora 
förändringar (från planekonomi till marknadsekonomi) och betraktas allmänt som väldigt 
komplex, bland annat beroende på dess otydliga och ibland godtyckliga lagstiftning. Landets 
enorma yta och dess stora regionala skillnader bidrar också till komplexiteten (Ambler & 
Witzel, 2004). 
 
Sedan Kina började öppna sin marknad för världen 1978 har en mängd internationella företag 
investerat eller inlett samarbete med inhemska företag i Kina. Bland dessa återfinns såväl 
framgångsrika affärer som kapitala misslyckanden - att investera i Kina innebär såväl risker 
som möjligheter. I ett inledande skede var det främst västerländska storföretag som etablerade 

                                                 
1 (FV, 2006, nr3) 
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sig i Kina, men idag handlar det lika mycket om små och medelstora företag (Viktorsson, 
2006). Den kinesiska ekonomin har på senare år upplevt en otrolig tillväxt vilket tillsammans 
med de låga personalkostnaderna väckt många företags intresse för att investera i Kina. Flera 
svenska multinationella företag som Volvo, Eriksson, ABB etc. investerade tidigt i Kina och 
har på så vis gjort stora kostandsbesparingar och fått tillgång till en enorm marknad. 
Föreliggande studie kommer att undvika de svenska storföretagen, och istället sätta 
mellanstora och små svenska tillverkningsföretag i fokus; studien söker en passande 
investeringsväg för små och mellanstora företag. Varför ska dessa investera i Kina och hur 
ska de gå tillväga för att lyckas?  
  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Som en följd av den stora ekonomiska reformen som sedan 1970-talet pågår i Kina, finns det 
nu mängder av kinesiska företag, privata och statliga, som är tillgängliga för uppköp eller 
samarbeten såsom joint-ventures. Det finns också goda möjligheter att upprätta greenfields 
och med skattelättnader som en extra bonus.   
 
Givet de låga kostnaderna som är förknippade med produktion i Kina är direktinvesteringar i 
landet av stort intresse för de allra flesta producenter i västliga företag, då sådana skulle kunna 
ge upphov till stora kostnadsbesparingar och tillgång till en enorm marknadspotential. Den 
kinesiska regeringen är öppen för utländska investeringar som gynnar den inhemska 
ekonomin och på flera områden i landet finns investeringsincitament med syftet att locka till 
sig utländskt kapital och teknikkunnande.   
 
I Sverige finns gott om medelstora och små företag som skulle kunna tänkas vara intresserade 
av direktinvesteringar i Kina, men den kinesiska marknaden är komplex och flera typer av 
direktinvesteringar står till buds för den intresserade. Inträde i ett nytt land, och kanske 
framför allt i en så pass ”ny” ekonomi som Kinas, kan vålla stora svårigheter och det är inte 
självklart vilken typ av investering som är bäst lämpad för varje enskilt företag. Denna 
diskussion leder fram till följande fråga: 
 

• Vilken inträdesmodell bör svenska tillverkande företag etablera sig med i Kina och 
vilka problem kan det kinesiska affärsklimatet ge upphov till? 

 

1.3 SYFTE 
De förändrade förutsättningarna för aktörerna på den globaliserade marknaden har redan, eller 
kommer att göra det nödvändigt för många företag att aktivt agera och ändra strategier för att 
säkra sin överlevnad. Ett vanligt sätt för tillverkande företag att tackla den ökade 
konkurrensen är att förlägga produktionen i länder med låg produktionskostnad. Kina är idag 
att betrakta som ett av de förmånligaste länderna att investera och producera i med tanke på 
landets låga produktionskostnader samt skattelättnader för utländska investerare. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska företag direktinvesterar i Kina och dra 
lärdom av deras erfarenheter samt av professionella rådgivares expertis.  
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Ett avsnitt som ej bör glömmas bort i detta sammanhang är andra låglöneländer än Kina, 
framför allt de som är belägna i östra Europa då de geografiskt sett ligger närmare Sverige. 
Emellertid kommer denna studie inte i någon större utsträckning omfatta dessa alternativ, då 
det skulle stjäla fokus från studiens huvudsakliga syfte. Studien kommer heller inte att 
omfatta storföretag såsom Ericsson eller ABB.  
  

1.5 DISPOSITION  
Uppsatsens andra del återger en inblick i Kina och dess marknad samt en smärre introduktion 
till tillverkningsindustrin. Kapitel tre redovisar de metoder som använts för att uppnå studiens 
resultat. Kapitel fyra presenterar tidigare forskning om inträdesmodeller vid FDI. Kapitel fem 
innehåller professionella rådigivares syn på FDI i Kina samt kinesiskt affärsklimat. Kapitel 
sex innehåller empiri i form av intervjuer med företag som investerat eller funderat på att 
direktinvestera i Kina. Kapitel sju analyserar och drar slutsatser och slutligen innehåller 
kapitel åtta en kritisk granskning av studiens reslutat.  
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2. DEN KINESISKA KONTEXTEN 

 
Kapitel två har som syfte att introducera de delar av Kina och dess marknad som har relevans 
för studien. Kapitlet avslutas med en inblick i tillverkningsindustrins situation.   
 

2.1 DEN KINESISKA MARKNADEN 
Den kinesiska ekonomin har expanderat signifikant alltsedan 1970-talet. Denna enorma 
marknad och dess förväntade tillväxt är tveklöst ett starkt skäl till att Kina blivit ett så oerhört 
populärt mål för utländska direktinvesteringar under det senaste decenniet. Den kinesiska 
ekonomins struktur har förändrats väldigt; utvecklingen av industrisektorn och framförallt 
produktionen har bidragit till att Kina blivit en viktig aktör i det globala produktionssystemet. 
Kinas export har också stegrat enormt med en tillväxt på runt 20 procent årligen. Dessa 
faktorer pekas ofta ut som förklaringen till kinesisk ekonomis otroliga utveckling. I över 20 år 
har BNP i Kina årligen växt med knappt 10 procent, vilket i ljuset av utvecklingen i resten av 
världen är en närmast ofattbar utveckling. BNP per capita fyrdubblades på mindre än 20 år, 
vilket är ett rekord i sammanhanget. Och eftersom inflationen inte stegrat i samma takt har 
invånarnas köpkraft förbättrats (Cai &Wang, 2002). Prognoser räknar med att tillväxten 
kommer ha ett genomsnitt på 8 procent fram till 2010 och därefter mattas av till cirka 7 
procent mellan 2010-2020.2 
 
Det föreligger emellertid stora regionala skillnader, framförallt mellan kust- och 
inlandsområdena. Inlandsområdena karaktäriseras av en sämre BNP-utveckling, mindre 
öppenhet i det ekonomiska systemet, lägre löner och sämre produktivitet. Dessa delar av 
landet har emellertid en relativt hög nivå av industrialisering, men de domineras av statligt 
ägda företag och befolkningen i inlandet har en sämre köpkraft än folket vid kusterna (van 
den Bulcke et al, 2003).   
 
Kina använder ofta extremt höga avgifter i kombination med importrestriktioner för att 
skydda den inhemska industrin. Dessa avgifter är mycket högre för färdiga varor är för 
mellanliggande produktion, vilket gjort skyddet effektivt. Avgifter kan skilja från 3 procent på 
varor som uppmuntras till 150 procent på varor som ej är önskvärda. Handelsbarriärerna 
skapar stora problem för utländska företag som önskar penetrera den kinesiska marknaden 
med export, och verkar för att många företag byter strategi från export till lokal tillverkning i 
Kina (Zhang & Van den Bulcke 2000). Kina har på senare år reducerat dessa handelsbarriärer 
för att kunna möta de krav som WTO ställer på sina medlemmar, vilket har öppnat upp för 
nya exportmöjligheter till landet men viss tillverkningsindustri såsom bil- och 
elektronikindustri har fortfarande väldigt starka skydd. Detta innebär också att industrier som 
tidigare verkat under skyddande förutsättningar nu möts av en allt tyngre konkurrens, och 
multinationella företag som tidigt investerade i Kina har varit tvungna att omstrukturera sina 
verksamheter mot mer skalinriktade och specialiserade verksamheter. 
 
 
 
 
 
                                                 
2 http://english.people.com.cn/200503/21/eng20050321_177555.html 
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Affärsmiljö 
Välstrukturerade och transparenta lagar saknas till viss del i Kina, vilket ställer till stora 
problem för utlandsägda företag. Statliga och regionala regler är ofta motstridiga, och framför 
allt små och medelstora företag kan ha stora svårigheter att ta reda på vilka regler som gäller 
för dem. Som exempel kan nämnas att opublicerade bestämmelser kan ha företräde över 
publicerade. Den kinesiska staten har dock, alltsedan liberaliseringen av utländska 
direktinvesteringar, gjort stora ansträngningar för att bygga upp en passande företagsmiljö för 
utländska företag. De viktigaste förändringarna som staten initierat inbegriper: 
 
1) Valutarestriktioner har lättats  
2) Det statligt kontrollerade prissättningssystemet har tagits ur bruk och priser sätts numera 
utifrån utbud/efterfråga. 
3) Nya regler som underlättar transaktioner och stimulerar effektivitet. 
4) Införandet av varumärkesrättigheter som t.ex. patent.   
 
Detta har lett till att fungerande börshandel har uppkommit, vilket möjliggjort för utländska 
företag att investera flexiblare; det har kinesiska investeringsklimatet generellt förbättrats.  
Vidare har en mängd ekonomiska institutioner för utländska investerare uppstått som 
underlättar transaktioner av kapital, teknologi, arbetskraft och handel (van den Bulcke et al, 
2003).  

2.2 LÖNEUTVECKLING 
Länge har Kina karaktäriserats av billig arbetskraft i överflöd, men den enorma ekonomiska 
utvecklingen i landet har förändrat detta tillstånd. Framför allt i de mer välutvecklade 
regionerna har det blivit ett problem att få tag i personal vilket medfört ökade kostnader och 
nya utmaningar. Den förut outtömliga tillgången på arbetskraft har nu begränsats och 
löneutvecklingen för vissa jobb stiger idag med upp till 20 % årligen och trots detta upplever 
företag svårigheter att behålla personalen. När problemet med personalbrist först uppstod 
under 2004 var många av tron att situationen var tillfällig, men anser de flesta att förändringen 
är permanent. För industrin i Kina betyder detta att om utvecklingen håller i sig, blir företagen 
tvingade att sälja produkter till högre priser. Samtidigt innebär det att kineserna kommer att få 
större köpkraft, vilket gör marknaden ännu attraktivare att penetrera (Roberts, 2006).  
 
Lönernas utveckling har redan börjat påverka företags val av produktionsplats. Många anser 
att landets sydöstra delar har för dyra lönekostnader, vilket drivit dem in mot landets centrala 
delar där arbetskraft kan erhållas till hälften av kostnaden och marken är billigare. Staten har 
också de senaste åren, främst genom skatteincitament, försökt dra investeringar också till 
dessa delar av landet, vilket börjat ge resultat. Detta innebär att löneökningen inte är ett 
problem som enbart kan lokaliseras till landets sydöstra delar, även om den fortfarande är 
betydligt större där.  
 
De högre lönerna innebär annars att företag måste höja sina produkters priser, alternativt höja 
personalens produktivitet, vilket blir allt svårare. Utmaningen har lika mycket att göra med 
arbetskraftens kompetens som med dess antal. Trots att Kinas totala arbetskraft ligger runt 
800 miljoner människor, är det relativt få som har den kompetens som efterfrågas av företag. 
Kompetensbasen möter helt enkelt inte efterfrågan på den snabbt växande marknaden och 
riskerar att tappa sin främsta konkurrensfördel – lönerna.  
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Företagen måste i många fall lägga upp helt nya strategier för att behålla personalen. Enbart 
högre löner räcker inte längre för detta ändamål, varför det blivit vanligare att företagen 
jobbar för att personalen ska få andra värden än bara höga löner eller att kapa kostnader för att 
kompensera de högre lönerna (Roberts, 2006).  
 

2.3 FORMER AV FDI 
Det finns fem typer av FDI under kinesisk lag: 
 
Equity joint-ventures 
Equity joint-ventures är företag med begränsat ansvar, i vilka inhemska och utländska 
investerare äger andelar. De karaktäriseras av en tidsperiod, vanligen 15-20 år, att vinster och 
risker delas proportionellt med respektive företags andel av kapitalet samt att minsta bidrag 
till samarbetet är 25 procent av det totala kapitalet (Van Den Bulcke et al,1999). 
 
Contractual joint-ventures  
Organiseras som ett partnerskap i vilket båda parter agerar som separata enheter och bär 
ansvar oberoende av varandra. I denna typ av joint venture finns inget minimibidrag för det 
utländska bolaget, och deltagandet behöver heller inte vara av monetärt slag. Det kan istället 
handla om arbetskraft, resurser och service. Vinster delas upp enligt kontraktets utformning 
och inte nödvändigtvis proportionellt med andelen som ägs i företaget.  
 
Wholly foreign-owned enterprises  
Kina tillåter hundraprocentigt ägarskap på de ställen i landet där det inte är otillåtet och där 
det befrämjar den ekonomiska utvecklingen. Regeringen intar fortfarande en relativt selektiv 
ställning till fenomenet och kräver att ett av följande kriterier är uppfyllda: 
 
1) Företaget måste bruka avancerad teknologi och utrustning, utveckla nya produkter, bruka 
råmaterial och energi ekonomiskt samt byta ut produkter och inventarier som är substituerbara 
med import.  
2) Värdet av de produkter som årligen exporteras av företaget måste överstiga 50 procent av 
den totala produktionen. 
 
Joint stock company  
Denna typ av företag emitterar aktier vilka kan säljas på en sekundär marknad; aktieägarna är 
ansvariga för företagets skulder. Företaget kommer att ha tillgång till aktiemarknadens 
finansiella reserver och likviditet, men har också partnerskapets restriktioner. Det är ännu 
relativt komplicerat att starta denna typ av samarbete i Kina (Van Den Bulcke et al,1999).  
 
Holding company  
Innebär att ett moderbolag äger tillräckligt många aktier för att kontrollera ett annat bolag, 
d.v.s mer än 50 procent av rösterna. För att etablera ett företag av den här typen krävs att stora 
summor utländskt kapital placeras på kinesisk mark. Summan har höjts från 10 till 30 (och i 
vissa fall 50) miljoner dollar, vilket utgör ett stort hinder för att bedriva konkurrenskraftiga 
företag. Reglerna för holdingföretag tillåter emellertid en rad aktiviteter som vida andra 
konstellationer är förbjudna: råmaterial och annan input för produktionen och försäljning av 
varor får ske såväl i Kina som i andra länder. Det tillåter även holdingbolagen att integrera 
sina finansiella operationer, vilket möjliggör för utländska investerare att koordinera och 
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allokera sina materiella och icke-materiella tillgångar inom landet (Van Den Bulcke et 
al,1999). 
 
Andra former av investeringar 
De nya formerna av direktinvesteringar i Kina är mer välbekanta för de utländska 
investerarna, speciellt förvärv av existerande kinesiska företag genom börshandel och 
etablerandet av holdingbolag (Hickman & Mendelsohn 1998). Gränsöverskridande 
företagsförvärv har utvecklats till en av de vanligaste formerna av FDI, så också i Kina. Och 
även om regler för förvärv och allianser i Kina fortfarande får betraktas som oklara och 
inkonsekventa, så pågår ett arbete inom den kinesiska regeringen att förfärdiga en referensram 
för dessa typer av organisationer. Uppkomsten av denna referensram tenderar att göra förvärv 
av och samarbete med existerande statligt ägda företag till en allt viktigare investeringsform i 
Kina (Van Den Bulcke et al,1999). Att Kina blir allt mottagligare för utländska 
direktinvesteringar belyses av det faktum att forskning kontinuerligt bedrivs för att kunna 
optimera fördelarna som de multinationella företagens aktiviteter i landet för med sig. 

2.4 SPECIAL ECONOMIC ZONES I KINA 
En SEZ karaktäriseras i generella termer av ett geografiskt område inom ett land, i vilket 
speciella ekonomiska aktiviteter gynnas av en uppsättning policyinstrument som inte är 
tillämpliga i andra delar av landet (Wei Ge, 1999).  
 
SEZ:s har, framför allt i Kina, blivit ett populärt sätt att befrämja ekonomisk utveckling. 1979 
initierade Kina landets fyra första SEZ:s, vilket resulterade i en extraordinär tillväxtboom. De 
goda erfarenheterna har uppmuntrat regeringen i Kina att upprätta fler zoner i olika delar av 
landet.  
 
De första incitamentspaketen i Kina designades med det huvudsakliga syftet att attrahera FDI 
via följande åtgärder: enhetlig administrativ kontroll, relativ självständighet för lokala 
myndigheter, skattelättnader, ingen eller låg tull på importerat produktionsmaterial, låga 
kostnader för produktionsanläggningar, flexibilitet gällande anställning och sparkande av 
personal, möjligheter till avskrivningar, uppehålls- och arbetstillstånd för utländska arbetare 
m.m. (Wei Ge, 1999) 
 
Idag finns det i Kina fem områden som kan betecknas som renodlade SEZ:s. Dessa är 
Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen samt Hainan. Alla är belägna i landets sydöstra delar. 
Utöver dessa finns en mängd områden, koncentrerade till landets östra delar, som har 
beteckningen ”High-Tech Zones” och ”Economic Technological & Development Zones” 
(www.china.org.cn).  
 
SEZ har idag en enorm produktionsapparat och anställer uppskattningsvis 5 miljoner arbetare. 
Majoriteten av produktionen har utgjorts av organisationsintensiva och lågkvalitativa 
produkter såsom leksaker och textilier. Detta håller dock på att förändras då högteknologiska 
projekt idag är det primära målet för myndigheterna i regionen. Shenzen identifieras av staten 
som en av de högteknologiska zonerna i Kina. (KPMG, 2003) 
 
Öppna ekonomiska zoner 
Dessa områden är bland de mest utvecklade i Kina och är lättillgängliga för utlänska 
investerare. Zonerna har liksom SEZ:s incitament och policies som gör det extra förmånligt 
för utländska företag att bedriva verksamhet, om än inte i samma omfattning som SEZ:s. Dess 
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primära mål är att dra till sig teknologi, ledningskompetens och produktionsinput. Zonerna 
har en stor portion oinskränkt makt, men ännu inte samma självständighet och grad av 
godtycklig förhandling som tillåts i SEZ:s (www.china.org.cn).  
 
Economic Technological & Development Zones 
Dessa zoners mål är att dra till sig avancerad industri genom utländskt deltagande. Städerna 
erbjuder en mängd incitament för teknikintensiva företag, ett av de viktigaste är den låga 
skattesatsen på 15 procent. Incitamenten är designade så att företagens satsningar på FoU ger 
möjlighet till ytterligare avdrag på skatt etc. Detta för att främja den teknologiska 
utvecklingen i regionerna (www.china.org.cn).   
 
Incitamentpolicy  
2003 utformades den policy som ska befrämja utvecklingen i fler än Kinas sydöstra regioner. 
Specifika incitament utformades för att dra utländska investerares uppmärksamhet till fler av 
landets regioner.  
 
Skattlättnade åtgärder 
 

SKATT 
TILLÄMPBAR 

Skattesats 
i % Kommentar 

          

Produktions-
orienterad FIE 

15 2 år: 0% i skatt. Kommande 3 år: 7,5% i 
skatt 

High Tech FIE 15 Som ovan men ytterligare 3 år med 10% 
SEZ 

Annat 15 Inga ytterligare skattelättnader 

Produktions-
orienterad FIE 

24 2 år: 0% i skatt. Kommande 3 år: 12% i 
skatt 

COEZ3 

Exportorienterad 
FIE  

24 2 år: 0%; nästa 3 år: 12%; sedan 12% om 
exporten uppgår till 70% 

Bolagsskatt 

Holding   33 Inga ytterligare skattelättnader 
Företagsinkomst   3, 5, 20 Vanligtvis 5%    Affärsskatt 

Licensavgifter   5 Undantag för Hich-Tech vid ansökan 
Varor   3,4,6,13,17 Vanligtvis 17% Moms 

Exportvaror   0 Återbäring beror på produktklassifikation 
Figur 1, (PwC, The Chinese tax reform, 2006) 

 
Figuren ovan ger en översikt av de skatteförmåner som existerar i olika delar av Kina.  
Om de tillverkande utländska företagen startar sina verksamheter i SEZ kommer de alltså 
endast att beskattas på 15 procent av sina vinster. Öppna ekonomiska regioner har en 
bolagsskattskatt på 24 procent, vilket kan jämföras med den normala bolagsskatten i Kina 
som ligger på 33 procent. I Sverige ligger bolagsskatten på 28 procent. 
 
Utöver dessa allmänna skatteincitament har Kina formulerat 20 nya reglementen för att 
ytterligare befrämja utländska direktinvesteringar - allt i enlighet med statens makropolicy 
(www.chinainvest.com.cn). Policyn stipulerar bl.a. att de tillverkande utländska företag som 
bedriver verksamhet över 10 år, är helt befriade från skatt de två första åren (vilka räknas 

                                                 
3 Öppen ekonomisk zon 
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sedan dessa företag börjar visa vinst). Från det tredje till det femte året ligger skatten på 
hälften av den allmänna skattesatsen. För företag med högteknologisk produktion kan 
skattereduktionen förlängas under ytterligare tre år, innan den normala skattesatsen måste 
efterföljas.  
 

År 1 År2 År3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 

0% 0% 7,50% 7,50% 7,50% 10% 10% 10% 15% 15% 
Figur 2 – Skattesatser för ett högteknologiskt produktionsföretag.  
 
Exportorienterade företag i öppna ekonomiska zoner har en normal skattesats på 24%, men är 
helt befriade från skatt de två första åren och åtnjuter en skattereduktion på 50% kommande 
tre år. Förutsatt att dessa företag exporterar minst 70% av produktionen får de även 
fortsättningsvis behålla den halverade skattesatsen om 12%. I annat fall betalar de 24% i skatt.  
 
Ett ytterligare incitament har utformats för utländska företag med avancerad teknologi: under 
förutsättning att dessa företag fortlöpande utbildar sin personal och satsar på forskning och 
utveckling finns det möjligheter att få kompensation för dessa kostnader i form av ytterligare 
skattelättnader eller bidrag. Om kapitalet som satsas på FoU överstiger föregående års dito 
med 10 procent, kommer 50 procent av satsningen att kunna balanseras av skattelättnader 
(PvC, 2006, The Chinese tax reform). 

2.5 MÖJLIGHETER FÖR UTLÄNDSKA INVESTERARE 
Kina har sedan flera år tillbaka initierat en reform av de statligt ägda företagen (SOE:s). 
Intentionen med denna reform var att reducera statens ansvar och delaktighet i företagens 
aktiviteter genom att sälja hela eller delar av dem till privata aktörer. Nedan följer en 
redogörelse för de förändringar som är genomförda alternativt planeras bli genomförda. 
 
Staten kommer ytterligare att reducera sitt deltagande i företagen, och dessa kommer alltmer 
att bedriva sina verksamheter utefter marknadens villkor. Tanken är att detta, genom den 
ökade självstädigheten i organisationen, ska förbättra företagens effektivitet. Man hoppas 
också att förhållandet till företagens intressenter samt organisationernas struktur ska förenklas 
betydligt i och med statens separation från bolagen. Detta har tidigare uppfattats som ytterst 
komplicerat, såväl av inhemska som utländska ledare (Ambler & Witzel, 2004).  
 
Staten kommer också att anpassa det legala systemet och fortsätta att introducera och 
uppdatera lagar och regler rörande förvärv, joint-ventures och andra dylika investeringar.  
 
Den fungerande kapitalmarknaden och joint stock-systemen kommer att spela en stor roll för 
de kinesiska företagen; en stor del av de statligt ägda företagen kommer att vara tillgängliga 
för såväl inhemska som utländska investerare, vilka kan vara till stor hjälp vid t.ex. 
solvensproblem.  
 
Sammanfattningsvis betyder dessa förändringar såväl möjligheter som utmaningar för 
utländska företag och de kommer utan tvekan att påverka deras beslut angående investeringar 
i Kina; för det första, som en följd av det förbättrade legala systemet, möter utländska 
investerare mer transparens i företagsmiljön. Det finns fler valmöjligheter och flexibilitet i 
investeringsmetoderna nu än någonsin tidigare. För det andra har förändringen mellan stat och 
företag raderat några av de investeringshinder som tidigare fanns för utländska investerare. I 
landet finns även stora anläggningar som tidigare använts inom försvarsindustrin som nu 
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omvandlas till företagskomplex. Detta frigör fysikt kapital och arbetskraft som besitter relativt 
mycket kunskap, särskilt inom den mekaniska industrin. Detta faktum inbjuder till högklassig 
produktionskapacitet till låga kostnader. Emellertid är investeringar i Kina förknippade med 
stora svårigheter och dessa bör ej underskattas (Ambler & Witzel, 2004).  
 

2.6 LEGALA SYSTEM OCH KONTAKTNÄT 
När ett företag ska göra affärer utomlands är det alltid en fördel att ha en lokal partner som 
känner marknaden och har ett stort kontaktnät. I Kina är dessa parametrar extra viktiga av tre 
anledningar: 
 

• Staten i Kina spelar en mycket större roll i företagandet än i de flesta andra ekonomier.  
• I Kina anses ekonomin verka för statens ändamål, och regeringen tvekar inte att lägga 

sig i om den anser att ekonomin rör sig i oönskad riktning.  
• Stora delar av det kinesiska samhället, företagandet inkluderat, organiseras efter 

relationsprinciper, vilket gör kontaktnät oumbärliga (Ambler & Witzel, 2004). 
 
Det är således av stor vikt att ha ett sunt förhållande till såväl lokala som centrala 
myndigheter. Attityden gentemot lagar och regler skiljer sig kraftigt mellan kineser och 
västerlänningar; i väst ses lagar vara nödvändiga för att styra samhället, och det är också till 
lagar man litar när saker går fel. I Kina har man en annan syn på lagar, det är i första hand 
sociala normer som styr samhället och då även företagandet (ibid). 
 
Relationer och kontakter spelar alltså en väldigt stor roll för det kinesiska näringslivet. Det 
kinesiska systemet karaktäriseras snarare av förpliktelser än av rättigheter och bygger på tron 
att en tjänst kommer rendera en gentjänst. För västerlänningar kan det ofta te sig ovant med 
förpliktelser utan rättigheter. Och även om det kinesiska näringslivet på senare tid influerats 
av västerländska normer spelar det kinesiska arvet fortfarande en väldigt stor roll, och kan 
man inte hantera det - d.v.s, har man inga kontakter i Kina kan det bli väldigt svårt att få 
tillträde till den kinesiska marknaden. Kinesiska lagar ändras frekvent och närhelst regeringen 
anser det passande. Regeringen i Kina har stor makt; den kan ändra sig om redan bestämda 
kontrakt och den kan snabbt dra tillbaka licenser och dylikt från existerande organisationer. 
Skälen kan vara allt från medarbetardispyter till dålig lönsamhet. Myndigheternas stora 
auktoritet innebär också att de sällan behöver utöva sin formella makt, utan ”föreslår” istället 
en förändring som oftast följs. Ur detta följer också att om en organisation har ett väl 
utvecklat förhållande till rätt myndigheter, kan stora fördelar gentemot konkurrenter erhållas. 
Det kan handla om att bygga en fabrik, starta en form av samarbete såsom joint-venture eller 
att förvärva ett befintligt företag. En god relation med rätt myndigheter innebär alltså en större 
sannolikhet att erhålla det man behöver. Omvänt innebär dåliga eller obefintliga relationer 
med myndigheter stora risker för företagare (Ambler & Witzel, 2004).   
 
Byråkrati 
Byråkratin i Kina är omfattande och kommer förr eller senare att möta alla affärsidkare i 
landet. Byråkratin i Kina styrs i stor utsträckning av pengar; det vill säga, där myndigheter 
kan profitera på byråkrati är den vanlig och i de fall byråkratin är kostsam är den mindre 
omfattande. Byråkratin innebär segdragna beslut då informationen ofta processas fram och 
tillbaka i de hierarkiska systemen innan ett beslut kan fattas. Också inom byråkratin spelar 
personliga relationer en avgörande roll. Byråkrater i Kina tillåts inneha flera positioner 
samtidigt, även i det privata näringslivet, vilket kan innebära problem; västerlänningar är ofta 
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av uppfattningen att en åtskillnad bör göras mellan regering och näringsliv (Ambler & Witzel, 
2004). 
 
Lagar 
Problemet med lagar i Kina har varit ett av de svåraste att komma till rätta med i samband 
med landets tillträde i WTO. De stora skillnaderna mellan uppfattningen av lagar och dess 
mål skiljer sig vida mellan kinesisk och västerländsk kultur.    

2.7 VARFÖR FDI I KINA? 
Det finns två stora anledningar till att direktinvesteringar i Kina är så intressanta för utländska 
företag: den första är att investeringar ger tillträde till landets enorma marknad, och den andra 
är möjligheten att sänka produktionskostnaderna. Generellt kan man säga att de stora 
multinationella företagen är mer intresserade av det förra skälet, och mindre företag 
intresserar sig för Kina av det senare (Shi, 2001). 
 
Medlemsskapet i WTO har gjort det enklare och attraktivare för utländska företag att 
direktinvestera i Kina. Nedanstående tabell visar utvecklingen av FDI-inflödet i Kina. Sedan 
inträdet i WTO 2001 steg inflödet med drygt 35 procent till 2005. Siffrorna visar miljarder 
dollar.  

 
När man studerar motiv till direktinvesteringar i utlandet ger den klassiska teorin om 
vinstmaximering en bra förklaring: med andra ord investerar företag i utlandet för att öka 
vinster. Den kinesiska regeringens önskan att dra till sig utländska investeringar har burit 
frukt och landet är numera det populäraste landet i världen för utländska investeringar (Fung-
Yee, Chyau, 2004). Det finns många anledningar till att göra direktinvesteringar i utlandet 
(Kina i denna studies fall). Det kan handla om outsourcing, lägre produktionskostnader, 
tillgång till billiga eller specifika resurser eller möjlighet att bedriva produktion i ett annat 
land. Den globala konkurrens som blir alltmer förenlig med vår samtid kan också vara en 
bidragande orsak till direktinvesteringar i utlandet, då en sådan kan ge upphov till 
skalekonomier, möjligheter att diversifiera marknader och produkter eller att bygga upp 
ledande positioner i närrelaterade industrier. Direktinvesteringar kan också förklaras av 
strategiska eller opportunistiska skäl; det kan handla om att följa en konkurrents aktioner, 
vilket är att betrakta som ett defensivt drag, eller att testa en ny marknad, vilket är att betrakta 
som ett offensivt drag. Kostanden för investeringen är naturligtvis avhängig vilken typ av 
investering som väljs, vilken i sin tur är beroende av vilka mål som är förknippade med 
investeringen.   

2.8 TILLVERKNINGSINDUSTRIN 
Den genomsnittliga kostanden för en kinesisk industriarbetare ligger på ca 5 SEK/timme 
(Coy, 2004), vilket kan jämföras med kostnaderna för svenska industriarbetarare med en 
genomsnittlig kostnad på 230 SEK/timme. Om man uppskattar att den direkta arbetskraften 
står för mellan 15-20 procent av en produkts tillverkning, står det klart att denna faktor är 
betydande för produktionskostnaden. Det är också den faktor som enklast och snabbast låter 
sig påverkas (www.pwc.se; Ericsson, 2006).  
 

  
1985-
1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

KINA 11,7 44,2 43,8 40,3 40,8 46,8 52,4 53,5 60 72,4 
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Platsen för produktion fungerar bra så länge den kan tillmötesgå de logistikmässiga krav som 
finns från företagets kunder, vilket ofta innebär att anläggningen ska ligga i närheten av den 
anläggning där den slutgiltiga produktionen sker. Generellt kan man säga att ju mindre 
komponenter som tillverkas, desto större frihet har ett företag vad gäller val av plats för 
produktionen.  
 
Den enorma konkurrensen på tillverkningsmarknaden innebär att produktivitetens betydelse, 
främst i västliga länder med hög arbetskraftskostnad, blir oerhört stor i konkurrenskampen 
med låglöneländer som Kina och Östeuropa. Detta har resulterat i att de mindre företagen 
oftast är starkt nischade inom specifika innovationsområden. Medelstora företag i Sverige, 
som idag jobbar mycket med volymtillverkning av mindre komplicerade komponenter sitter i 
en prekär sits, då de inte kan konkurrera med låglöneländer även om produktiviteten i Sverige 
ännu är högre. För att höja produktiviteten krävs stora investeringar, något som de flesta 
mellanstora företag har svårt att genomföra eftersom det är väldigt kapitalkrävande och för att 
det i Sverige finns för dålig tillgång till riskkapital. Europeiska företag inom 
tillverkningsindustrin har idag ofta inget annat val än att specialisera sig eller växa, och båda 
alternativen är kostsamma. Därför är det vanligt att nödvändiga investeringar skjuts upp trots 
den påtagliga risken att hamna efter i konkurrensen (www.fkg.se). Enligt en undersökning av 
KPMG4 har tillverkande företag som arbetar med tillverkning av låg eller medelhög andel 
teknik ingen framtid i Europa. De företag som kan tänkas gå bra i Europa även 
fortsättningsvis är de som jobbar med högteknologiska produkter med högt förädlingsvärde. 
Leverantörer med unika produktionslösningar står relativt starka, eftersom dessa är relativt 
svåra att kopiera.  
 
I Europa finns också hög produktkvalitet och närheten till existerande kunder. De låga 
kostnaderna för produktion kan ännu vägas upp av europeiska styrkor som design, 
ingenjörskompetens och en hög utbildningsnivå. Trots detta blir utflyttning av produktion till 
lågkostnadsländer allt vanligare, och tendensen går nu mot att även placera FoU-centra i 
lågkostnadsländer, även om detta ännu sker i lägre utsträckning än tillverkning och montering 
(www.fkg.se). 
 
Ericsson (2006) menar dock att uppfattningen om att västvärlden ska kunna konkurrera med 
lågkostnadsländer på lång sikt m.h.a. kunskapsintensiv verksamhet är en myt. Kina satsar hårt 
på samma områden som Sverige och ligger redan i många avseenden före Sverige. 
Utbildningen är ett exempel: i Kina finns det över 100 MBA-utbildningar vilket kan jämföras 
med 4 i hela Norden. I Kina finns resurser att sätta in hundratals forskare på områden där det i 
Sverige bara finns ett fåtal. I Kina finns dessutom fördelen av att kunna ha välbetalda 
ingenjörer och väldigt lågbetalda arbetare i samma politiska system eftersom samhället är så 
hårt styrt (Ericsson, 2006). Det FoU-mässiga försprång som europeiska företag ännu har, bör 
således nyttjas till ytterligare satsningar inom FoU, då försprånget troligen är tidsbegränsat.  
 
Alla produkter är dock inte fördelaktiga att producera i Kina. De dyra frakterna som är 
förknippade med avlägsen produktion kan göra det olönsamt att t.ex. producera mycket billiga 
produkter. För små företag med begränsade resurser kan det dock vara svårt att utvärdera 
vilka produkter som är ekonomiskt lönsamma att tillverka i lågkostnadsländer.   
 
Produktionskostnaderna i låglöneländer kommer med tiden att närma sig de västerländska 
men det kommer att dröja väldigt länge. Huruvida företag kommer se det gynnsamt att 

                                                 
4 The Future of European Manufacturing, 2004 
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förlägga sin produktion i Sverige beror i stor utsträckning på politiska beslut rörande skatter, 
incitament etc. I dagsläget finns det en mängd faktorer som talar emot produktion i Sverige, 
de två största är den höga kostnaden för arbetskraft och den ringa marknaden. En annan faktor 
som gör det svårt att bedriva framgångsrik produktionsverksamhet i Sverige är det oflexibla 
läget med arbetskraften som gör det svårt att bli av med oönskad personal och därmed 
riskabelt att skaffa ny. När de multinationella aktörerna flyttar ut verksamhet till andra länder 
blir leverantörerna ofta tvungna att följa efter för att bibehålla närheten till kund. Den idag så 
vanliga strategin ”Just in time” kräver ofta att leverantörerna ligger ”tvärs över gatan” från 
kunden (Karlsson, 2003, s.20) 
 
De låga kostnaderna för produktion i lågkostnadsländer gör det väldigt svårt för 
sverigebaserad tillverkning att vara konkurrenskraftig. När det kommer till komponenter som 
ej är högteknologiska och kräver mycket arbetstid är det i det långa loppet en omöjlig uppgift.  
Svenska Finnveden är ett typexempel; Finnveden tillverkar bl.a. produkter till den 
internationella fordonsindustrin och har numera en uttalad strategi att förlägga den största 
delen av sin produktion till lågkostnadsländer. Andra företag som är verksamma inom 
liknande segment kommer i framtiden vara tvungna att följa efter om de ska stå sig väl i den 
starka konkurrensen. Det är viktigt att beakta, att de förändrade förutsättningarna kräver 
handling av alla berörda. Företagare bör inte passivt betrakta utvecklingen och ”köra på” 
enligt gamla mönster; istället bör man utvärdera situationen och handla innan det är för sent 
(Karlsson, intervju).    
 
Dock finns det tillverkning som inte lämpar sig för utflytning; om den största delen av 
produktionsprocessen utgörs av maskintimmar finns det ingen större anledning att flytta ut 
produktionen av kostnadsmässiga skäl, då en maskin kostar lika mycket att driva i Kina som i 
Sverige. Skrymmande produkter som är ämnade för försäljning på hemmamarknaden kommer 
knappast att visa sig vara lönsamma att producera i avlägsna länder, då fraktkostnaderna 
riskerar överstiga de besparingar som görs med den billigare produktionen. Således är det 
avhängigt produkten som tillverkas, huruvida det är lönsamt eller inte att förlägga produktion 
till lågkostnadsländer (Karlsson, intervju).   
 
Angående kvalitetsproblem vid produktion i Kina är problemet på väg att lösas. Kina blir 
bättre för varje år och Kina är numera lika kvalificerat som Sverige när det kommer till 
produktion. När det kommer till överföring av kunskap är själva tillverkningsprocessen inte 
svår att lära ut, men det finns i Europa fortfarande implicit kunskap som är svår att lära ut 
eller kopiera. De främsta faktorerna är design och fingertoppskänsla, vilka bidrar till att hålla 
visa bitar av produktionsledet kvar inom Europa (Karlsson, intervju).    
 
Faran med hög löneökningstakt i framgångsrika regioner i Kina ser han inte som speciellt 
stor, då landets väldiga geografiska omfång erbjuder många nya platser med låga 
produktionskostnader när ett specifikt område blivit för dyrt (Karlsson, intervju).  
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  3. METOD 
 
Under denna rubrik kommer studiens uppbyggnad och tillvägagångssätt att beskrivas. 
Kapitlet redogör också för metodproblem samt motiverar val av forskningsansats.  
 

3.1 VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT 
Studien kommer dels att byggas upp kring ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär att 
utgångspunkten är tidigare forskning som senare kommer att analyseras i ljuset av den empiri 
som inbringas under arbetets gång. Det deduktiva angreppssättet används främst för att 
undersöka hur företag lämpigast etablerar sig i Kina. Det finns en uppsjö av forskning kring 
denna fråga, varför författarna anser det lämpligt att använda en deduktiv ansats för detta 
ändamål. Studien kommer sedan att anta en induktiv karaktär, då de fakta som samlats in av 
experter på Kina ska tjäna som underlag för kunskap om det kinesiska affärsklimatet. 
Induktion innebär att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska fakta; 
observationerna används alltså som stöd för en slutsats som ska kunna generaliseras och gälla 
för alla företeelser av samma slag (Bryman, 2002). Då den kinesiska marknaden är i stadd 
förändring och oerhört komplex anser författarna det lämpligare att utvinna teorier från 
personer som dagligen är sysselsatta med Kina, än att på egen hand utifrån skrivna källor söka 
efter den kinesiska marknadens karaktäristika.   
 

3.2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Då uppsatsens syfte kräver en förståelse och tolkning av risker och möjligheter med 
direktinvesteringar i Kina, anser författarna att ett hermeneutiskt förhållningssätt är det 
lämpligaste förhållningssättet. Det innebär att man söker förståelse för förhållanden eller 
samband genom att tolka empiriska fakta och genom att utgå från egen kunskap och 
erfarenhet (Andersson, 1979). Det hermeneutiska förhållningssättet kan innebära att 
kunskapen blir mer osäker i den meningen att tolkningen blir väldigt subjektiv men bidrar 
samtidigt till att den blir betydligt rikare och mer nyanserad. Genom att föra djupare 
diskussioner med personer som har erfarenheter av investeringar i Kina får uppsatsen en stor 
variation och djup kunskap.  

3.3 FÖRSTUDIE 
När studiens problem hade upprättats genomfördes en litteraturgenomgång för att förse 
författarna med för området relevant kunskap. Genom att ta del av tidigare forskning gav 
förstudien en fingervisning om hur problemet skulle tacklas. Denna litteratur behandlade 
främst etableringsstrategier i utlandet (med fokus på Kina) samt risker och möjligheter med 
FDI på kinesisk mark. Efter att undersökt litteraturen växte idén fram att använda dels ett 
deduktivt och dels ett induktivt angreppssätt. Att med ett deduktivt angreppssätt undersöka 
hur ett företag bör etablera sig i Kina ansågs lämpligast eftersom den tidigare forskningen för 
detta område var massiv och vältäckande. För att förstå den kinesiska 
marknadskaraktäristikan, föll det sig bättre att tala med experter, för att verkligen förstå de 
vanligaste och viktigaste problemen.  
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3.4 VAL AV UNDERSÖKNINGSSTRATEGI 
Denna studie bygger främst på semistrukturerade intervjuer med kinaexperter och företag som 
gjort FDI i Kina. Intervjuformen innebär att intervjufrågor visserligen finns nedskrivna, men 
inte ställs i någon speciell ordning. På detta sätt tilläts författarna och respondenterna föra en 
ledigare diskussion, vilket kan bidra till en bredare kunskap.  
 

3.5 DATAINSAMLINGSMETODER 
I studien förekommer såväl primär- som sekundärdata. Primärdata är insamlad via intervjuer 
med experter på området och personer med erfarenhet av investeringar i Kina. Intervjuerna 
har hjälpt till att producera och samla in djupgående och detaljerad data. Direktkontakten 
under intervjun innebar möjligheter för författarna att kontrollera information beträffande 
riktighet och relevans. Vad gäller sekundärdata användes material som var relevant för 
undersökningen; det handlar om tidigare forskning och publikationer från allehanda källor 
med kunskap inom området. Fördelen med skriftliga källor är att de innehåller mycket 
information och att de nästan alltid är lättillgängliga för forskaren. Data i skriftlig form är 
också utsatt för offentlig granskning, vilket gör att källan i allmänhet är beständig 
(Denscombe, 2000). 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Dagens samhälle med snabbare kommunikation och öppnare gränser gör att många företag 
ställs inför nya situationer och en mångfald av val. Den tidigare lokala konkurrensen har 
utvecklats till en global konkurrens, och alltfler företag inser att för att säkra överlevnad 
räcker det inte alltid med att bara bevaka och verka på den redan existerande marknaden. 
Således blir företagen mer eller mindre tvingade att expandera och etablera sin verksamhet 
utanför det egna landets gränser. De krafter som driver ett företag mot utlandsetablering kan 
vara av global, internationell, nationell eller företagsspecifik karaktär (Albaum, Stranskov & 
Duerr 1998). Avsnittet behandlar forskning om inträdesmodeller i allmänhet och 
inträdesmodeller i Kina i synnerhet. 
 

4.1 INTERNATIONALISERINGENS BAKGRUND 
De faktorer av mer företagsspecifik karaktär som styr företaget mot internationalisering, 
handlar bl.a. om att företagets hemmamarknad växer långsammare än den utländska 
marknaden, vilket leder till att företaget tvingas söka sig utomlands för att säkra tillväxt. Dyra 
arbetskraftskostnader i väst är också en tung anledning till att företag förlägger produktion i 
länder med låga lönekostnader. Sammanfattningsvis kan man säga att företag expanderar 
utomlands när de inte längre på tillfredsställande vis kan uppnå sina strategiska mål genom att 
enbart verka på hemmamarknaden. (Root 1994)  
 
I och med den ökade globaliseringen har många hinder vid utlandsetableringar försvunnit, 
men även om de fysiska gränserna mellan nationer idag är mycket mindre skarpa än för bara 
ett tjugotal år sedan, finns det fortfarande andra mer abstrakta och symboliska gränser som det 
kan vara svårt att komma runt. Dessa gränser kan t.ex. utgöras av skillnader i kultur, språk, 
politiskt system, samhällsstruktur, ekonomisk stabilitet etc. och allt det här måste ett företag ta 
hänsyn till vid en utlandsetablering. 
 
Svenska forskare har, utifrån studier av svenska företag på utländska marknader, utarbetat en 
modell som syftar till att förklara företagets beteende vid utlandsetableringar (Johanson & 
Vahlne 1977 och 1990). Modellen (Uppsalamodellen) visar att ett företag utökar sina 
satsningar i ett visst land i takt med ökad erfarenhet av, och därigenom kunskap om den nya 
marknaden. I företagets internationaliseringsprocess utvecklas alltså utlandsetableringen i små 
steg mot en allt större grad av investering. Denna process, som i modellen betecknas 
etableringskedjan, består av fyra huvudsakliga steg: 
 
1)  Ingen regelbunden export 
2)  Export via en självständig representant i värdlandet 
3)  Egen försäljningsavdelning i värdlandet 
4)  Egen produktion i värdlandet 
 
Den stegvisa ökningen beror till stor del på företagets otillräckliga information om den nya 
marknaden och på den osäkerhet som detta medför för företaget. Erfarenhetsbaserad kunskap 
är det centrala begreppet i modellen. I inhemsk verksamhet kan företaget till stor del förlita 
sig på sin livslånga ”baserfarenhet”, och sedan lägga till individens, organisationens eller 
marknadens specifika erfarenheter. Vid verksamhet på en utländsk marknad saknas helt 
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baskunskap och erfarenhet. Denna måste förvärvas successivt under verksamhetens gång 
(Johanson & Vahlne 1977 och 1990).  
 

4.2 ALLMÄNT OM ETABLERINGSMETODER 
Det finns en mängd olika etableringsmetoder att välja mellan och skillnaderna mellan dem är 
relaterade till hur mycket företaget är berett att investera i den nya marknaden, hur mycket 
kontroll företaget vill ha över verksamheten samt hur riskfylld den nya marknaden uppfattas 
vara (se figur 3). En grov uppdelning kan göras mellan exportmetoder, kontraktuella 
etableringsmetoder och direktinvestering. Vanligtvis börjar ett företag sin utlandsetablering 
genom att exportera sina varor eller tjänster eftersom det uppfattas som det minst riskfyllda 
alternativet. Efterhand som företaget får erfarenhet och kunskap kan det sedan gå vidare till 
mer kapitalkrävande metoder – så kallade direktinvesteringar.  
 
 
Låg                                   Finansiell risk                        Hög 
 
 
 
 
 
Låg  Kontroll över verksamheten  Hög 
 
Figur 3: Etableringsmetoder, risk och kontroll (Rapp & Thern 1999) 

 

4.2.1 BESKRIVNING AV DIREKTINVESTERINGAR 

Efter att ha tagit ett beslut om en direktinvestering i ett annat land står företaget inför valet av 
vilken typ av investering som är mest passande för företaget. Vilket val som passar varje 
enskilt företag bäst är avhängigt dess storlek, resurser, riskbenägenhet, vilken marknad 
företaget är verksamt inom etc.  
 
Det finns tre former av direktinvesteringar på utländsk mark: 
 

1. Förvärv av redan existerande företag  
2. Greenfield  
3. Joint Venture 

 
1) Förvärv av befintligt företag 
Att förvärva ett företag ger snabb åtkomst till marknaden och ger upphov till snabb 
avkastning och lärandeprocedurer (Ågren 1990). Detta förfarande undviker också problem 
som är associerade med ”uppstartsperioden” för ett företag. Inte heller stör ett förvärv den 
befintliga marknaden, något som annars skulle kunna leda till prispress då aktörerna blir fler. 
Den kanske största fördelen med att förvärva ett befintligt företag är att den kompetens som 
finns inom det köpta företaget följer med på köpet (Ibid).  
 
En fara med förvärv (för kapitalintensiva verksamheter) är att den anläggning som köps 
eventuellt ruvar på en deprecierad maskinpark, vilket kan visa sig mycket kostsamt att 
förbättra. Detta kan i värsta fall leda till att förvärvet förblir olönsamt och måste läggas ned 
(Elango, 2004). De kulturella skillnaderna har störst betydelse vid förvärv. Svårigheten är då 
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att integrera en redan existerande organisatorisk och administrativ struktur i det uppköpta 
företaget. Denna process har visats vara komplicerad och problematisk även vid 
företagsförvärv inom det egna landet, då även skillnader i företagskulturen kan leda till 
svårigheter för den nya ledningen (Kogut & Sing, 1988). 
 
2) Greenfield 
Denna typ av investering innebär att ett utländskt företag på egen hand startar upp verksamhet 
i ett annat land, vilket betyder att den kommer att vara helägd av det investerande företaget. 
Denna metod är sannolikt billigare än ett förvärv och möjligheterna att anpassa produktionen 
efter företagets resurser och dess marknad blir vidare. Expansionen kan fortgå i takt med 
företagets prestationer och marknadspenetrering. Att investera i en helt ny anläggning 
undviker också problemet med att betala för resurser som ligger utanför företagets 
användningsområde. Nybyggnation ger möjlighet till bättre kontroll, koordination, 
implementering, flexibilitet i resursavdelningen samt överföring av know-how från hemlandet 
till värdnationen (Brouthers och Brouthers, 2000). En greenfield undviker både kostsamma 
integrationsprocesser och eventuella konflikter som kan uppkomma på grund av gemensamt 
ägandeskap. Det investerande företagets ledning och organisation förs in i den nya enheten 
samtidigt som ägandeskapet stannar inom företaget. En nackdel med greenfields är att 
inhemska kontakter och inhemskt kunnande förbigås (Kogut & Sing, 1988).  
 
3) Joint-venture 
Joint-venture innebär att två företag tillsammans driver en anläggning och därmed delar på 
vinst, förlust och kontroll, dock inte nödvändigtvis proportionerligt. Joint-venture som 
inträdesmodell är, trots stora risker och operationella svårigheter, väldigt populär. Utländska 
investerare söker ofta kinesiska partners för att bilda samarbeten, trots att det numera är 
tillåtet med utländskt helägda företag i Kina (Foo & Ong, 1995). Vid en joint-venture minskar 
den kostnad för integration som uppstår vid företagsförvärv genom att företaget låter den 
lokala partnern leda den lokala arbetskraften och sköta relationerna till leverantörer, kunder 
och myndigheter. En joint-venture löser alltså många av de problem som uppkommer på 
grund av kulturella skillnader, dock på bekostnad av delat ägandeskap och kontroll (Kogut & 
Sing, 1988). 
 
Vilket av dessa inträden som passar bäst för enskilda företag kommer an på en rad olika 
faktorer: vilka intentioner man har med investeringen och hur förhållandena i det land som är 
föremål för direktinvesteringen är.  
 

4.3 FAKTORER SOM PÅVERKAR VALET AV INTRÄDESMODELL 
I detta avsnitt redogörs för de faktorer som är av störst betydelse när ett företag ska besluta 
om hur det ska träda in i ett nytt land. 

 
1) Landsspecifika faktorer  

 
Statens ingripande   
Om statens ingripande i operationella verksamheter är alltför högt, kommer utländska företag 
att föredra joint-venture som inträdesmodell - den lokala partnern antagligen har inflytande 
över värdnationens ingripanden eftersom den har stor erfarenhet av landets näringsliv 
(Gomes-Casseres, 1990). Dessutom kan lokala partners utnyttjas för sin kunskap och 
erfarenhet. Genom deras nätverk kan det bli det enklare att bygga ett bra förhållande med 
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staten. Detta förhållande är i hög grad väsentligt för nya ekonomier. Det vill säga, personliga 
kontakter är oftast viktigare än legala system (Luo, 1997). I joint-ventures har utländska 
företag sannolikt bättre förhållande till institutioner och kontakter. Utländska företag tenderar 
således att söka sig till joint-ventures när statens inblandning i verksamheten är stor.     
 
Rättssystem 
Denna parameter förefaller vara oerhört viktig vid val av inträdesmodell. Detta beror på att 
teknologisk kompetens och kunskap ofta är avgörande styrkor eller fördelar för utländska 
företag, och det är således av yttersta vikt att kunna skydda dessa (Zander & Kogut, 1995). 
Utan rättskydden riskerar företag t.ex. att förlora marknadsandelar som en följd av t.ex. 
piratkopiering. Utländska företag tenderar att föredra helägda företag framför joint-ventures 
om tillgångsrättskydden inte är tillräckligt starka, då en helägd anläggning ger bättre kontroll 
över verksamhetens operationer.  
 
Osäkerhet för investeringsklimat  
Nya ekonomier kännetecknas ofta av att ha en större volatilitet jämfört med välutvecklade 
marknadsekonomier (Peng, 2000). Volatilitetens inflytande på företagens verksamheter är 
vanligtvis varaktiga och grundläggande. Är värdnationens osäkerhet hög, riskerar 
transaktionskostnader och kostnader för produktionsstopp att öka (Williamson, 1985). Med 
andra ord blir värdnationens investeringsklimat riskfyllt och sannolikheten för att utländska 
företag ska investera i landet minskar. Ett osäkert investeringsklimat ökar incitamenten för 
utländska företag att välja joint-ventures, då en lokal partner med hjälp av sin kunskap och 
erfarenhet kan bidra till stabilitet och reducering av risker (Root, 1994).      
 
Värdnationens erfarenhet av utländska investeringar. 
Erfarenheter och policyinsatser kommer att kunna minska den osäkerhet som finns i en ny 
ekomomi och förbättra effektiviteten i transaktioner. Ju mer erfarenhet av utländska 
direktinvesteringar ett land har fått, desto större är sannolikheten att utländska investerare 
föredrar helägda anläggningar som inträdesmodell (Wei & Liu, 2004). 
 

2) Industrispecifika faktorer   
 
Industristruktur 
Dessa faktorer, som påverkar utländska direktinvesteringars resultat, innefattar industrins 
lönsamhet, försäljningstillväxt och tillgångsintensitet. Industrins lönsamhet är en av de 
viktigare drivkrafterna för ett företags globala strategier (Yip, 1994). Lönsamheten i industrin 
har ett signifikant inflytande på joint-ventures resultat. Vidare har den en stark positiv effekt 
på företags effektivitet samt på den lokala marknadens expansion (Luo 1997).    
 
Försäljningstillväxt  
Försäljningstillväxten i industrin utgör en viktig del av marknaders attraktionskraft för joint- 
ventures. Porter (1980) menar att en snabb industritillväxt försäkrar en stark finansiell 
prestation. Anledningen till detta är att industrins försäljningstillväxt har ett internt samband 
med marknadsefterfrågan. Således har försäljningstillväxten ett positivt förhållande till joint- 
ventures lönsamhet och inhemsk försäljningstillväxt.  
 
Tillgångsintensitet i industrin 
Tillgångsintensiteten är en industris genomsnittliga nivå av totala fasta tillgångar, och utgör 
en driftkraft till att starta produktion (Hay & Morris, 1979). En industri med hög 
tillgångsintensitet kräver vanligtvis att utländska investerare satsar en stor mängd 
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investeringskapital och resurser (Kogut & Singh, 1988). Joint-ventures med kapital- eller 
teknologiintensiv verksamhet tenderar att vara lokalt marknadsinriktad. Industrier med hög 
arbetskraftintensitet verkar däremot vara mer exportinriktade (Beamish, 1993). Följaktligen 
har industrins tillgångsintensitet inte någon signifikant effekt för joint-ventures prestationer, 
men väl ett positivt inflytande på företags lönsamhet. Om tillgångsintensitet i värdnationens 
industri är hög, tenderar utländska investerare att föredra helägda företag framför joint 
ventures, eftersom rationella företagsstrategier intresserar sig för långsiktig lönsamhet (Luo, 
2001). 
 

3) Företagsspecifika faktorer  
 

Kunskapsskydd  
Företags immateriella tillgångar innefattar exempelvis teknologi, know-how, varumärke, 
patent, äganderätt med mera. En helägd anläggning har den fördelen att den skyddar 
företagets immateriella tillgångar och strategiska resurser jämfört med joint-venture. 
(Dunning, 1980) De möjligheter till skydd av immateriella tillgångar och kunskaper som 
helägda anläggningar erbjuder, innebär att helägda anläggningar föredras när 
kunskapsskyddet är undermåligt.   
 
Global integration  
Enligt Dunning (1980) är inträdesmodellen i form av greenfields en viktig mekanism för 
företags globalisering. Denna modell kan möjliggöra för investerare att kontrollera 
operationers aktiviteter och befrämja affärsinternalisering inom ett integrerat nätverk. Den kan 
också stimulera operativa synergier som härstammar från vertikala integrationer, 
informationsöverförning, produktionsrörelser och politiska styrkor (Kogut, 1985). Forskning 
visar att en hög grad av integrationsbehov för utländska företag har ett positivt samband med 
greenfields. (Luo, 2001) 
 

4) Projektspecifika faktorer  
 

Projektorientering  
Projektorienteringen påverkar företags resursutspridning, marknadsstrategier, och strategiska 
mål, vilket i sin tur påverkar valet av inträdesmodell. Samarbetet med lokala företag kan bidra 
till att minska olikheter i samverkande operationer samt öka informationens 
förklarningsförmåga. Om projekten fokuserar på den lokala marknaden, väljer företag ofta 
joint-ventures som medel för att komma in i nya ekonomier då samarbetet främjar lokal 
marknadsexpansion. Om projekten inriktar sig mot exportmarknaden, bör istället den helägda 
modellen väljas. Detta för att lokala företags medverkan inte är nödvändig (Wei & Liu, 2004). 
   
Projektdimension 
När ett företag bestämmer sig för att träda in i en ny ekonomi kommer investeringens storlek 
att spela en avgörande roll för investerarna. Riskpremier är vanligtvis höga för stora projekt i 
de nya ekonomierna. Således är en risk- och kostnadsdelande inträdesmodell att föredra om 
investeringen är stor och volatiliteten hög (Wei & Liu, 2004).   
 
Projektplats 
En plats blir en resurs i form av av konkurrenskraft om utländska företag kan förvärva den till 
ett pris som är lägre än dess verkliga värde. (Barney, 1996) Den kinesiska regeringen har 
antagit olika policies för olika regioner. SOZ:s förser utländska företag med 
investeringsförmåner. Infrastrukturella stöd och investeringsincitament erbjuder låga 
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operationsrisker och intensifierar effektiviteten och avkastningen för utländska investerare. 
Dessa faktorer stimulerar valet av greenfield som inträdesmodell. Öppna ekonomiska regioner 
erbjuder vanligtvis bättre investeringsklimat och affärsvillkor än övriga områden. Om 
investeringsprojekten byggs i en öppen ekonomi, kommer trenden av inträdesmodeller att 
vara helägda företag. (Xin & Pearce, 1996) 
 
Tabellen nedan sammanfattar teorin över när de olika inträdesformerna passar bäst. 
 

  FÖRVÄRV GREENFIELD JOINT-VENTURE 
Statligt ingripande     X 

Bristfälligt rättssystem X X   

Osäkert investeringsklimat     X 

Hög tillgångsintensitet X X   

Dåligt kunskapsskydd X X   

Stort integrationsbehov   X   

Områdets erfarenhet av FDI X X   

Fokus på lokal marknad     X 

Fokus på export X X   

Resurskrävande investering     X 
            Figur 4 

4.4.1 FAKTORER SOM PÅVERKAR ETT LANDS ATTRAKTIONSKRAFT 
AV FDI 

Detta avsnitt beskriver de faktorer som har betydelse när utländska investerare väljer plats för 
en direktinvestering och är hämtat ur Van den Bulcke et al, (2003).  
 
Marknadskaraktäristika  
Investerare som primärt är intresserade av att få tillträde till den lokala marknaden 
uppmärksammar främst dess storlek och tillväxtpotential, vilka bedöms utifrån BNP och dess 
tillväxt. En värdnations BNP-tillväxt antas ha ett positivt samband med utländska 
direktinvesteringar.  
 
De investerare som söker effektivisering och produktivitetsförbättring intresserar sig i första 
hand för tillgången till materiel och kostnader – den lokala marknadens karaktäristika är av 
mindre betydelse eftersom deras aktiviteter är globalt integrerade. Till skillnad från ovan 
nämnda grupp kan en positiv tillväxt av värdnationens BNP faktiskt ha ett negativt samband 
till dessa typer av FDI:s eftersom en förhöjd BNP generellt för med sig löneökningar.  
 
Närhet till marknaden och möjligheten att anpassa sig till lokala förhållanden ses också som 
en väsentlig determinant gällande FDI:s. Dock inte för exportorienterade företag.  
 
Statliga restriktioner såsom prissättning, resursallokering och distributionskanaler begränsar 
rörligheten och ökar därmed kostnaderna för utländska investerare. Detta gäller i synnerhet 
för övergångsekonomier.  
 
Avgiftsbarriärer 
I de fall där det inte är möjligt att förse utländska marknader med sina varor via export har 
avgiftsbarriärer av olika slag kommit att spela en stor roll vid förläggning av produktion i 
utlandet. För att attrahera utländska investerare kan en regering skapa en rad incitament, 
exempelvis tullbefrielse och/eller andra fördelar på vissa områden i landet.  
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Kostnadsfaktorer 
Produktionskostnaderna spelar vanligtvis en mycket stor roll vid valet av direktinvesterings-
metod. Låga lönekostnader i ett land kommer med säkerhet att väcka många 
kostnadseffektiva investerares intresse och vice versa. Likaså har transportkostnader inom 
landet stor betydelse för valet mellan export till, eller produktion inom landet. I synnerhet 
företag som har en mellanliggande del av produktionen i utlandet kommer att intressera sig 
för denna kostand.  
 
Investeringincitament 
Forskning har visat att de incitament som står värdnationen till buds för att locka till sig   
utländska investerare inte spelar någon avgörande roll vid val av investeringsmetod/plats. 
Dessa resultat avviker dock när det kommer små och medelstora företag som i första hand 
intresserar sig för kostnadseffektivisering. Politisk risk har ett negativt samband med 
direktinvesteringar.  
 
Företagsspecifika faktorer 
De investeringar ett företag väljer att göra bestäms främst utifrån dess strategiska mål och 
valmöjligheter. Företag från länder med olika förutsättningar vad gäller ekonomi och 
teknologi kommer också att investera på olika sätt. 

4.4.2 VAL AV STRATEGI 

När inträde på en ny marknad sker, är valet av intädesmodell ett av de viktigare besluten för 
investeraren. Valet kommer att påverka aktörens förmåga att snabbt och effektivt replikera sin 
kompetens på den nya marknaden; något som har stor betydelse för den nytillkomna 
verksamhetens framgång. Investeringar av det här slaget är många gånger oåterkalleliga och 
tar väldiga resurser i anspråk; många företag som gjort direktinvesteringar på utländska 
marknader har misslyckats på grund av fel inträdesmodell (Druckerman & Wingfield, 2000). 
 
Företag med diversifierad produktion och stor erfarenhet av internationella affärer tenderar att 
i större utsträckning välja förvärv som strategi (Ågren 1990). Förvärv är också ett troligare 
alternativ när det investerande företaget eftersträvar en stor marknadsandel i en koncentrerad 
marknad, då ett förvärv inte påverkar konkurrenssituationen på samma sätt som en ny 
anläggning skulle göra. Studier pekar på att stora kulturella skillnader ökar sannolikheten för 
att investeringen sker i form av nybyggnation eller joint-venture. Investeringsföretagets 
storlek tycks också ha en positiv effekt för greenfield och joint venture framför förvärv 
(Ågren, 1990). Elango (2004) har i en studie fått fram resultat som pekar på att kunskap och 
kompetens är relativt enkelt att överföra mellan länder om verksamheten i fråga karaktäriseras 
av en stor andel fysiskt kapital. Således föredrar företag med mycket fysiskt kapital att 
investera i nya anläggningar framför att förvärva ett befintligt företag. Om verksamheten 
karaktäriseras av en stor andel humankapital uppstår större problem med att överföra kunskap 
och anpassning till landets kultur och regler, och av denna anledning tenderar 
humankapitalstarka företag att föredra förvärv av lokala företag framför nybyggnation 
(Elango, 2004). 
 
Ytterligare en faktor som är viktig för valet av inträdesmodell är den typ av kunskap som 
verksamheten är beroende av. Elango (2004) talar om explicit och implicit kunskap; explicit 
kunskap är enkel att överföra mellan människor eller organisationer genom manualer, kartor, 
undervisning etc. Den explicita kunskapen kan alltså appliceras i olika kontexter eftersom 
dess innebörd är lättförstådd. Implicit kunskap inbegriper saker som personlig övertygelse, 
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perspektiv och lärande, vilket gör den svårare att förklara och inte lika enkel att sprida. 
Överförandet av kunskap försvåras också av det faktum att kulturerna för de olika företagen 
och länderna skiljer sig åt, samt av språkliga barriärer. Detta gäller även den explicita 
kunskapen. Underförstådd kunskap är möjlig att lära ut men det är tidsödande, osäkert och 
framförallt kostsamt (Kogut och Zander, 1992). Viktigt att notera är också att implicit 
kunskap utvecklad i ett land inte nödvändigtvis är applicerbar i ett annat. Enligt Teece (1976) 
misslyckas många förvärvande företag att förstå, att den kontext i vilken lärandet sker spelar 
en väldigt stor roll, viket resulterar i att replikeringen av kunskapen i värdnationen blir 
mycket svår. Ett exempel är att personal i värdlandet förväntas använda sig av de nya 
procedurerna, utan praktisk träning och utan att ha förstått den kontext i vilken de är 
utvecklade. Dessa kontextuella barriärer, samt kulturella och språkliga skillnader är stora 
hinder för lärande av såväl implicit som explicit kunskap. (Elango, 2004) 
 
Givet skillnaderna som finns i överförandet av kunskap kommer ett företag som ska investera 
i ett annat land att välja den typ av inträde som på bästa sätt främjar lärandeprocessen i den 
nyförvärvade/nybyggda anläggningen. Ur detta emanerar tesen att anläggningens 
karaktäristika kommer att spela en stor roll i valet av inträdesmodell – det investerande 
företaget kommer alltså att välja mellan förvärv, nyproduktion och joint-venture beroende på 
vilken typ av kunskap det är som ska överföras; kapitalintensiva verksamheter innehar ofta en 

stor andel explicit kunskap medan humankapitalintensiva verksamheter i större utsträckning 

berörs av implicit kunskap (Elango, 2004). 

 
Figur 5 (fritt efter Elango, 2004)  
 
Viktigt att beakta är också, att valet av inträdesmodell i hög grad kommer att bero på den 
marknad vilken är föremål för investering. På nyligen framträdande marknader finns av 
naturliga skäl färre objekt att förvärva vilket kan betyda att nybyggnation i en form eller 
annan är det enda alternativet (Elango, 2004).     
 

4.5 FDI I KINA 
I detta avsnitt presenteras fakta om direktinvesteringar specifikt för Kina.  
 
Den första vågen av utländska direktinvesteringar i Kina under 80-talet tog huvudsakligen 
former av joint-ventures. Den andra vågen, som inträffade på 90-talet, bestod i större 
utsträckning av greenfields. Idag pekar trenden mot förvärv av redan existerande företag 
(Peng, 2006) Sedan Kina gick med i World Trade Organisation, WTO, har landet stegvis 
luckrat upp de rigida regleringar som styr utländska förvärv av kinesiska tillgångar, speciellt 
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statligt ägda företag. Detta visar sig inte minst i de stora framgångarna med att dra till sig 
utländska direktinvesteringar.   
 
Utländska investeringars roll i Kina  
Kina har varit det ledande målet i världen för utländska direktinvesteringar sedan slutet av 
1980-talet. Det internationella deltagandet i Kinas ekonomi har spelat en allt viktigare roll i 
Kinas förbättringsprogram (Kelley och Luo, 2000). Att attrahera utlandsinvesteringar är ett 
primärt mål i den kinesiska regeringens policy, vilken i termer av specifika ekonomiska zoner 
har uppmuntrat investeringar. De utländska investeringarna anses vara ett viktigt medel för 
den kinesiska ekonomiska utvecklingen. Samtidigt har utländska investerare försett den 
kinesiska ekonomin med kapital, ny teknologi och ledarskap (Chow, 2002). De vanligaste 
typerna av direktinvesteringar i Kina är:   
 

1. Utländskt helägda dotterbolag  (WOEs),  
2. Equity joint-venture (EJVs),  
3. Kontraktsmässiga joint-venture Enterprises (CJS),  
4. Joint stock Enterprises 

 
Enligt Chow (2002) är WOEs och EJVs de två populäraste inträdesmodellerna av 
utlandsdirektinvesteringarna i Kina, men de andra två modellerna är också tillgängliga för 
investerarna.  
 
FDI-forskning i Kina  
Ur ett historiskt perspektiv har fem forskningsområden angående joint-venture i Kina 
grundligen undersökts. Dessa studier följer nedan i kronologisk ordning. (Kelley & Luo, 
1999). 
 
Efter introduceringen av Kinas ”Open-Doors” policy påbörjades forskning som fokuserade på 
politik, ekonomi och legala klimat i Kina för utlandsinvesteringar. Av resultatet, baserat på 
Pearson (1991), framgick att å ena sidan lockades de kinesiska ledarna av utlandskapital för 
att driva på den ekonomiska utvecklingen; å andra sidan begränsade Kina västerländska 
kapitalister från inträde i Kina i form av WOEs. Shan (1991) fokuserade på lokal politik och 
ekonomiska klimat och visade att ju högre nivåer av osäkerhet, desto mindre kapital tenderade 
utländska företag att injicera sina joint-ventures. Child och Markoczy (1991) identifierade 
några kontextuella faktorer, exempelvis industriledning, industrialiseringsgrad och nationell 
kultur, vilka kan beskriva de kinesiska ledarnas beteende och lärandemodell för att på så vis 
finna överensstämmelse med det västerländska praktiska ledarskapet.  
 
Den andra forskningsströmningen består av fallstudier och individuella erfarenheter angående 
avtalsförhandling och förvaltare av joint-venture. Samtidigt undersöktes de utländska och de 
lokala parternas motiv och strategiska målsättningar med investeringarna. Forskningen 
fokuserade på de inneboende motiven som drivit parterna till ett samgående givet de 
signifikanta olikheterna i de utländska och lokala partnernas strategiska förväntningar. 
Internationella företag är mest intresserade av den stora kinesiska marknaden och de 
potentiellt billiga resurserna. De lokala parterna däremot, var angelägna om att få ta del av 
utländsk teknologi och att generera export i utbyte mot hårdvaluta (Daniels et al, 1990).   
 
Den tredje forskningsinriktningen var engagerad i nyckelfaktorerna för lyckad en joint-
venture i Kina. Luo (1996) visar i sin avhandling att investeringstiming, industriurval och val 
av lokal partner är bland de viktigaste faktorerna i en joint-venture. De andra faktorerna, som 



 
Direktinvesteringar i Kina 

 Stockholms universitet  

31 

exempelvis vinstdelning mellan parter, företagets position, produktdiversifikation och val av 
projekttyp, visade sig också ha effekter för joint-ventures resultat. (Yan och Gray, 1994). 
Dessutom finns ett direkt positivt samband mellan grad av en partners managementkontroll 
och grad av målsättningsinsats.  
 
Den fjärde forskningsströmningen inriktade sig mot internationella joint-ventures i Kina och 
undersökte interpartnerkarakteristika, dynamik, möjligheter och utmaningar. Karaktäristika 
för produktionsmässiga joint-ventures beskrevs på följande vis (Yan, 2000): (A) En detaljerad 
förhandling inledde varje joint-venture, speciellt de storskaliga projekten. (B) Direktkontakt 
och förmedling med den kinesiska regeringen var den vanligaste metoden till kontakt för 
bägge parter. (C) Det finns signifikanta olikheter i båda parters förväntningar och strategiska 
målsättningar. De västerländska investerarna var mest intresserade av den kinesiska lokala 
marknaden och vinster. En stor majoritet av kinesiska företag bildade joint-ventures i första 
hand för att förvärva avancerad västerländsk teknologi, managementexpertis samt för att 
förbättra exporten. Men parternas grundläggande mål kan komma att förändras över tiden. 
Detta kan i vissa fall skapa ny dynamik mellan parterna i termer av deras interna beroende, 
konflikter och förtroendebyggande. (D) Majoriteten av joint-ventures i Kina har en kinesisk 
VD, men den starka operativa kontrollen var förvaltad av ledningen, som utgjordes av 
utländska parter.  
 
Den femte forskningsströmningen kan klassificeras i 2 grupper. Den ena inriktar sig mot 
handel och utländska direktinvesteringar. Det andra fokuserar på ett tvåfaldigt val mellan 
helägda företag och joint-venture, eller mellan ”greenfield” investeringar och förvärv. 
(Markino & Neupert, 2000) Av resultat från forskningen, baserat på transaktionskostnadsteori 
(Wei & Liu, 2000), framgick att faktorerna som påverkade inträdesmodellen bestod av 
följande: investeringsinsatsen, värdnationens erfarenhet av att attrahera utländska 
direktinvesteringar, en lämplig industriell plats (SEZ), och tillgångsintensitet i värdnationen.  
 

4.6 TEORISAMMANFATTNING 
Detta avsnitt sammanfattar det teoretiska ramverket och rekapitulerar avsnittets viktigaste 
delar.  
 
Det finns tre former av direktinvesteringar: förvärv, greenfield och olika sorters joint-
ventures. Vilken av dessa som passar bäst i varje enskilt fall kommer an på en rad 
omständigheter, vilka bl.a. påverkar behovet av kontroll, säkerhet och marknadskännedom. 
De faktorer med störst betydelse för inträdesvalet är landskaraktäristika, 
industrikaraktäristika, företagskaraktäristika och projektkaraktäristika.  
 
Uppsalamodellen visar att ett företag utökar sina satsningar i ett land i takt med ökad 
erfarenhet och kunskap om en ny marknad. Denna stegvisa ökning beror på att företaget har 
otillräcklig information om en ny marknad, vilket innebär en osäkerhet för företaget. 
Modellen utgår från erfarenhetsbaserad kunskap, vilken måste förvärvas successivt under 
verksamhetens gång, samt förutspår att företag börjar utlandsexpanderingar i länder som 
uppfattas som mentalt nära.  
 
Vid val av plats för en direktinvestering finns det en mängd faktorer som påverkar beslutet; 
avgörande för detta val är intentionen med investeringen. Med detta i åtanke är fem faktorer 
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av stor vikt vid beslutsfattanden: marknadskaraktäristika, avgiftsbarriärer, kostnadesfaktorer, 
investeringsincitament och företagsspecifika faktorer.  
 
Inträdesvalet är ett av de viktigaste besluten för en investerare. Valet kommer att påverka 
förmågan att replikera förmågan till den nya marknaden, vilket har stor betydelse för 
verksamhetens resultat. Många direktinvesteringar har misslyckats p.g.a. fel inträdesstrategi. 
Den kunskap som finns i organisationen och ska föras över till den nya anläggningen spelar 
också en stor roll i sammanhanget. Implicit kunskap låter sig inte enkelt läras ut via manualer 
och undervisning, vilket medför att om verksamheten karaktäriseras av en stor andel 
humankapital (implicit kunskap) tenderar investerare att föredra förvärv framför greenfields. 
Explicit kunskap däremot är relativt enkel att lära ut och av denna anledning väljer företag 
med stor andel fysiskt kapital ofta greenfields framför förvärv (se figur 5 sid. 29).  
 
Oavsett vilken typ av investering som väljs, är det när det handlar om Kina oerhört viktigt 
med kontaktnät. Visserligen strävar Kina efter en lagstiftning likvärdig den internationella, 
men ännu finns brister. Den utbredda byråkratin kan också ställa till med tidsödande besvär, 
och på båda dessa områden kan problemen ofta snabbt avhjälpas om rätt kontakter har knutits.  
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5. RÅDGIVARNAS UPPFATTNING 
  
Utifrån diskussioner med områdesexperter erhölls grundläggande kunskap om kinesiskt 
affärsklimat och kritiska faktorer vid direktinvesteringar i Kina. Genom att diskutera med 
personer som är verksamma i branschen förvärvades insikt i de absolut viktigaste 
förhållandena gällande affärer i Kina.  
 
Presentation av respondenter  
Frédéric Cho är kinaansvarig på HQ Private Banking och har nära 20 års erfarenhet från den 
kinesiska marknaden med omnejd.  
 
Peter Nicander representerar ett mellanstort kinesiskt produktionsföretag och driver parallellt 
ett eget konsultföretag inriktat på investeringar i Kina. Han har stora kunskaper om 
investeringar och affärsutveckling på den nya kinesiska marknaden och har jobbat i Kina och 
Hong Kong under flera år. 
 
James Shi jobbar som investeringskonsult för såväl kinesiska som svenska företag och har 13 
års branscherfarenhet. Shi fungerar som rådgivare och har hjälpt en mängd småföretagare att 
bygga upp verksamheter i Kina. 
  
Harald Steinbrecher har titeln skattejurist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm, 
men fungerar också som expert på den kinesiska marknaden.  
  
Jens Wernblom är Exportrådets chef för södra Kina. Han har jobbat i Kina i 8 år med att 
hjälpa svenska företag med kinarelaterade frågor.  
 
Resultatet av intervjuerna presenteras tematiskt i nedanstående text. Olika teman genererades 
empiriskt; efter att ha analyserat materialet togs de teman upp som av experterna angivit som 
de viktigaste.   
 
Trend 
Att Kina blivit ett så populärt föremål för utländska direktinvesteringar beror dels på den 
enorma marknadspotential som 1,3 miljarder människor erbjuder och dels på de låga 
produktionskostnaderna. En annan bidragande faktor till populariteten är modenycker; även 
näringslivet påverkas av mode och företagsledare handlar inte alltid rationellt. Vidare vill 
företagen öka sin internationalisering, förbättra sin konkurrenskraft, säkra 
överlevnadsmöjligheter etc. Outsourcing och direktinvesteringar utomlands har den senaste 
tiden varit väldigt populära metoder för att uppnå dessa ändamål. Kina är i dagsläget väldigt 
hett – nästan dagligen påträffas artiklar och reportage om Kina och framför allt dess marknad 
i media, något som tveklöst påverkar investerares beslut angående kapitalplaceringar. Det 
handlar alltså till viss del om någon form av ”band waggon-effect”. Ytterligare en anledning 
att välja Kina som marknad är att företagen med största sannolikhet undviker risken att 
behöva flytta igen, vilket kan bli fallet om de i ett första steg väljer t ex Östeuropa som bas för 
sin produktion.   
 
Beträffande den svenska staten och hinder för utflyttning av produktion är dessa relativt små. 
Sveriges regering har explicit uttalat sin uppfattning om att globaliseringen är en utveckling 
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som inte går att stoppa. Således är det relativt billigt och enkelt att lägga ner verksamheter i 
Sverige.  
 
Förarbete 
Förstudier är extremt viktiga i samband med en utlandsinvestering, man kan aldrig veta för 
mycket om den marknad som är aktuell för investering. Då Kina ligger så avlägset från 
Sverige kan sådan information bli svåråtkomlig och dyr; ett rekommenderat tillvägagångssätt 
är att kontakta konsulter och rådgivare med konkreta erfarenheter av investeringar på kinesisk 
mark. För faktum är, att hur mycket teoretisk information man än skaffar sig, fungerar mycket 
av detta annorlunda i praktiken och då kan konkreta erfarenheter visa sig vara ovärderliga. 
Webben är ett bra medel för att upprätta en första kontakt med kinesiska företag och skapa 
viss kännedom om den kinesiska marknaden. Att vara på plats är dock det enda sättet att 
riktigt lära känna en marknad. Först då kan man göra en relevant analys av förutsättningarna 
för affärer och etablering.  
 
Företag bör alltså bekanta sig med marknaden i ett första skede och etablera kontakter med 
underleverantörer i Kina, och därefter successivt utöka investeringen genom att antingen öka 
andelen ägande eller sätta upp en ny anläggning. På detta vis erhåller man praktisk kunskap 
om kultur, lagar, institutioner och dylikt. Dessutom är det ett bra sätt att skaffa kontakter på, 
vilket sannolikt är till väldigt stor hjälp när man bedriver handel i Kina. Under förutsättning 
att man jobbat med en underleverantör i Kina går det vanligtvis väldigt fort att upprätta en 
egen anläggning. Man behöver dock tid till förhandla, föra diskussioner med myndigheter och 
konsulter etc. Ett vanligt sätt att få kontakt med den kinesiska marknaden är också att upprätta 
ett representationskontor i landet, vilket ej har tillstånd att bedriva handel men visar upp 
företagets närvaro, skapar kontakter och förbereder handel.  
 
Exportrådet spelar en viktig roll för många företag vid investeringar i Kina - särskilt för 
företag som har begränsade resurser. Organisationen är målinriktad och hjälpbenägen; den 
kan bl.a. hjälpa till med att göra marknadsundersökningar och lägga grunden för nya 
verksamheter. Att ta hjälp av konsulter med praktisk erfarenhet rekommenderas dock också. 
 
Det är visserligen viktigt med en förstudie, men det är också tid- och kapitalkrävande vilket 
kan vara ett hinder för mindre bolag. Istället kan företag som vill starta verksamhet i Kina i ett 
första steg hitta en underleverantör, och sedan bygga upp en inköpsorganisation på plats. 
Inköpsorganisationen skall fungera som en nätverkscentral och beställa olika produkter från 
olika leverantörer. Sedan kan företaget antingen montera delarna i ett eget företag i Kina, eller 
skicka delarna till hemlandet för att slutgiltig montering. På detta vis försvårar man för 
underleverantörerna att ta reda på vad produkterna används till, och även om plagiat uppstår 
kommer dessa att vara oanvändbara för marknaden. Risker och problem med produktkvalitet 
är stora i etableringens början.  
 
Aktörer från väst är speciellt utsatta för misslyckanden på kinesisk mark. Där asiatiska bolag 
lyckas, går många västerländska företag dåligt vilket beror mycket på att asiaterna har bättre 
kunskap om Kina. Till skillnad från många västerlänningar har de heller inte gjort misstaget 
att ta för lätt på saker och ting; man kan inte nog betona vikten av att göra den ansträngning 
som är nödvändig vid direktinvesteringar i Kina. Det är väldigt lätt att göra misstag när man 
som utomstående ger sig in på den kinesiska marknaden och således är det av stor vikt att på 
något sätt lära känna den kinesiska marknaden och dess system innan stora investeringar görs 
för att undvika en så stor del av problemen som möjligt. Kulturellt betingade problem kan 
också uppstå, men nordeuropéer har generellt ganska lätt att anpassa sig till det kinesiska 
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näringslivet. Nordeuropéer uppfattas också av kineser som pålitliga, även om den kinesiska 
kulturen präglas mer av misstro snarare än förtroende.     
 
Inträdesmodell 
När inträdesmodellen är joint-venture tenderar den med tiden utvecklas till helägda företag. 
Denna procedur är särskilt vanlig för mellanstora och små företag. En varning för joint-
ventures bör dock utfärdas, eftersom de med sin delade ägarstruktur kan komma att ge 
upphov till meningsskiljaktigheter mellan ägarna. Om företag ändå väljer joint-venture som 
inträdesmodell är det viktigt att inleda detta samarbete med ett privat företag som präglas av 
ett marknadsekonomiskt tänkande. Greenfield undviker dessa problem helt, men ger heller 
ingen draghjälp i form av kontaktnät. Är Kina den första marknaden för en investerare kan det 
dock bli ganska komplicerat med greenfield, och då bör istället ett förvärv övervägas. 
Värderingsprocessen av kinesiska företag är dock väldigt svår. Tillförlitligheten för de fakta 
som presenteras vid en due diligence är ofta inte verklighetsbetingad, vilket innebär att 
processen för en adekvat värdering kommer bli kostsam och eventuellt långdragen. Vid 
förvärv är det av yttersta vikt att ta god tid på sig, och vara beredd att betala för rådgivning 
som är oumbärlig.  
 
Vad gäller tillverkande företag av mellanstor och liten storlek, opererar dessa oftast i Kina 
med främsta syfte att sänka sina produktionskostnader, men de kan också känna sig tvingade 
att flytta verksamhet dit på grund av press från en större kund. Greenfield tycks vara det 
populäraste alternativet till investering av tre skäl: 
 

• Den svårtillgängliga och ofta felaktiga informationen som finns att tillgå gällande 
existerande företag gör det svårt och kostsamt att göra en korrekt bedömning av dessa 
företags värde. Detta talar emot förvärv. 

• Det värde som finns i de kinesiska företagen anses vara för dåligt. 
• Greenfield är billigare. 

 
Plats 
Det är vanligt bland förstagångsinvesterare att investera i SEZ:s, vilka är storstadsregioner 
och ligger belägna i Kinas sydöstra delar. Här kan alla de fördelar som SEZ:s erbjuder 
åtnjutas, t.ex. skattelättnader med upp till 50 procent och en väl fungerande infrastruktur, men 
samtidigt ska man komma ihåg att lönekostnaden för storstadsregioner är betydligt högre än 
på landsbygden och takten i vilken den ökar är väldigt hög – i snitt runt 10 procent årligen.  
De största problemen med att driva verksamhet på landsbygden är logistik och elförsöjning. 
En svårighet med storstadsregioner är att hitta kompetent personal och framför allt att behålla 
denna. Kineser i storstäder tenderar nämligen att vara högst mobila, vilket kan bidra till 
ytterligare kostnader för personalen. Det gäller att analysera SEZ:s med dess för- och 
nackdelar och jämföra dessa med de förutsättningar som anses viktigast för investeringen. När 
ett företag beslutar om den plats på vilken de ska förlägga sin investering är det viktigt att 
undersöka huruvida infrastrukturen är undermålig eller tillräcklig, kostnader för transporter, 
arbetskraftsutbudet och energitillförsel. Detta ska sedan vägas mot de skattelättnader och 
incitament som erbjuds i SEZ:s. Det är inte säkert att dessa områden passar investeringen. Det 
kan också vara svårt för företag att veta vilka kriterier de behöver uppfylla för att få ta del av 
de olika incitamenten. Nämnas bör också att Kina kommer att presentera fler SEZ:s framöver; 
de kommer alltså inte som i dagsläget vara koncentrerade till landets södra delar. 
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Huvudanledningen till att SEZ:s är så populära är att de erbjuder maximala incitament och 
stöd från regeringen samt lokala myndigheter. SEZ är också väldigt utvecklade 
logistikmässigt och näringslivsmässigt. Små och mellanstora företag kan dock inte räkna med 
att få samma stöd som storföretag då de senare har möjlighet att investera större och på så vis 
bidra med mer kapital samt skapa fler arbetstillfällen till landet, vilket välkomnas av staten.  I 
sydöstra Kina finns också närheten till det välutvecklade banksystemet i Hong Kong, vilket 
många investerare ser som en klar fördel då banksystemet i Kina är oflexibelt och har många 
restriktioner. Hong Kong däremot har ett väl utvecklat banksystem som verkar i enlighet med 
internationella normer. Genom att sköta bankärenden via Hong Kong kan ut- och inflöden av 
kapital till utlandet underlättas. Detta är speciellt viktigt för små och mellanstora företag som 
kan uppleva svårigheter att finansiera sina investeringar genom kinesiska finansiella 
institutioner. Den bekväma och målinriktade bankservicen i Hongkong ställer en snabb 
kapitalfinansiering och ett lätthanterligt kapitalflöde till de mellanstora och små företagens 
förfogande.   
 
De stora företagens etableringar och framgångar i Kina har också fått mindre aktörer att bli 
intresserade av den kinesiska marknaden. Olika inriktningar av industrikluster har bildats runt 
om i landet (framför allt i de sydöstra delarna), vilket förser intressenter med ett ypperligt 
utgångsläge när dessa söker passande regioner för en investering. För investerare innebär det 
att de kan hitta kluster av underleverantörer, möjliga partners etc. som passar de anspråk som 
finns. Dessa välutvecklade regionala kluster består av såväl kinesiska som utländska 
produktionsföretag, vilket även inbjuder till enorma möjligheter för att hitta kunder inom den 
kinesiska marknaden. Samtidigt grundar detta för goda förutsättningar och underlag för 
ytterligare expansion. Andra fördelar med dessa kluster är att där finns kompetent arbetskraft 
samt att befintliga anläggningar är lätta att hitta.   
 
Stora företag har emellertid redan idag börjat sprida sig från de stora städerna i sydöst till 
mellanstora städer i andra delar av landet. Detta beror dels på att de stora företagen vill vidga 
sina verksamheter och dels på att kostnaden för kompetent personal i storstadsregioner 
markant stigit under senare år. Även mellanstora städer i andra delar av landet än de sydöstra, 
erbjuder numera incitament liknande dem som finns i SEZ, vilket resulterat i att det blivit 
vanligare bland investerare att söka sig utom traditionella SEZ:s.   
 
För tillverkande företag tycks många numera anse att regioner med mellanstora städer 
erbjuder bäst möjligheter och flest fördelar. Befolknings-, industri- och kapitalintensiteten är 
relativt hög i vissa mellanstora städer och dessa erbjuder även ”one-stop-shop5” för 
nyetableringar. 
 
Varhelst anläggningen placeras, är det en god idé att kombinera olika strategier om 
verksamheten behöver skyddas. Att söka patent för nya lösningar snabbt och att alltid vara på 
alerten rekommenderas. Oförsiktighet kan resultera i att företagshemligheter läcker ut och 
kopieras av konkurrenter.  
 
Kontakter, som förvisso är väldigt viktiga i hela Kina, är ännu viktigare i landets mindre 
utvecklade delar. Högteknologisk tillverkningsindustri erfordrar en hel del kunnande, vilket 
gör den lämplig att placera i landets sydöstra delar, dit många stora aktörer inom 
tillverkningsindustrin redan sökt sig. Och även om skatteincitament och dylikt kan visa sig 
vara bättre utanför SEZ:s (Hi-techzonerna ger i vissa fall bättre skattemässiga fördelar än 

                                                 
5 Ett företag eller ett område som erbjuder väldigt bra service till kunder.  



 
Direktinvesteringar i Kina 

 Stockholms universitet  

37 

SEZ:s), så kan det vara svårt att sätta upp en verksamhet i områden där infrastrukturen och 
elförsörjningen är dålig, samt i områden som saknar industrier. Detta talar för en placering i 
landets sydöstra delar, där industrikunnandet är stort och kluster av olika industrier redan 
existerar. Skatteincitamenten är heller inget man bör stirra sig blind på, dels för att det finns 
viktigare parametrar i beslutet om plats för investeringen, dels för att Kina planerar för en 
enhetlig skatt för hela landet.   
 
Arbetskraft 
En bristvara i Kina är bra management, vilket betyder att den som står till buds är relativt 
resurskrävande. På många av de gamla statliga företagen sitter ledningen kvar och är i stor 
utsträckning präglad av den planekonomi som tidigare attribuerat landet. Den är således inte 
vad marknadsinriktade företag eftersöker. Det finns kompetent management att tillgå, men då 
söker man sig med fördel till en yngre generation, och då utbudet är förhållandevis litet får 
företag räkna med att betala dyrt. 
 
Huruvida man ska tillsätta en ledning bestående av kineser, svenskar eller en mix av båda 
råder det delade meningar om. Någon kinesisk förankring bör finnas i ledningen, men även 
någon utländsk, då denna kan ”lyfta” ledningens kompetens. Alltför mycket överläggande i 
denna fråga är dock inte nödvändig. Debatten om vilket som är bäst är omfattande och 
mängder av studier med olika resultat har presenterats, men sunt förnuft och artighet är dock 
de viktigaste ingredienserna vid tillsättandet av ledningen. Därefter kan företaget tillsätta 
ledningen utifrån sina egna önskemål och premisser.  
 
Kulturella skillnader påverkar inte produktionsmässiga operationer särskilt mycket, men den 
generellt dåliga språkkunskapen i landet kan leda till missförstånd och ineffektivitet. 
Befolkningen på landsbygden och i mellanstora stadsregioner har ytterst bristfälliga 
kunskaper i engelska, vilket medför att tolkar vanligtvis är nödvändiga.   
 
Företagen stöter ofta på svårigheter med att behålla kompetent personal. Man brukar försöka 
vidta olika åtgärder i termer av belöningssystem. Detta är dock inte alltid tillräckligt för att 
undvika flytt av personal, då konkurrenter ständigt lockar med högre bud för att knyta den till 
sig. Problemet kan också lösas på andra sätt: när det blir alltför kostsamt att behålla 
personalen kan det visa sig vara en lönsam idé att rekrytera ny och billigare personal, 
alternativt värva från konkurrenters arbetskraft. I tillverkningsindustrin där kompetensen hos 
personalen inte behöver vara stor måste man inte höja lönerna för att behålla personal, då det 
finns ett enormt utbud av mindre kompetent personal att nyanställda. Lönenivån för 
tillverkningsarbetare håller sig någorlunda stabil, eftersom de oftast har låg kompetens, saknar 
utbildning och hämtas från landsbygden.   
 
Byråkrati 
Byråkratin anses vara ett problem för utländska företag som verkar på den kinesiska 
marknaden. Utan kunskap och rätt kontakter kan den visa sig bli tidsödande och kostsam. Lär 
man känna marknaden och har kontakter där, kommer processen dock att bli betydligt 
enklare. Det finns relativt stora kulturella skillnader mellan kinesisk och västerländsk 
företagsmentalitet; kineser tänker annorlunda och gör affärer på andra sätt än vad 
västerlänningar är vana vid. Personliga kontakter och tydlig kommunikation har en direkt 
påverkan för affärsframgång, affärseffektivitet och vinstnivåer. Byråkratin står utan tvekan i 
förhållande till relationen med statliga institutioner. Vidare är det vanligt att myndigheter 
överdriver och ofta lovar de saker de inte kan hålla.   
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Lagar 
Lagstiftningen i Kina kan innebära ett betydande problem för utländska aktörer. Den 
kinesiska staten strävar efter en lagstiftning fullt likvärdig med internationella standarder, och 
även om mycket har förbättrats på den fronten förekommer fortfarande stora brister vid 
tillämpningen av lagar i praktiken. Plagiat är vanligt förekommande och att gå till domstolen 
med sådana problem kan ibland visa sig vara fruktlöst och dyrt. En strategi för att komma 
tillrätta med problemet kan vara att lägga sig under de priser som piratkopiorna har för att på 
så vis slå ut illegala konkurrenter. Denna strategi är naturligtvis också förknippad med en 
kostnad i form av utebliven inkomst, men kan likväl vara värd att överväga, då den kan vara 
långt effektivare än vad en rättsprocess skulle vara. Vissa branscher har större problem än 
andra med lagstiftningen; det beror på att verksamhet som den kinesiska staten välkomnar av 
uppenbara skäl har enklare att få hjälp. Högteknologisk industri eller verksamhet som 
inbringar pengar till landet kan räkna med ett visst stöd från den kinesiska staten när dylika 
problem uppstår. Däremot kan verksamhet som inriktar sig på att sälja inom Kinas gränser 
uppleva att staten motvilligt står till förfogande när problem uppstår. Ju bättre utvecklad en 
region är, desto mer efterlevs lagar. Det finns dock stora regionala skillnader i Kina och detta 
bör beaktas när företagare väljer lokalisering av en investering. Det är billigare att investera i 
landets västra och centrala delar då bl.a. arbetskraften är billigare men industrikunnandet är 
sämre liksom laglydigheten. I de mer utvecklade delarna av landet kan den så vanliga 
piratkopieringen till viss del förhindras med rättsliga medel, något som har mindre verkan i de 
västra och centrala delarna av landet. Och även om rättsliga åtgärder inte alltid leder till 
repressalier, har de i takt med att lagstiftningen utvecklats börjat avge en skrämseleffekt, 
vilket betyder att det i vissa fall kan räcka med att hota förövaren med domstol för att uppnå 
effekt.  
 
Kontakter/Nätverk  
Innan företagare går in i Kina bör de ha någon slags lokal närvaro för att lära känna 
marknaden och knyta viktiga kontakter. Det kan ta tid men den är väl satsad, då 
marknadskännedomen kommer att underlätta betydligt när själva investeringen ska 
genomföras. Att anlita någon form av mellanhand för detta ändamål är ett alternativ, men inte 
nödvändigt och det innebär alltid en risk att låta utomstående få insikt i verksamheten. 
 
Det är viktigt att bygga upp ett stort kontaktnät, då detta bl.a. kan göra byråkratin mer 
lätthanterlig. Visserligen förfaller det vara svårt och kostsamt att bygga upp nätverket, men 
det kan vara väl värt mödan. Ett tillvägagångssätt kan vara att anställa en kines med hög 
kompetens och personlig erfarenhet av kinesiskt näringsliv och ge denne i uppgift att 
nätverka. En gammal tumregel är att kineser brukar lita på kineser och med rätt man på jobbet 
kan ett värdefullt nätverk byggas upp snabbt och effektivt. Ett annat vanligt sätt att köpa 
nätverk på är att gå samman med ett kinesiskt företag i en joint-venture. Köper det utländska 
företaget majoriteten av företaget tar detta full kontroll över organisationen, samtidigt som det 
kan behålla nyckelpersoner och deras kontaktnät. Joint-ventures ofta är riskabla över längre 
sikt då meningsskiljaktigheter ägarna emellan ofta ställer till problem. Likväl är joint-venture, 
på kort sikt, ett bra alternativ för mindre företag som vill komma in på den kinesiska 
marknaden och snabbt upprätta en fungerande verksamhet. Efter en tid, när den utländska 
investeraren lärt känna marknaden, är det enklare att operera utifrån en helägd anläggning.     
 
En framgångsrik och effektiv metod är att ta med de svenska investerarna till 
etableringsområdet i Kina för att bygga en relation mellan hemstaden och den stad som är 
föremål för investering. Denna plattform bidrar till effektivitet och är en bra grund för en 
lyckad affär, eftersom det kommunala/statliga ingripandet med stor sannolikhet kommer att 
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utebli vid etableringsprocessen och bidra till ett ratificerat verksamhetstillstånd. På längre sikt 
kan denna plattform bidra till ytterligare affärsexpansion. Dessutom behöver de svenska 
företagarna anpassa sin flexibilitet till kinesisk kultur; det vill säga, i Sverige planeras och 
provas koncept vanligen innan någon affär blir av. I Kina fungerar det inte på samma sätt, då 
planering inte alls har samma betydelse för kineser, vilket också medför att planer snabbt kan 
variera och förändras. Detta bör man alltid vara beredd på när man bedriver verksamhet i 
Kina. Överklagan till olika myndigheter är ingen lösning på dylika problem. Istället bör man 
kommunicera med ansvariga, förklara kvalitetskrav, samt ordna en ny plan; detta är mer 
realistiskt och tidsbesparande. I annat fall riskerar affären och samarbetet att misslyckas. 
Vidare bygger den kinesiska kulturen på förtroende i affärssammanhang. Att 
förtroendebyggande är den absolut viktigaste faktorn för att få en fungerande relation med 
kineser, såväl gällande ledningen som de kollektivt anställda och myndigheter. 
 
Post-entry 
När en direktinvestering väl är genomförd rekommenderas att ha väldigt bra kontroll på 
marknaden och politiska beslut, och snabbt skrida till handling när det krävs. För att behålla 
personal är det viktigt att på något sätt knyta dem till verksamheten genom t.ex. bra löner eller 
privilegier som får personalen att trivas.   
 
Problem 
Ett billigt alternativ till att sätta upp en egen anläggning är att bedriva kontraktstillverkning 
där man upprättar kontrakt med en oberoende firma som tillverkar produkterna. Nackdelen 
med denna form är den stora risken för plagiat och svaga möjligheter till kontroll vilket kan 
ställa till stora problem. I tider som dessa när kunder ofta ställer stora krav på att produkter 
tillverkas miljövänligt och under bra personalmässiga förhållanden kan kontroll visa sig vara 
väldigt viktig. Clas Ohlson är ett exempel på ett företag som använt sig av 
kontraktstillverkning och råkat i knipa. Inte sällan förekommer också kvalitetsmässiga 
problem med kontraktsmässig produktion, framför allt på längre sikt. Som investerare bör 
man vara medveten om dessa problem och om man väljer denna typ av samarbete måste man 
vara beredd att stå för de förhållande som råder i produktionen.  
 
Helägda företag ofta upplever kvalitetsproblem i tillverkningsprocessens inledande skede. För 
att avhjälpa problemet krävs att företagen skickar sina produktexperter från hemlandet för att 
genomföra kvalitetskontroller. Experterna skall inledningsvis lära de kinesiska arbetarna varje 
tillverkningssteg samt kontrollera varje tillverkningsetapp - kvalitetsproblem löses med fördel 
direkt på löpande band.  
 
Politiska ingrepp (vilket är att betrakta som en risk) i termer av miljöfrågor, skatter, 
redovisningsfrågor, transfereringar etc. kan förekomma. Dessa förhandlingar kan dock lösas 
och det görs lämpligast genom att ha svensk personal med erfarenhet av Kina på plats. 
Dessutom är det viktigt att värva kompetent kinesisk personal med goda fack- och 
språkkunskaper till företagsledningen.  
 
Den största risken med tillverkning i Kina är plagiat; det går väldigt snabbt och är ofta svårt 
att upptäcka. Produktkopieringen är ofta också högkvalificerad. Det finns emellertid vissa 
strategier att anta för att undvika plagiat och skydda teknik. För att skydda teknik kan företag 
upprätta en centralkontrollerad organisation i Hongkong, vilken med hjälp av ett datasystem 
delar upp den avancerade tekniken i olika små bitar. Vidare kan centralföretaget 
decentralisera dessa delar till respektive tillverkningsavdelning eller underleverantör.  
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Trots att landet har vidtagit olika åtgärder att förbättra situationen med hjälp av 
lagförbättringar och patentskydd är problemet med plagiat vanligt förekommande. Speciellt 
för produkter som är enkla att tillverka och har en stor marknad är det väldigt svårt att 
undvika. En lösning kan vara att företag kontinuerligt bör förbättra sina produkter och avskilja 
sig från konkurrenter.  
 
Många aktörer på den kinesiska marknaden har haft en orealistisk övertro på Kinas utveckling 
och utifrån denna gjort felaktiga investeringsbeslut. För att göra en lyckad investering är det 
viktigt att göra en realistisk och verklighetsnära analys, varefter beslut angående investeringen 
tas. Detta är dock inte helt problemfritt, då prognoser för den kinesiska marknaden är 
förknippade med stora svårigheter; utvecklingen i Kina är väldigt ryckig vilket försvårar 
förutsägelser.  
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6. EMPIRI 
 
Detta avsnitt återger en sammanfattning av intervjuer med företag som har eller har funderat 
på att direktinvestera i Kina. Intervjuerna återfinns i sin helhet i bilagorna. Intervjuerna har 
delats in i tre kategorier: 
 

1) Inträdesmodell och plats – beskriver varför företagen valt en specifik inträdesmodell 
och varför de valt en specifik plats. 

2) Förarbete – beskriver förberedelserna inför direktinvesteringen. 
3) Risk/Problem – beskriver de största problemen och riskerna med investeringar i Kina. 

 
11 företag har intervjuats: Brokk AB, Kingpin AB, Regin AB, Fagerhults belysning AB, 
Hellmer AB, MF produktion AB, Powerbox AB, Teracom Components AB, Gnosjö Interiör 
AB, Caldaro AB och Industriell plåtproduktion AB. Företagen har mellan 1-60 anställda i 
Sverige, med ett undantag: Fagerhult Belysning AB som har drygt 700 anställda. Den 
information som erhölls av Fagerhults belysning AB anses dock inte vara specifik för 
storföretag, varför den trots avvikelsen finns med i studien.  
 
Inträdesmodell och plats 
Att företagen valt Kina som bas för sin produktion beror för de allra flesta i första hand på 
billigare produktionskostnader. Den enorma marknadspotentialen som Kina erbjuder är för de 
flesta företag i denna studie inget primärt syfte, även om det är vanligt att försöka hitta kunder 
på den kinesiska marknaden när produktionen ändå finns där. De flesta av de tillfrågade 
företagen har sina verksamheter i SEZ:s sydöstra Kina, som förutom skattelättnader också 
erbjuder en välutvecklad industrikultur med god infrastruktur och tillgång till råmateriel. Att 
stora delar av sydöstra Kina erbjuder stora skattelättnader har inte varit någon avgörande 
determinant för något av företagen vid valet av plats. Det som fått företagen att söka sig till 
sydöstra Kina är främst att de haft underleverantörer eller representationskontor i denna del av 
landet, samt den goda industristrukturen och det faktum att området har gott om såväl 
outbildad som kompetent arbetskraft. De företag som har kunder i Kina har främst baserat 
valet av plats utifrån var i landet dessa finns. Närhet till kund anses väldigt viktig. Sydöstra 
Kina är också ett mycket expansivt område, vilket de företag som säljer till Kina uppskattar.   
Skattelättnaderna ses mer som en bonus.   
 
Av de 11 företagen har den stora majoriteten valt greenfield som inträdesmodell. De flesta 
anser att riskerna med greenfield är betydligt mindre än såväl förvärv som joint venture. Med 
en helägd anläggning får företaget en hög kontroll över verksamheten, något som anses 
väldigt viktigt för att undvika plagiat- och kvalitetsmässiga problem. Förvärv anses av de 
flesta företagen vara svårgenomfört som en följd av problemen med att göra en korrekt 
värdering av objektet. Det är i Kina väldigt svårt att tillgång till tillförlitlig information vid en 
due diligence-process och förvärv är generellt förknippade med stora organisatoriska 
svårigheter eftersom två företagskulturer ska smälta samman och bilda en enhet. Om förvärv 
är aktuellt menar flera respondenter att siktet bör sättas på privata företag då statliga företag i 
stor utsträckning riskerar präglas av fel ”tänkande” som ett spår från den gamla 
planekonomin. Av de elva företagen var det endast Brokk som genomförde ett förvärv och 
anledningen till detta var snarare opportunistisk än strategisk. Företaget förvärvade ett 
marknadsledande kinesiskt företag med ett välkänt varumärke för att kunna utnyttja den 
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billiga produktionskostnaden och varumärkets styrka. Alltför många företag intresserar sig för 
fel saker och lägger resurser på att hitta ett objekt inom ett visst område; istället bör företag i 
ett inledande skede intressera sig för objektets pris, och utifrån det avgöra om företaget passar 
eller inte. 
 
Samtliga företag menar att joint-venture som inträdesform är väldigt riskabelt eftersom 
ägandet är delat, vilket på sikt ofta ger upphov till problem eftersom parternas långsiktiga 
målsättningar ofta går isär. Teracom Components AB är det enda av företagen som inlett sin 
direktinvestering med joint-venture och resultatet av detta var långt ifrån det önskade. Ganska 
tidigt upptäcktes att den kinesiska partnern plagierade Teracoms produkter och således 
avbröts samarbetet. Man insåg att en helägd anläggning skulle ge ett bättre skydd mot intrång 
och därför startade man en greenfield, då man inte var beredd att lämna den kinesiska 
marknaden. Förvärv var också ett alternativ men inträdesformens organisatoriska problem 
ville undvikas, varför valet slutligen föll på greenfield. Gnosjö Interiör planerar inom kort att 
expandera sin verksamhet från en mindre greenfield till joint-venture. Företagets delägare, 
Kaj Samlin, menar att joint-venture egentligen är en väldigt riskfylldverksamhetsform, i 
synnerhet i Kina, men eftersom partnern i fråga är en gammal underleverantör som Samlin 
hyser stort förtroende för anser han det relativt riskfritt med joint-venture just i detta fall. 
Dock är han lite orolig för meningsskiljaktigheter rörande långsiktiga mål. 
 
En förutsättning för att greenfield ska vara det bästa alternativet, menar flera företag, är att 
investeraren har förkunskaper om det kinesiska systemet och ett kompetent kontaktnät. Dessa 
faktorer är emellertid till stor hjälp oavsett vilket av alternativen som väljs. Även om 
intentionen med en direktinvestering är att sänka produktionskostnader är det klokt att försöka 
sälja till Kina när man finns på marknaden. Man bör dock vara medveten att försäljning i 
Kina tar tid eftersom den i väldigt stor utsträckning bygger på relationer.  
 
 
Förarbete 
Förarbetet innan en FDI anges av samtliga respondenter som extremt viktigt. Gedigen 
kunskap och kontakter är i det närmaste oumbärligt för en lyckad direktinvestering. Kontakter 
bidrar också till en snabbare initieringsprocedur av en anläggning som i de intervjuade 
företagens fall har tagit mellan 6-12 månader. De allra flesta företagen har innan 
direktinvesteringen haft någon form av lokal närvaro i Kina, vilket har försett dem med goda 
kunskaper och kontakter. Teracom Components är det enda företag som gått in i Kina utan 
någon tidigare lokal närvaro och trots hjälp av flera rådgivningsbyråer i Sverige och egna 
efterforskningar hade företaget stora problem i direktinvesteringens inledande skede.  
 
När direktinvesteringen ska genomföras anser många företag att rådgivningsbyråer kan vara 
till oerhört stor hjälp, även om företaget har egna erfarenheter från handel i Kina. Juridiska 
förhållanden i Kina är väldigt annorlunda från svenska. Företagare måste ha alla tillgångar 
klara innan de ansöker om tillstånd och registrering för en verksamhet. Av denna anledning är 
det väldigt svårt att genomföra en direktinvestering på egen hand i Kina, om man inte har 
stora kunskaper om det kinesiska systemet. Den organisation som nämnts flitigast är 
Exportrådet som har stor erfarenhet av affärer i Kina och kan lösa många problem och svara 
på många frågor gällande direktinvesteringen. Exportrådet kan exempelvis bistå i såväl 
juridiska som kulturella frågor samt med att hitta lokaler, förhandling, avtalsskrivande, 
tillstånd etc. Några av företagen ser det som en nödvändighet att ta hjälp av professionella 
rådgivare medan andra menar att man kan få samma information genom att på egen hand 
ringa runt till företag som redan är verksamma i Kina och ta del av dessas erfarenheter. Några 
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av företagen har kombinerat de två sätten och menar att det är ett bra sätt att erhålla kunskap 
om ett nytt land. Samlin menar att man vid rådgivning med fördel söker hjälp hos kinesiska 
byråer, då dessa sannolikt är billigare och ofta också har bättre kunskap än svenska diton. 
 
Flera av företagen rekryterade i samband med direktinvesteringen antingen en svensk 
medarbetare med gedigna kunskaper om Kinas marknad alternativt en kompetent kinesisk 
medarbetare. Dessa personer är en stor tillgång i processen, då deras erfarenheter kan bidra 
med framför allt praktiska saker såsom att hitta personal och undvika byråkratiska problem, 
men samtidigt kan de användas som ett slags bollplank, med vilket man kan analysera de 
olika tips och råd som fås från rådgivare och andra sakkunniga. En sådan person kan vara svår 
att få tag på och vara relativt kostsam men de företag som använt sig av denna strategi menar 
att det är ett väldigt bra sätt för att få till stånd en smidig och lyckad direktinvestering.   
 
Per Borgvall, VD på Fagerhult belysning, menar att det är av största betydelse att ha rätt 
personer som har en gedigen erfarenhet av språk, kultur, och näringsliv på plats i Kina 
eftersom detta förebygger organisatoriska problem. 
 
Samlin menar att det är viktigt att som investerare i ett första steg tydliggöra sina 
investeringsplaner vid ett inträde i Kina; alltså bestämma det primära syftet med 
direktinvesteringen. Interna diskussioner och noggrann planering är också en nödvändig 
förberedelse inför utländska direktinvesteringar. 
 
Risk/Problem 
De två största problemen med tillverkningsprocessen i Kina är enligt många respondenter att 
få tag i kompetent personal och att kunna behålla denna, samt ett bristande kvalitetstänkande 
hos de anställda. För att kunna behålla kompetent personal jobbar företagen med relativt höga 
löner, men vad som enligt många respondenter är det viktigaste i denna fråga är att skapa en 
familjekänsla i organisationen. Det är viktigt för att satsa på personalen så att den känner sig 
uppskattad och att den har karriärmöjligheter i organisationen. Arbetskraft som jobbar på 
löpande band har däremot en låg och ganska stabil lönenivå. Risken för stegrande 
löneutveckling är liten, då denna typ av arbetskraft karaktäriseras av låg utbildning och 
obetydligt tekniskt kunnande; sådan arbetskraft finns det näppeligen någon brist på i Kina. 
 
Kvalitetsriskerna med produktion i Kina anses väldigt stora och det beror på två anledningar: 
dels att kineser generellt har ett annorlunda kvalitetstänkande än svenskar och dels p.g.a. 
kommunikationsproblem. Flera av respondenterna menar att kineser av motvilja att ”tappa 
ansiktet” alltid säger ”ja”. Ofta händer det således att kineserna säger sig förstå den svenska 
ledningens krav och önskemål trots att så inte är fallet. Detta leder ofta till fel i produktionen 
och kvalitetsproblem. Av denna anledning är det extremt viktigt att föra en väldigt tydlig 
dialog och verkligen förvissa sig om att budskapet har nått fram. En av respondenterna 
exemplifierar: 
 
Under affärsförhandlingarna utgör kommunikationen inget problem - språkbarriärer kan enkelt överbryggas 
m.h.a. tolkar. Man tror att man kommit överens och att de förstår våra kvalitets- och materialkrav eftersom de 
alltid säger ja under affärsförhandlingar. Men saker och ting stämmer inte när produkterna tillverkas; fel material 
används och kvaliteten uppfyller ej kraven. Det handlar inte om språkliga missförstånd, utan om att de inte vill 
förlora ansiktet genom att fråga efter detaljer eller visa sig oförstående inför vad det handlar om. En annan 
anledning är att de inte vill förlora affärer genom att företagen vänder sig till konkurrenter, så de säger alltid ja 
till allting. Detta problem kan bara lösas med bättre kommunikation samt genom att frekvent genomföra 
kvalitetskontroller inom produktionen.  
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För företag vars produkter är beroende av en hög kvalitet är kvalitetskontroller ett viktigt 
inslag i produktionen. Plötsliga förändringar i produktionen kan uppstå, varvid en dialog 
snarast möjligt måste upprättas för att kunna hantera problemen i tid. Finns möjligheten är det 
väldigt bra att personligen besöka den kinesiska anläggningen eftersom risken för 
missförstånd då minskar. 
 
Många menar också att personlig kommunikation är att föredra framför telefon och fax, som 
ofta inte klarar av att lösa dylika problem. En frekvent närvaro av individer från den svenska 
organisationen är alltså väldigt viktig.     
 
De kulturella diskrepanserna är väldigt stora, men behöver för den delen inte vara något 
problem. Det finns fler likheter än skillnader och ser man bara till att ha svenskar med 
kunskap om Kina och kineser med kännedom om västerländsk kultur har man en bra 
utgångspunkt för en lyckad affär. Vidare är det inte nödvändigtvis svårare att anpassa sin 
verksamhet till kinesiska förhållanden än till ett företag i Europa eller Sverige – små 
företagskulturella skillnader kan skapa väl så stora problem som stora diton. 
 
Plagiat är i princip omöjligt att förhindra i Kina. Det är dyrt och tidskrävande att använda 
juridiska medel för att hantera plagiatrelaterade problem. En vanlig strategi för att förhindra 
plagiat är att sprida ut komponenttillverkningen på olika ställen och därefter montera den 
slutgiltiga produkten i en helägd anläggning. Detta förfarande gör det svårt för en plagiator 
eftersom denne inte vet hur den färdiga produkten ser ut. En annan strategi är att kontakta de 
kunder som drabbats av plagiatprodukter direkt och visa på den kopierade produktens 
bristande kvalitet. De intervjuade företagen upplever olika stora risker med plagiat; de företag 
som har väldigt nischade produkter och enbart säljer till kunder utanför Kina känner ingen 
större oro, medan standardiserad produktion med försäljning inom Kina ser plagiathotet som 
en stor risk. Företag med produkter som är beroende av väldigt hög kvalitet eller har korta 
löptider känner heller ingen större oro för plagiat. Dock hanterar samtliga företag i Kina 
företagsinformation med stor försiktighet.   
 
Kontaktnätet är av enorm betydelse vid affärer i Kina. Med rätt kontakter blir allt från att hitta 
personal och underleverantörer till att hantera legala tvister enklare. Att bygga upp ett 
kontaktnät är inte alltid enkelt men har man innan direktinvesteringen bedrivit handel i Kina 
kan man ofta få hjälp av underleverantörer eller andra kontakter som knutits under denna tid. 
Om investerare inte har kontaktnät eller erfarenhet av kinesisk handel kan de vända sig till en 
mellanhand för att skaffa underleverantörer. Detta steg är oundvikligt när man ska skaffa 
underleverantörer i ett nytt land - genvägar är inte lätta att hitta.  
 
Byråkratin i Kina är enligt flertalet av respondenterna omfattande och även om den på senare 
tid har luckrats upp och blivit lättare att handskas med, kan den fortfarande vålla besvär - 
särskilt om man som företagare saknar kunskapen att hantera den. Personer med god 
kännedom om det kinesiska systemet kan snabbt förminska problemet med byråkratin. Flera 
respondenter menade också att Exportrådet är till stor hjälp när byråkratiska problem uppstår. 
 
Slutligen varnar en respondent för att lyssna alltför blint till rådgivare. Det finns så mycket att 
tänka på vid investeringar i Kina, vilket gör att det blir svårt att processa all information. Det 
finns heller inga absoluta sanningar och därför bör man alltid ha ett visst mått av kritiskt 
tänkande när man tar emot rådgivning. Det bästa är att diskutera och kombinera de råd man 
får av rådgivare med personer som har konkret erfarenhet av direktinvesteringar i Kina. 
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Sammanfattande tabell: 
 

Företag Inträdesmodell Förarbete Risker 

Brokk Förvärv - Försäljningskontor   
- Diskussion med erfarna  
   investerare 
 

- Att behålla kompetent 
arbetskraft  
- Kommunikation/kvalitet 

Kingpin Greenfield - Underleverantörer   
- Kontaktnät 
- Exportrådet 

- Kvalitetsproblem  
- Transfereringar 

Regin Kontor - Underleverantörer  
- Egen erfarenhet   
- Exportrådet  

- Plagiat  
- Kommunikation/kvalitet 

Fagerhults 
belysning 

Greenfield - Underleverantörer  
- Erfaren VD  
- Exportrådet 

- Kvalitet  
- Att behålla kompetent 
arbetskraft 

Hellmer Greenfield - Underleverantörer  
-Hjälp av kund  

- Kvalitet  
- Lång förbättringsprocedur 

MF 
produktion 

Greenfield - Underleverantörer   
- Stort kontaktnät  

- Kommunikation/kvalitet  
- Svårt att anpassa sig till nya 
situationer. 

Powerbox Greenfield - Mångårig 
kontraktstillverkning 
- Exportrådet  

- Komplex marknad  
- Att lita blint till rådgivare 
 

Teracom Från Joint- 
venture till 
greenfield 

- Tidiga erfarenheter från 
Joint Venture  
- Exportrådet  
- Egna studier  

- Joint-venture  
- Plagiat 

Gnosjö 
Interiör 

Greenfield - Underleverantörer   
- Kontaktnät  
- Egen erfarenhet 

- Språk leder till missförstod 
- Oförmåga att få tag i rätt 
personer 

Caldaro Underleverantör - Kontakter från moderbolag  
- Underleverantörer 

- Kommunikation/Kvalitet 
 

IPP Icke FDI - Gedigen rådgivning  - Osäkra 
marknadsförhållanden  
- Kräver mycket tid  
- Kvalitetsproblem 



 
Direktinvesteringar i Kina 

 Stockholms universitet  

46 

 

7. ANALYS 
 

I detta avsnitt analyseras företagsintervjuerna dels utifrån tidigare forskning (kapitel 4) och 
dels utifrån expertintervjuerna (kapitel 5). Kapitlet har delats upp efter samma tre kategorier 
som återfinns i empirin (kapitel 6) för att göra texten så överskådlig som möjligt. 
 
Inträdesmodell och plats 
Om man utgår från teorier är valet av inträde väldigt viktigt och har stor betydelse för 
direktinvesteringens framgång. Olika förutsättningar ska enligt teorierna bestämma vilken typ 
av inträde som passar varje enskilt företag bäst. Efter samtal med företagare som investerat i 
Kina kan konstateras att liten vikt lagts på att lyfta fram de olika fördelar som respektive 
inträde erbjuder och när det passar bäst. Tidigare forskning har visat att trenden för 
direktinvesterande företag i Kina är att öppna med en joint-venture och därefter upprätta ett 
helägt företag i form av greenfield eller förvärv. Av de undersökta företagen i den här studien 
finns det dock bara ett som inlett sin investering med en joint-venture, vilket tyder på att 
förfarandet håller på att ändras. Vad som verkar ha störst betydelse för valet är riskerna med 
respektive inträdesmodell. 
 
Flertalet av respondenterna har intagit en väldigt skeptisk position gentemot joint-ventures 
p.g.a. riskerna med delat ägande. De främsta fördelarna med joint-venture anses vara en 
mindre finansiell risk i ett inledande skede samt den marknadskännedom man ”får på köpet” i 
den partner man delar företaget med. Skepsisen syns också implicit i det faktum att väldigt få 
av de tillfrågade företagen valt joint-venture som inträdesmodell. Teracom Components är det 
enda företag som valde att gå in i Kina med en joint-venture. Resultatet blev inte vad man 
hoppats på då partnern kopierade Teracoms produkter och samarbetet fick hastigt brytas. 
Gnosjö interiör planerar att utöka sin satsning i Kina med en joint-venture men det enda 
anledningen till att företaget tar risken med joint-venture är det långvariga samarbetet med 
den blivande partnern som skapat ömsesidigt förtroende. Här avviker alltså tidigare forskning 
från denna studies resultat eftersom forskningen säger att företag tenderar att vända sig till 
joint-ventures när marknadskännedomen i det nya landet är liten. Således borde majoriteten 
av denna studies företag inlett sin direktinvestering med joint-venture, men så är ej fallet.  
 
Experterna menade att trenden idag är att upprätta en ny anläggning eftersom det är svårt att 
korrekt värdera befintliga företag i Kina och för att det oftast är billigare än att förvärva 
eftersom man vid förvärv riskerar att betala ett överpris samt för tillgångar som inte är 
nödvändiga för den verksamhet som ska bedrivas. Brokk är det enda av de tillfrågade 
företagen som valt att förvärva ett företag och anledningen till detta var snarare opportunistisk 
än strategisk. Företaget som förvärvades var marknadsledande i Asien med ett välkänt 
varumärke och kunde anskaffas till ett väldigt bra pris. Inträdet i Kina hade alltså inte som 
primärt mål att sänka produktionskostnaderna, vilket kan vara en förklaring till att företaget 
valde att förvärva framför att upprätta en ny anläggning.  
 
Trots den enorma betydelsen av kontaktnät och personliga relationer i Kina är det endast ett 
företag som valt att förvärva detta element genom att driva en verksamhet tillsammans med 
en kinesisk partner. Samtliga företag tycks ha varit medvetna om betydelsen av att känna den 
kinesiska marknaden innan inträde, och alla utom Teracom Components har löst frågan 
genom underleverantörer eller representationskontor som en inledning till direktinvesteringen. 
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Således följer de mönstret i Uppsalamodellen och i figur 3 (sid. 22), vilken visar på att företag 
inleder sin utlandsetablering med mindre riskfyllda affärer och därefter trappar upp 
investeringen i takt med att marknadskännedomen och därmed också säkerheten ökar. Det 
avvikande företaget, Teracom, är det enda av de tillfrågade företagen som varit missnöjt med 
sin direktinvestering. Allteftersom kunskaperna om den kinesiska marknaden blev bättre, 
förbättrades dock även Teracoms operationer. Detta tyder på att företag som ska 
direktinvestera i Kina har betydligt större chanser att lyckas om de innan investeringen 
bedrivit någon form av handel i Kina.  
 
En helägd anledning ger ett bättre skydd mot intrång i företagets verksamhet, vilket kan 
behövas i ett land där lagstiftning och rättssystem ännu inte är fullt utvecklade. Under 
expertintervjuerna framkom att det kan vara en mycket god idé att utveckla strategier för att 
skydda företaget mot piratkopiering av dess produkter, och detta är något de intervjuade 
företagen tagit fasta på. Förutom det skydd som hänger samman med en helägd anläggning 
och en allmän försiktighet med företagshemligheter, har många spritt ut sin tillverkning på 
olika ställen för att försvåra plagiat.   
 
Statens ingripande i Kina får betraktas som ganska stort och i detta fall tenderar företag enligt 
tidigare forskning att satsa på joint-ventures. Detta förfarande stämmer inte alls med de 
erfarenheter som denna studie tagit del av. Ett osäkert investeringsklimat ska också, enligt 
tidigare forskning, få företag att preferera joint-venture som inträdesform. Företag som 
investerar i Kina, som är en ny ekonomi och har en dokumenterat fluktuerande marknad, 
borde således göra så i samarbete med ett kinesiskt företag. Detta är dock inte fallet hos 
majoriteten av de tillfrågade företagen, vilket kan betyda att de fördelar som erhålls vid 
samarbete med en kinesisk partner inte uppväger de risker som är förenade med ett delat 
ägande.  
 
De fördelar en joint-venture innebär kan vara av stor betydelse för ett företag med väldigt 
liten erfarenhet av handel i Kina. Dock tycks det väldigt viktigt att försäkra sig om att 
partnern strävar mot samma mål och framför allt är pålitlig. Att skaffa sådan kunskap om ett 
företag utan att ha arbetat med det under en tid måste emellertid betraktas som oerhört svårt. 
Således drar författarna slutsatsen att en lyckad direktinvestering i Kina, utan egen erfarenhet 
av dess näringsliv, kan vara fullt möjlig men risken för misslyckande blir överhängande. 
Teracom Components misslyckade joint-venture är ett talande exempel på detta.    
 
Kina har under senare år upprättat SEZ:s för att dra till sig utländska investeringar. En mängd 
utländska företag har sökt sig till dessa regioner, vilket fått dem att blomstra ekonomiskt och 
industriellt. Merparten av de intervjuade företagen i denna studie har sina anläggningar i 
SEZ:s, men de stora skattelättnader som erbjuds i områdena tycks inte ha varit något primärt 
skäl för platsvalet. När författarna frågade varför företagen valt en specifik plats för sin 
investering, var det ingen som nämnde skatteincitament som en tyngre anledning. I enlighet 
med experternas råd hade företagen primärt intresserat sig för industristruktur, infrastruktur, 
närhet till kunder och tillgång till personal; skatteincitamenten sågs mer som en bonus.  
 
Även om greenfield tycks vara den mest populära inträdesmodellen i Kina idag, finns det 
naturligtvis omständigheter som gör det med passande med förvärv eller joint-venture. Vad 
gäller förvärv kan det vara en god idé att liksom Brokk handla mer opportunistiskt istället för 
att aktivt söka efter ett passande objekt. Svårigheterna med att få tillgång till riktig 
information för att kunna värdera ett kinesiskt företag gör sökandeprocessen till ett dyrt och 
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tidskrävande projekt. Greenfield undviker dessa problem men samtidigt kan det vara svårt för 
ett förstagångsinvesterande företag utan kinesisk erfarenhet att använda denna inträdesmodell. 
 
Sammanfattningsvis verkar förvärv vara ett bättre alternativ när marknadskännedomen om 
Kina är dålig eller om företag hittar ett objekt som är väldigt passande medan greenfield tycks 
vara det bättre alternativet om man har gedigna kunskaper om Kina och dess marknad. En 
helägd anläggning förser tveklöst investeraren med bättre kontroll över verksamheten än 
joint-venture, vilket ännu tycks vara väldigt viktigt i Kina. De tre parametrar som tycks 
viktigast att betänka när företag väljer inträdesmodell är kunskap om marknaden, kontakter 
och kontrollbehov. 
 
Förarbete 
Att känna marknaden så bra som möjligt innan en direktinvestering genomförs är en 
förutsättning alla experter var eniga om. En god marknadskännedom och helst erfarenhet av 
handel på marknaden ger en väldigt nyttig grund för investerare att stå på. Att ha ett tydligt 
mål med investeringen och noggrant planera den tycks också vara en viktig del i förarbetet. 
De flesta företagen hade tagit hjälp av experter i investeringens inledande skede. Den 
organisation som nämndes mest frekvent var Exportrådet, som av flertalet respondenter 
angivits som oumbärlig och väl värd pengarna. Brokk var ett av företagen som visade att det 
uppenbarligen finns alternativa sätt att framgångsrikt lösa frågan på: att höra sig för med 
verksamma företag på plats kan ge väl så bra kunskap och information som expertrådgivare 
kan tillhandahålla. Likväl finns det skäl att anta, att för företag med mindre erfarenhet av 
direktinvesteringar passar denna lösning, som måhända är billigare, sämre, varför rådgivare 
med konkreta erfarenheter ändå kan vara en utgift väl värd att kosta på sig. En respondent 
varnade också för att lita alltför mycket på rådgivare. Eftersom det inte finns någon absolut 
sanning i sammanhanget kan råd i vissa fall visa sig vara meningslösa eller förvirrande. Med 
detta inte sagt att rådgivare inte har något att tillföra; alla respondenter som använt sig av 
professionell rådgivning har ansett den vara givande. Att anlita kinesiska rådgivare istället för 
svenska kommer förmodligen att bli billigare och möjligen ge bättre information, men finns 
ingen tidigare anknytning till Kina kan det vara en god idé att, åtminstone inledningsvis, 
kontakta svenska rådgivare. En rimlig lösning verkar vara att kombinera professionell 
rådgivning och samtal med företag på plats i Kina, för att på så vis kunna analysera teoretisk 
och praktisk information tillsammans och därmed täcka de luckor som varje alternativ kan 
tänkas innebära.  
 
Att ha varit verksamma på den kinesiska marknaden innan en direktinvestering görs, anses av 
samtliga respondenter vara en väldigt bra förberedelse. I likhet med vad Uppsalamodellen 
antyder, minskar osäkerheten och därmed risken i takt med att marknadskännedomen ökar. 
Att direktinvestera i Kina utan att tidigare ha haft någon som helst anknytning till landet 
verkar vara förenat med väldiga risker, vilket belyses av det faktum att IPP valde bort Kina 
som investeringsalternativ. IPP, som saknade erfarenheter av handel i Kina, tog detta beslut 
trots grundliga efterforskningar och experthjälp. Teracom Components var också väldigt 
missnöjda med sin direktinvestering i ett inledande skede. Trots professionell rådgivning och 
grundliga efterforskningar på egen hand hade företaget stora problem, vilket tyder på att all 
nödvändig kunskap inte i varje enskilt fall går att förvärva utan att på egen hand operera i 
Kina.  
 
Om företag är verksamma i Kina innan direktinvesteringen finns det dessutom goda 
möjligheter att bygga upp ett kontaktnät som i stort sett samtliga respondenter angivit som 
otroligt viktigt vid affärer i Kina. Många företag som direktinvesterar i Kina misslyckas p.g.a. 
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att marknadskännedomen är bristfällig och för att de misslyckas med att anpassa sig till den 
kinesiska kulturen. Det faktum att asiatiska bolag har lättare för att undvika misslyckanden i 
Kina torde vara en indikation på att marknadskännedomen är av väldigt stor vikt. 
 
Den osäkra framtiden för tillverkande företag i Europa innebär att det kan vara en god idé 
också för företag som ännu inte har några planer på att producera i Kina, att upprätta någon 
form av närvaro i Kina. På så vis kan de skaffa sig välbehövliga kontakter och kunskaper om 
det kinesiska systemet, om en direktinvestering i Kina skulle bli aktuell i framtiden.  
 
 
Risk/Problem 
Under expertintervjuerna framkom att byråkratin i Kina kan vara ett stort problem för företag 
som inte har rätt medel att angripa den. Några av företagen hade också upplevt byråkratin som 
ett problem medan vissa inte alls bekymrats av den. Problemet med byråkrati tycks ha sin 
lösning i rätt kontakter och gedigen kunskap om systemet. Expertintervjuerna visade att det 
kan vara en god idé att anställa en person med stora erfarenheter av och godkännedom om det 
kinesiska systemet, med den primära uppgiften att undvika allehanda byråkratiska problem. 
Det finns också exempel på sådant förfarande bland de intervjuade företagen, vilket visat sig 
vara lyckosamt. Rätt person kan alltså bevisligen underlätta byråkratiska svårigheter i Kina. 
Och om denna person skulle visa sig var kostsam kan det vara väl investerade pengar, då det 
tycks vara det snabbaste och mest effektiva sättet att komma till rätta med problemet. 
Byråkratin i Kina tycks reduceras i takt med att landet utvecklas och de problem den ger 
upphov till är sannolikt inte lika många idag som för 10-20 år sedan. Emellertid är landet 
fortfarande extremt byråkratiskt och företagare gör klokt i att inte underskatta denna 
utmaning; med rätt kunskap och rätt kontakter behöver situationen dock inte utgöra något 
problem.   
 
Även om lagarna i Kina har förbättrats väsentligt sedan inträdet i WTO är problemen med 
plagiat väldigt stora och företag som tillverkar plagiatkänsliga produkter bör ha någon form 
av handlingsplan för att försvåra piratkopiering. Att ha en helägd anläggning ger ett bättre 
skydd än joint-venture vilket visade sig i fallet med Teracom Components, men utöver en 
helägd anläggning finns det andra strategier att följa för att ytterligare reducera risken för 
plagiering. En vanlig och väl fungerande taktik tycks vara att sprida ut tillverkningen av en 
produkts olika komponenter på olika håll och sedan bedriva slutmonteringen i en helägd och 
insynsskyddad anläggning. På så vis ser respektive kontraktstillverkare inte produkten i sin 
helhet, vilket betydligt försvårar för dem att plagiera produkten. Det faktum att många av de 
tillfrågade företagen framgångsrikt använder denna strategi tyder på att den fungerar väldigt 
bra. Alla företag löper heller inte samma risk att bli plagierade - tillverkning med väldigt korta 
löptider och produktcykler knappast behöver oroa sig, då förhållandet gör det olönsamt att 
plagiera sådana produkter. Inte heller företag som tillverkar produktkomponenter till 
företagskunder utanför Kina verkar behöva bekymra sig för plagiat. Således bör företag 
utvärdera hur känslig produkten är för plagiat och därefter vidta erforderliga åtgärder. Att 
ständigt vara på sin vakt och hantera känslig information med stor försiktighet tycks dock 
vara en god idé för alla företag som bedriver tillverkning i Kina.  
  
Den billiga kostnaden för arbetskraft är en stor anledning för många företag att direktinvestera 
i Kina. Ämnet för dock med sig problem i form av snabbt stigande löner och svårigheter att 
hitta kompetent personal. Att lönerna stiger tycks alla respondenter vara medvetna om, men 
ser det inte som något större problem eftersom kostnaderna, relativt sett, sannolikt kommer att 
fortsätta att vara väldigt låga under en överskådlig framtid. Förhållandet med hög 
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löneökningstakt gäller främst kompetent personal i de mest utvecklade delarna av Kina. Detta 
har fört med sig en väldigt stor mobilitet av arbetskraft eftersom många företag slåss om 
kompetent arbetskraft som är en bristvara i Kina. Företag som är beroende av kompetent 
personal har alltså en stor utmaning i att rekrytera och behålla sådan arbetskraft. För företag 
som klarar sig med outbildad personal är problemet betydligt mindre eftersom denna typ av 
arbetskraft finns tillgänglig i överflöd. Många av de tillfrågade företagen jobbar dock med 
olika sorters incitament för att kunna behålla sin personal. Att betala relativt höga löner för 
detta ändamål är vanligt och viktigt, men tycks inte vara den avgörande faktorn för en lojal 
personal. Vad som verkar vara viktigast är att skapa en familjekänsla i företaget. Att få 
personalen att känna sig behövd och att fortlöpande utbilda den har större betydelse än hög 
lön.  
 
Majoriteten av de intervjuade företagen anser det oumbärligt att en ledning bestående av såväl 
kineser som svenskar. Den ultimata situationen tycks vara att ha kineser som har kännedom 
om västerländskt näringsliv och svenskar med erfarenheter av kinesiskt näringsliv. Kinesisk 
management är en bristvara och därmed relativt dyr men framstår som en ovärderlig resurs 
som kan bistå med kontaktnät, kunskap och kinesiskt tänkande.  
 
Kvalitetsproblem vid produktion i Kina är något flera av de intervjuade företagen upplevt. 
Problemet tycks uppkomma främst av två orsaker: dels att det kinesiska kvalitetstänkandet 
avviker från det svenska och dels p.g.a. missförstånd mellan ledningen och 
tillverkningsenheten. De företag som upplevt bristande kvalitet som ett problem har därför 
jobbat hårt med att kommunicera ut ett kvalitetstänkande i organisationen och försökt vara så 
tydliga som möjligt med vad som eftersträvas. Att verkligen försäkra sig om att budskapet är 
förstått tycks vara ett bra sätt att undvika problem. Detta innebär att kostnaden för kontroll 
och uppföljning kommer öka men strategin verkar fungera bra och många företag har helt fått 
bort eller åtminstone minskat kvalitetsproblemen.  
 
Samtliga respondenter var överens om att kulturella diskrepanser mellan svenskar och kineser 
är uppenbara och kan vara en källa till problem. Många vill dock inte se skillnaderna som ett 
problem, utan snarare ett faktum som ganska enkelt kan lösas genom medvetenhet och 
lyhördhet. Vad som verkar viktigast är att ha en mixad ledning bestående av såväl utländska 
som inhemska personer med kunskap om de kulturella skillnader som finns. För att 
överbrygga språkliga barriärer kan en tolk vara behjälplig. Med en tolk minskar också risken 
för missförstånd som bl.a. kan ge upphov till kvalitetsproblem.   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att många av de problem som det kinesiska 
affärsklimatet ger upphov till verkar kunna lösas med gedigna kunskaper om Kina och genom 
att ha ”rätt” personer anställda i verksamheten.  
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7.1 SLUTSATS 
 

Under denna rubrik presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen av teori och empiri. 
Efter samtal med företag och rådgivare har de största riskerna och de viktigaste lärdomarna 
vid direktinvesteringar i Kina utkristalliserats.    

 
• Inträdesmodell – basera valet på kunskap om marknaden, kontakter och 

kontrollbehov. Greenfield tycks vara det säkraste och mest populära alternativet, men 
denna inträdesmodell verkar förutsätta bättre marknadskännedom än de två övriga 
alternativen. Förvärv har många risker i sig själv, men specifikt för Kina är 
svårigheter att korrekt värdera företag och stora risker med statliga företag som ofta 
genomsyras av ”fel” tänkande. Vid förvärv och joint-venture erhålls 
marknadskännedom på köpet i den arbetskraft som finns i det förvärvade eller 
samarbetande företaget. Joint-venture tycks dock vara ett väldigt osäkert alternativ då 
risken för meningsskiljaktigheter mellan ägarna och plagiat är överhängande.  

 
• Förarbete – att studera och känna den marknad som är föremål för investering tycks 

vara av största betydelse. Företag kan få stor hjälp av rådgivare med praktisk 
erfarenhet av dylika investeringar i Kina; saknas kapital för detta bör företagare göra 
grundliga efterforskningar på egen hand. Företagare bör dock vara medvetna om att 
hur mycket efterforskningar som än görs, och hur mycket hjälp man än får, kommer 
problem alltid att uppstå. Att ha bedrivit någon form av handel i Kina innan en 
fullskalig FDI genomförs kan sannolikt underlätta investeringsprocessen. Exportrådet 
i Kina spelar en oerhört viktig roll för många svenska investerare som vill komma in 
på den kinesiska marknaden. Det tycks vara en god idé att personligen åka till Kina 
och kontakta exportrådet eller andra konsulter innan ett beslut om direktinvestering 
tas.  

 
• Framförhållning – även om det ännu inte är aktuellt att direktinvestera i Kina kan 

det vara en god idé för tillverkande företag att etablera någon sorts närvaro i landet. 
På så vis erhåller företag kunskap och kontaktnät, vilket kan vara till stor hjälp vid en 
framtida FDI. 

 
• Tid – Företag får räkna med en initieringsperiod på mellan 6-12 månader. Rätt 

kontakter kan bidra till en kortare tidrymd.  
 

• Målet med FDI:n - Målet med FDI:n bör vara klart formulerat och tydligt för alla 
berörda. En tydlig målsättning kan förkorta marknadsundersökningsproceduren och 
förhöjer sannolikheten till att rådgivare ger användbara förslag.  

 
• Olika informationskällor – lyssna inte blint till rådgivare. Sök information också på 

egen hand och analysera om möjligt tillsammans med personer som har konkret 
erfarenhet av FDI i Kina. Att höra sig för hos företag som är verksamma i Kina kan 
vara ett alternativ.  

 
• Se över de alternativ som står till buds. Väg för- och nackdelar emot varandra och 

välj det som passar strategin bäst på lång sikt. 
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• Målet med FDI:n- bör vara klart formulerat och tydligt för alla berörda. 
 
• Plats - lägg ej för mycket vikt vid olika regioners skatteincitament. Om platsen för 

investeringen har skattelättnader – se det som en bonus, men grunda ej valet av plats 
efter incitament. Det finns betydligt viktigare determinanter i valet av plats, 
exempelvis industristruktur, infrastruktur och tillgång till arbetskraft. Arbetsintensiv 
verksamhet kan bli dyrare att placera i Kinas välutvecklade delar, då arbetskraften är 
dyrare här. I framtiden planeras en enhetlig skatt för såväl inhemska som utländska 
företag. Kina är väldigt stort till ytan, vilket kan ge upphov till transportmässiga 
problem. Säljer företag till Kina och har kunder utspridda över landet kan det därför 
vara klokt att placera sig centralt.  

 
• Kontaktnät – att knyta kontakter är inte alltid någon lätt uppgift men kan komma att 

vara oerhört värdefulla, inte minst i de mindre utvecklade delarna av Kina. Rätt 
kontakter kan i bästa fall lösa flertalet av de största riskerna vid en FDI i Kina. Att 
vända sig till Exportrådet är ett alternativ om företag inte har något kinesiskt 
kontaktnät, då de har utvecklat och upprättat ett omfattande kontaktnät från 
regeringsnivå till individuella företag.  

 
• Arbetskraften – se till att få med rätt personer redan från början, och gör därefter allt 

för att behålla dessa inom företaget. Höga löner spelar stor roll i denna fråga men 
betyder inte allt. Att skapa en familjekänsla och fortlöpande satsa på utveckling kan 
vara väl så viktigt. Problemet med att behålla anställda tycks vara större ju fler 
anställda ett företag har. Var dessutom beredd på att arbetskraftskostnader kan 
komma att öka i snabb takt.  

 
• Kompetens - anställ vid behov en person med goda kunskaper om det kinesiska 

systemet, för att knyta kontakter och lösa byråkratiska problem. Det kan vara svårt för 
en ickekines att utföra dessa uppgifter och av den anledningen kan en välutbildad 
kines satt på dessa uppgifter vara en stor tillgång för verksamheten.  

 
• Plagiat - om produkterna som tillverkas är känsliga för plagiat tycks det vara en god 

idé att innan inträdet upprätta en handlingsplan för att undvika problemet. En vanlig 
och sannolikt välfungerande strategi är att tillverka komponenterna på olika ställen 
för att i ett sista steg montera slutprodukten i en helägd anläggning. Alla företag som 
tillverkar i Kina gör troligtvis klokt i att hantera företagsinformation med försiktighet.   

 
• Kommunikation – en tydlig kommunikation är oerhört viktig för att undvika 

missförstånd som annars kan leda till kvalitetsproblem. I Kina bedrivs verksamhet 
annorlunda än i Sverige - att förstå den kinesiska mentaliteten kan förebygga 
missförstånd. Personlig kontakt verkar fungera bäst för att lösa problem som redan 
uppstått.   

 
• Tolk - överväg att skaffa en tolk eller kunskaper i det kinesiska språket. Detta är ett 

effektivt sätt att undvika missförstånd som bl.a. kan leda till kvalitetsproblem.  
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• Passar Kina? Dyra fraktkostnader kan för produkter med små marginaler göra det 
olönsamt att bedriva verksamhet i Kina. I synnerhet om syftet med 
direktinvesteringen är att sänka produktionskostnader.  

 
• Underskatta aldrig problematiken med verksamhet i Kina - en stor anledning till 

att företag misslyckas med etableringar i Kina är att de missbedömer marknaden.  
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8. KRITISK GRANSKNING 
 
Vid kvalitativ forskning är forskaren ofta en integrerad del av forskningsinstrumentet; 
forskaren är inte objektiv och neutral. För att mäta tillförlitligheten här bör man i stället fråga 
sig om en annan forskare som genomför undersökningen skulle komma fram till samma 
slutsatser och resultat. I detta fall är forskningsinstrumentet intervjuer vilket innebär att 
undersökningens tillförlitlighet i stor utsträckning är beroende av intervjuarna och vår 
förmåga. Intervjuer kan påverkas av ett fenomen som kallas intervjueffekten, vilken innebär 
att vad människor säger sig göra, vad de säger sig föredra och vad de säger sig tänka, inte per 
automatik kan förmodas återspegla sanningen. I synnerhet kan den intervjuades uttalanden 
påverkas av forskarens identitet (Denscombe, 2000). Författarna har så långt det varit möjligt 
försökt att förhålla sig neutrala inför den fakta som inbringats men slutsatserna som dragits 
präglas naturligtvis av egna tankar. Det är således fullt möjligt att andra forskare dragit andra 
slutsatser utifrån samma material men det relativt stora antalet intervjuer och författarnas 
ambition att förhålla sig neutrala talar ändå för att resultatet torde inneha en hög grad av 
reliabilitet.   
 
Validitet, giltighet, handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och datainsamlings-
metoder anses exakta, riktiga och träffsäkra. Forskaren bör här ställa sig frågan huruvida data 
reflekterar sanningen, verkligheten och täcker de för undersökningen avgörande frågorna - har 
man verkligen undersökt det man avsett undersöka och ingenting annat? Reliabilitet och 
validitet hänger intimt samman med den vetenskapliga undersökningens generaliserbarhet. Ju 
större reliabilitet och validitet desto pålitligare blir resultaten, som då kan användas för 
förutsägelser även utanför undersökningens direkta objekt (Denscombe, 2000). Författarna 
har under arbetets gång intervjuat 5 kinaexperter, 11 företag som gjort eller funderat på att 
göra FDI i Kina samt en intervju med en person som har god insikt i tillverkningsbranschen. 
Hela tiden har ambitionen varit att ställa öppna frågor för att inte leda respondenterna i en viss 
riktning. Trots detta har respondenternas åsikter i många fall kommit att bli väldigt lika, vilket 
tyder på att riktigheten i svaren bör vara hög. Intervjuerna genomfördes antingen ansikte mot 
ansikte eller per telefon och varade mellan 20 minuter och två timmar. 
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BILAGA 1: FÖRETAGSINTERVJUER 
 
Intervju med Stefan Charette, VD Brokk 
Brokk tillverkar fjärrstyrda demoleringsmaskiner och har ca 60 anställda. Företaget har 
tidigare erfarenhet av utländska direktinvesteringar, dock inte i Kina.  
 
Inträdesmodell och plats 
Företaget har nyligen förvärvat ett marknadsledande kinesiskt företag med ett välkänt 
varumärke för att kunna utnyttja den billiga produktionskostnaden och varumärkets styrka.  
För Brokks del handlade investeringens lokalisering aldrig om några skatteincitament. 
Företaget hittade ett objekt som passade väl med produktionsmixen och beslutade att 
förvärva. Charette menar att alltför många företag intresserar sig för fel saker och lägger 
resurser på att hitta ett objekt inom ett visst område. Istället bör företag i ett inledande skede 
intressera sig för objektets pris, och utifrån det avgöra om företaget passar eller inte. På detta 
sätt undviker företag att spendera pengar på aktioner som aldrig kommer att genomföras. 
Gällande frakter menar Charette att det inte är så dyrt som många påstår. Givet att produkten 
som produceras har bra marginaler är fraktkostnaden försumbar.  
 
Förarbete 
Charette pekar på kontakter som otroligt viktiga, utan dem kan man komma att stöta på 
väldigt stora problem. Han rekommenderar att på egen hand ringa runt till svenska företag på 
plats för att ta reda på information och få tips. På detta sätt kan man få ta del av andras 
erfarenheter av underleverantörer etc. samt knyta vikiga kontakter. Att anlita konsulter för 
detta ändamål ser han inte som lika nödvändigt, då han menar att de har svårt att ge en bra 
helhetsbild av situationen. Dock kan konsulter vara bra om man har väldigt specifika mål med 
sitt uppdrag. Dessutom anser Charette det vara oumbärligt med någon form av lokal 
förankring innan en investering genomförs, och denna kan inte fås genom att anlita konsulter.  
 
Brokk hade innan förvärvet ett försäljningskontor i Kina. När detta upprättades fanns ännu 
inga planer på att förlägga tillverkning i Kina; syftet med försäljningskontoret var i första 
hand att reducera administrativa kostnader i samband med försäljning till Kina. Genom 
kontoret knöts dock viktiga kontakter på kinesisk mark, vilka visade sig vara mycket 
värdefulla när förvärvet skulle genomföras. Det var via kontoret man hittade 
underleverantörer och sedermera också företaget som köptes upp.  
 
Risk/Problem 
I likhet med vad samtliga expertrespondenter angivit, upplevde Charette svårigheter med att 
få raka svar och tydlig information om objektet. Han känner också igen sig i svårigheten med 
att hitta och behålla kompetent personal. Detta problem löste företaget genom sina kontakter, 
vilka tipsade om duglig arbetskraft. För att behålla denna jobbar Brokk med relativt höga 
löner och olika sorters incitament för att personalen ska trivas. Kulturens ödmjukhet upplevs 
också som ett problem när det kommer till personliga relationer – Charette menar att många 
kineser har svårt att säga nej, vilket kan leda till löften som inte kan uppfyllas. Kostnaden för 
management är med kinesiska mått väldigt hög, men kostnaden är nödvändig för att kunna 
rekrytera och behålla en kompetent ledning. Brokk förvärvade ett privat bolag eftersom de såg 
risker med att köpa ett statligt. Charette menar att ett statligt bolag i många fall har intressen 
som skiljer sig från det privata näringslivets, vilket innebär att företagets gamla ledning är 
utesluten i den nya organisationen.  
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De två största problemen med tillverkningsprocessen i Kina är enligt Charettes erfarenhet att 
få tag i kompetent personal och att kunna behålla denna, samt ett bristande kvalitetstänkande 
hos de anställda. Lösningen på det förra problemet återges ovan, och det andra löses genom 
att förändra företagskulturen, vilket kan innebära att en ny management med rätt tänk måste in 
i organisationen, även om det kostar mycket. Vidare menar Charette att kineser i allmänhet 
har mycket hög arbetsmoral och att deras stora möjligheter att påverka sin egen situation gör 
de flesta arbetare väldigt motiverade att göra ett bra jobb. Byråkratin är en annan faktor som 
kan vålla stora problem. Kina är extremt byråkratiskt menar Charette, och utan rätt kontakter 
kan den bli svårhanterlig. Kontakter med rätt personer kan emellertid avhjälpa problemet med 
byråkrati.  
 
Även om intentionen med en direktinvestering är att sänka produktionskostnader menar 
Charette att det vore dumt att inte försöka sälja till Kina när man finns på marknaden. Man 
bör dock vara medveten att försäljning i Kina tar tid eftersom den oftast bygger på relationer.  
 
De viktigaste sakerna att tänka på när man bedriver verksamhet i Kina är enligt Charette att 
göra klart vem som bestämmer samt att bygga upp ett industriellt och politiskt nätverk. 
Han rekommenderar också FESCO6, en organisation som kan bistå med mycket hjälp för 
utländska företag i Kina. 
 
De största riskerna med investeringar i Kina enligt Charette: 
 

• Att behålla kompetent arbetskraft 
• Missförstånd p.g.a. bristfällig kommunikation, vilket kan ge kvalitetsproblem 
 

Intervju med Kenneth Andersson, delägare i Kingpinscreens AB  
Kingpin tillverkar projektordukar och har länge arbetat med underleverantörer i Kina. 
Företaget har 1 anställd.   
 
Inträdesmodell och plats 
Under 2005 startade Kingpinscreens AB en greenfield i Shenzhen i södra Kina. Anledningen 
till att företaget valde Shenzen, som ligger i en SEZ, var huvudsakligen för att där finns 
tillgång till allt nödvändigt råmateriel, arbetskraft och en välutvecklad infrastruktur. 
Skatteincitamenten i området hade en obetydlig inverkan på valet av plats. Vid en jämförelse 
med europiska lågkostnadsländer har Kina också en betydande fördel av att ha stora tillgångar 
till aluminium och andra råmateriel som behövs för tillverkningen. Naturligtvis var de låga 
produktionskostnaderna också ett skäl till att Kina valdes. Joint-venture var aldrig något 
alternativ för Kingpinscreens eftersom de ville undvika riskerna med delat ägande. Efter 
diskussioner med Exportrådet föll valet på greenfield som inträdesmodell, vilket berodde på 
att företaget hade goda erfarenheter av den kinesiska marknaden och ett stort kontaktnät. 
Greenfield var det billigaste alternativet och samtidigt undvek Kingpin de organisatoriska 
problem som är förenade med ett förvärv.  
 
Förarbete 
Kingpinscreens hade under flera år arbetat med underleverantör i Shenzhen innan de startade 
en greenfield. På så vis hade de lärt känna tillverkningsbranschen och den kinesiska 
marknaden mycket väl. 
                                                 
6 Beijing Foreign Enterprise Human Resources Service Co., Ltd. http://www.fesco.com.cn/english/ 
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Andersson menar att Exportrådet spelade en oerhört viktig roll vid verksamhetsetableringen. 
De bistod i såväl juridiska som kulturella frågor samt med att hitta lokaler, förhandling, 
avtalsskrivande, tillstånd etc. Det är väl investerade pengar att betala för denna relativt 
kostsamma tjänst.  
 
Risk/Problem 
Andersson påpekar att kulturskillnader tydligt framgår när man gör affärer. Att inte förlora 
ansiktet är oerhört viktigt för kineserna. Han exemplifierar: 
 
Under affärsförhandlingarna utgör kommunikationen inget problem - språkbarriärer kan enkelt överbryggas 
m.h.a. tolkar. Man tror att man kommit överens och att de förstår våra kvalitets- och materialkrav eftersom de 
alltid säger ja under affärsförhandlingar. Men saker och ting stämmer inte när produkterna tillverkas; fel material 
används och kvaliteten uppfyller ej kraven. Det handlar inte om språkliga missförstånd, utan om att de inte vill 
förlora ansiktet genom att fråga efter detaljer eller visa sig oförstående inför vad det handlar om. En annan 
anledning är att de inte vill förlora affärer genom att företagen vänder sig till konkurrenter, så de säger alltid ja 
till allting. Detta problem kan bara lösas med bättre kommunikation samt genom att frekvent genomföra 
kvalitetskontroller inom produktionen. 
 
Politiska och juridiska risker är ganska små för Kingpin eftersom de är ett väldigt litet 
produktionsföretag: några problem med myndigheter har de inte haft sedan avtalet blev klart. 
Å andra sidan erbjuder de heller inte mycket hjälp till småföretag. Eftersom Kingpin är ett så 
väldigt litet företag, menar Andersson att nätverk och problemet med att behålla kompetent 
personal är av mindre betydelse. Kingpin förser anläggningen i Kina med tekniker från 
Sverige för att kontrollera kvalitet och utbilda vissa anställda. Övrig arbetskraft jobbar på 
löpande band och lönenivån för dessa är låg och ganska stabil. Risken för stegrande 
löneutveckling är liten, då denna typ av arbetskraft karaktäriseras av låg utbildning och 
obetydligt tekniskt kunnande; sådan arbetskraft finns det näppeligen någon brist på i Kina.  
 
Problem med produktkvalitet uppstår mellan varven och därför är kontrollsprocessen oerhört 
viktig i tillverkningen. Innan produkterna har förpackats kontrolleras de noggrant men trots 
det ligger felmarginalen på mellan 3 och 5 procent. Leveranstiden brukar vara 32 dagar, men 
Kingpin brukar lägga till några dagar för att få utrymme att rätta till kvalitetsmässiga problem.  
 
Andersson menar att riskerna med plagiat i Kina generellt är väldigt stora. Kingpin har dock 
väldigt nischade produkter och dessutom alla sina kunder i Europa, och känner därför ingen 
större oro för att bli plagierade.  
 
Andersson höjer ett varningens finger för transfereringsrisker på grund av den kinesiska 
statens centralkontrollering av valuta. Han menar att många företag har svårt att plocka hem 
ackumulerade vinster till hemlandet. Detta bekymmer har Kingpin löst genom att ha 
tillverkningsavdelningen i Shenzhen medan huvudkontoret ligger i Hongkong och där kan 
kassaflöden transfereras utan kontroll från den kinesiska regeringen. Kassaflöden kan också 
transfereras genom aktieutdelningar.  
 
Prisförhandlingar anser Andersson vara oerhört viktiga. Priserna för samma produkter kan 
variera väldeligen och av den anledningen bör man jämföra olika leverantörers produkter 
noga innan beslut fattas. Dessutom rekommenderar Andersson företagare att göra egna 
priskalkyleringar innan prisförhandlingar påbörjas för att få en bättre utgångspunkt.  
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De största riskerna med investeringar i Kina enligt Andersson  
 
• Kvalitetsproblem 
• Transfereringsproblem 

 
Intervju med Peter Bolin, delägare i Regin AB  
Regin AB tillhandahåller lösningar för fastighetsautomation och har ca 20 anställda. 
 
Inträdesmodell och plats 
Regin AB har ännu ingen egen tillverkning i Kina utan bedriver kontraktstillverkning sedan 
1996. Företaget har verksamhet och kunder i Singapore, Thailand, Malaysia och Hong Kong. 
Det första kontoret i Asien etablerades i Singapore, varifrån platschefen har byggt upp ett 
kontaktnät i stora delar av Asien.  
 
I februari 2006 startade Regin AB ett kontor i Hongkong eftersom företagets kunder i 
Singapore flyttade till Hongkong och konsumtionen i Kina kontinuerligt ökar. Regin AB har 
samarbetat med 6 olika kinesiska företag under flera år och vill komma närmare Kina. Hittills 
har företaget inte etablerat någon egen tillverkningsenhet i Kina, men framtida 
expansionsplaner innehåller verksamhet i Kina. Platsen skall vara så nära företagets kunder 
som möjligt och greenfield eller möjligen förvärv är de inträdesmodeller som är aktuella, 
eftersom joint-venture innebär en större risk.   
 
Förarbete  
När det blir dags att direktinvestera kommer de tidiga erfarenheterna och det breda 
kontaktnätet att ge en bra grund för att starta verksamhet i Kina, menar Bolin. De fleråriga 
samarbetena med kinesiska underleverantörer kommer att främja affärsutvecklingen. 
Exportrådet och Handelskammaren kan vara till väldigt stor hjälp vid utlandsetableringar, 
men eftersom Regin redan har så stor erfarenhet av Kina räknar man inte med att utnyttja 
dessa resurser i någon större omfattning.  
 
Risk/Problem  
Den politiska instabiliteten i landet är en ständig risk, menar Bolin. Regeringen kan när som 
helst ändra valutakursen, skattesatser eller försvåra transfereringar. Mixen av kapitalism och 
socialism är definitivt en riskfaktor som måste tas hänsyn till.  
 
Den ekonomiska risken med kontraktstillverkning är relativt låg jämfört med att bedriva en 
egen verksamhet. Företag ges en möjlighet att nå hög avkastning med relativt låga insatser. 
Att bedriva egen verksamhet har dock många fördelar gentemot kontraktstillverkning, framför 
allt en ökad kontroll, vilket kan vara väldigt viktigt i Kina med tanke på plagiatrisk och 
kvalitetsproblem.  
 
Plagiat är hopplöst att förhindra i Kina, menar Bolin. Det är dyrt och tidskrävande att använda 
juridiska medel för att hantera plagiatrelaterade problem. Regins strategi är att istället 
kontakta de kunder som drabbats av plagiatprodukter direkt och visa på den kopierade 
produktens bristande kvalitet. Därefter upplyser man de företag som kopierar Regins 
produkter att sysselsättningen är olaglig.   
 

Regin AB har 6 olika kinesiska underleverantörer som tillverkar komponenter och samtidigt 
arbetar Regin AB med svenska företag som utför slutmonteringen. Syftet med detta är att 
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försäkra en hög produktkvalitet men samtidigt minskar risken för plagiat eftersom 
ofullständiga produkter inte kan direkt gå till konsumenter.  
 
Kvalitet är ett av Regins viktigaste kännetecken och en nödvändighet för att behålla sina 
kunder. Bolin menar att kvalitet skapas genom att säkerställa de tillgälliga resurser och den 
kompetens som kunder kräver och förväntar sig. Därmed är kvalitetskontroller ett viktigt 
inslag i produktionen i Kina. Bolin varnar för att plötsliga förändringar i produktionen kan 
uppstå, varvid en dialog snarast möjligt måste upprättas för att kunna hantera problemen i tid. 
Finns möjligheten är det väldigt bra att personligen besöka den kinesiska anläggningen 
eftersom risken för missförstånd då minskar. 
 
Bolin exemplifierar kvalitetsriskerna med en egen erfarenhet: en produkt som 
underleverantören under en längre tid levererat tillfredsställande började plötsligt uppvisa 
bristande kvalitet. Många telefonsamtal och e-mail senare hade man inte kunnat reda ut vari 
problemet låg; underleverantören försäkrade att inga förändringar i produktionen hade ägt 
rum. När Regin slutligen skickade en svensk representant till den kinesiska anläggningen kom 
det fram att ett företag som underleverantören handlat av hade gått i konkurs. 
Underleverantören hade då på eget bevåg skaffat en ersättare utan erfarenhet av att tillverka 
produkten i fråga, vilket resulterade i en bristande kvalitet.   
 
Kulturskillnader är inget problem men mentaliteten är annorlunda ifrån vad svenskar är vana 
vid. Ett vanligt misstag som svenskar gör är att misslyckas att förstå den kinesiska viljan att 
aldrig ”tappa ansiktet”, vilket innebär att de sällan vill erkänna att de inte har förstått 
innebörden av en överenskommelse. Därför är det av yttersta vikt att man är väldigt klar och 
tydlig i sin kommunikation. Dessutom bör svenskar ofta närvara i den kinesiska anläggningen 
för att kontrollera att allt går rätt till. Bolin reser personligen till Kina ca 6 gåner per år 
eftersom detta ger honom direkt respons och feedback på problem och lösningar.   
 
Bolin anser att kontaktnätet är av stor betydelse vid affärer i Kina. Med rätt kontakter blir allt 
från att hitta personal och underleverantörer till att hantera legala tvister enklare. Regin 
byggde upp sitt asiatiska kontaktnät tillsammans med kompetenta nyckelpersonaler i 
Singapore. Om investerare inte har erfarenhet och kontaktnät kan de vända sig till en 
mellanhand för att skaffa underleverantörer. När de så småningom knyter egna kontakter kan 
de hitta passande leverantörer till lägre priser. Detta steg är oundvikligt när man ska skaffa 
underleverantörer i ett nytt land - genvägar är inte lätta att hitta.  
 
De största riskerna med investeringar i Kina enligt Bolin: 
 

• Plagiat är oundvikliga om produkterna går direkt till konsumenter.  
• Tydlig kommunikation är oerhört viktig för att säkra produktkvaliteten.   

 
Intervju med Per Borgvall, VD Fagerhults belysning AB 
Fagerhults belysning AB tillverkar lampor och startade en egen verksamhet i Suzhou i östra 
Kina för lite drygt ett år sedan. Efter att ha importerat komponenter från Kina under en längre 
period beslutade Fagerhult att upprätta egen produktion i landet. Företaget har drygt 700 
anställda. 
 
Inträdesmodell och plats 
Fagerhult gick in i Kina av tre anledningar: 
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• De ville få tillgång till den snabbast växande marknaden i världen 
• De köper in komponenter i Kina och det görs bäst på plats 
• De ville skapa en plattform för produktion 

 
Verksamheten i Kina tillverkar produkter såväl för den lokala marknaden som för export. Den 
relativt nya verksamheten har ännu inte börjat göra vinst men allt går planenligt och inom en 
snar framtid räknar man med att visa svarta siffror.  
 
Företaget upprättade en greenfield eftersom förvärv ansågs vara ett större och mer riskfyllt 
projet. Joint-venture var aldrig aktuellt eftersom Fagerhult ville ha full kontroll över 
verksamheten. Att kraftfulla skatteincitament ingick i platsen var en bonus men var ingen 
viktig determinant för valet av plats eftersom investeringen är långsiktig, vilket man inte kan 
vara säker på att skattereduktionerna kommer vara.   
 
Förarbete 
Fagerhult hade innan direktinvesteringen importerat från Kina och hade därigenom fått en 
ganska bra marknadskännedom. Vidare anställde Fagerhult i samband med investeringen en 
ny VD som hade stor erfarenhet av affärer i Kina. Detta ansågs vara mycket värdefullt och 
bidrog till att själva investeringen efter beslut var taget gick väldigt fort. De såg också till att 
anställa svenskar som hade stor erfarenhet av att arbeta i Kina i den kinesiska verksamheten. 
Borgvall menar att det är av största betydelse att ha rätt personer som har en gedigen 
erfarenhet av språk, kultur, och näringsliv på plats i Kina eftersom detta förebygger 
organisatoriska problem. De kulturella diskrepanserna är väldigt stora, men behöver för den 
delen inte vara något problem. Borgvall menar att det finns fler likheter än skillnader och ser 
man bara till att ha svenskar med kunskap om Kina och kineser med kännedom om 
västerländsk kultur har man en bra utgångspunkt för en lyckad affär. Vidare menar Borgvall 
att det inte nödvändigtvis är svårare att anpassa sin verksamhet till kinesiska förhållanden än 
till ett företag i Europa eller Sverige för den delen – små företagskulturella skillnader kan 
skapa väl så stora problem som stora diton.  
 
Exportrådet kontaktades innan affären drevs igenom och bidrog framför allt med praktiska 
lösningar såsom att förmedla kontakter. Borgvall menar att Exportrådet är en ovärderlig 
tillgång vid etableringar i Kina.  
 
Risk/Problem 
Vid produktion i Kina ser Borgvall två riktigt stora risker/problem. Dels kvalitetsproblem som 
uppstår eftersom kineserna har ett helt annat kvalitetsintresse än vad vi är vana vid i Sverige; 
kineser har helt enkelt inte det kvalitetstänkande som eftersöks. För att komma tillrätta med 
detta problem har Fagerhult tillsatt en väl dokumenterad kvalitetsstyrning inom vilken den 
svenska personalen ser till att kommunicera ut budskapet om att kvalitet är viktigt. Om 
kommunikationen är tydlig och frekvent brukar problemet lösas. 
 
Den andra svårigheten att få tag i, och behålla duglig arbetskraft. Denna fråga är väl värd att 
lägga energi på eftersom en kompetent arbetskraft kommer att spara oerhörda mängder kraft, 
tid och pengar. Fagerhult eftersträvar en mix av svenskar med kinaerfarenhet och lokal 
kinesisk management. Och även om Borgvall är medveten om den höga löneökningstakten 
som råder i vissa delar av Kina anser han det inte vara en lösning att enbart betala höga löner 
till nyckelpersoner för att knyta dem till företaget. Vad som är viktigare för att kunna behålla 
denna arbetskraft är att skapa en känsla av samhörighet i företaget – en familjekänsla. 
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Borgvall menar att kineser är väldigt intresserade av att lära sig nya saker och därför satsar 
man mycket på vidareutveckling av dem - får man anställda att känna sig behövda och 
uppskattade löper företagen mindre risk att förlora dem till andra företag som erbjuder högre 
löner.    
 
Ett tredje problem är att komma åt rätt myndigheter vid eventuellt behov - byråkratin är 
omfattande. Med rätt kontakter kan detta problem underlättas och Fagerhult skaffade några av 
dessa kontakter med hjälp av Exportrådet. Utöver Exportrådet utnyttjade man alla kontakter 
som de anställda i verksamheten hade.    
 
Till skillnad från många andra företag upplever Borgvall inte att hans företag riskerar att 
utsättas för plagiat. I och med att Fagerhults produktion har väldigt korta löptider och 
produktcykler är den inte intressant för piratverksamhet. Någon plan för att förhindra plagiat 
finns således inte.  
 
De största riskerna med investeringar i Kina enligt Borgvall: 
 

• Kvalitetsproblem 
• Att behålla kompetent arbetskraft 

 
Intervju med Mats Wiberg, Inköpschef i Hellmer Gruop AB 
Mats Wiberg är inköpschef vid Hellmer som tillverkar aluminiumprodukter till 
högteknologiföretag. Hellmer har också under lång tid importerat komponenter från diverse 
underleverantörer i Kina och har ca 50 anställda.  
 
Inträdesmodell och plats 
Hellmer är en underleverantör till Ericsson sedan många år tillbaka. Enligt avtalet med 
Ericsson, skall merparten av Ericssons produktkomponenter tillverkas i Kina. Detta var 
anledningen till att Hellmer upprättade en produktionsenhet i Kina. Under 2005 startade 
Hellmer en greenfield i Shenzhen i södra Kina. Wiberg anser det viktigt att lära känna den 
kinesiska marknaden mycket väl innan en FDI genomförs. Anledningen till att valet slutligen 
föll på staden Shenzhen var att den ligger i ett mycket expansivt område med god 
infrastruktur och det faktum att många av de stora multinationella bolagen redan finns 
etablerade med egna kontor och fabriker. Skatteincitamenten var positivt men ingen 
avgörande determinant för att valet för på Shenzen. Hellmer återinvesterar en stor del sina 
vinster i nya verksamheter och expansion, vilket förlänger skatteincitamentsperioden.   
 
Förarbete 
Hellmer hade flertalet underleverantörer och kontakter i Shenzhen innan direktinvesteringen 
och Wiberg menar att detta var till väldigt stor hjälp när direktinvesteringen skulle 
genomföras. Med hjälp av Exportrådet och egna kontaktpersoner drevs den nya 
verksamhetsetableringen igenom väldigt snabbt och ansågs lyckad. Exportrådet var mycket 
behjälpligt i mängder av frågor. 
 
Wiberg menar att juridiska förhållanden i Kina är väldigt annorlunda från svenska. Företagare 
måste ha alla tillgångar klara innan de ansöker om tillstånd och registrering för en 
verksamhet. Av denna anledning är det väldigt svårt att genomföra en direktinvestering på 
egen hand i Kina, om man inte har stora kunskaper om det kinesiska systemet. Hellmer hade 
en del problem med byråkrati när investeringen skulle genomföras men kunde lösa problemen 
med hjälp av Exportrådet.  
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Risk/Problem 
Kulturskillnader framgår tydligt när man gör affärer men så länge man är medveten om dem 
behöver de inte utgöra något problem. Den kinesiska oviljan att tappa ansiktet betyder att de 
ofta lovar saker de inte kan hålla och säger att de har förstått trots att så inte är fallet. Därför är 
det, när det kommer till produktstillverkning oerhört viktigt att göra krav på kvalitet och 
material förstådda. Lösningen på kvalitetsproblemen, är att jobba mot anställda, öka 
kvalitetskontrollen samt förklara och kommunicera väldigt detaljerat. Andra lösningar som 
Hellmer har använt sig av är en investering i automatiserad mätutrustning och analysverktyg 
för att säkra en hög kvalitetsnivå.  
 
Strategier som Hellmer använder för att behålla arbetskraft är utbildning av kinesisk personal 
i Sverige och goda kommunikationer som bygger upp ett ömsesidigt förtroende. Risken att 
nyckelpersoner i företaget flyttar finns men anses p.g.a. förtroendet väldigt liten.   
 
Wiberg varnar för en tids- och resurskrävande förbättringsprocedur om kvalitetsmässiga 
problem uppstår. Leveranstiden kan komma att bli väldigt lång, vilket kan innebära förlorade 
kunder. I Kina tillverkas endast produkternas komponenter; monteringen sker på hemmaplan 
eftersom produkterna måste kontrolleras innan den slutgiltiga monteringen sker.  
 
De största riskerna med investeringar i Kina enligt Wiberg: 
 

• Kvalitetsproblem som ett resultat av bristfällig kommunikation 
• Lång förbättringsprocedur när problem i tillverkningen uppstår 

 
 
 
 
Intervju med Jan Berlin, delägare i MF Produktion  
MF Produktion är ett väletablerat företag inom verkstadsindustrin med ca 30 medarbetare. 
Företaget tillverkar verktygsprodukter i svårbearbetade material som hårdmetall, keramik och 
rostfritt.   
 
Inträdesmodell och plats  
MF produktion hade under många år arbetat med underleverantörer i Kina. Efter några års 
diskussioner inom företaget och stöd från kunder etablerade MF produktion en greenfield i 
Shenzhen för 3 år sedan. Shenzhen ligger i en SEZ och således har företaget fått stora 
skattlättnader. Den huvudsakliga anledningen till att man valde Shenzen var dock snarare att 
staden erbjuder bra möjligheter för tillverkning samt att underleverantörerna man arbetat med 
kom härifrån, än skattelättnader.  
 
Förarbete  
Jan Berlin har 6 års erfarenhet av inköp och företagande i Kina vilket ansågs vara ett 
tillräckligt underlag för att på egen hand göra en direktinvestering i Kina. Under sin tid i Kina 
hade Berlin knutit viktiga kontakter och lärt känna den kinesiska marknaden ganska väl. Av 
denna anledning ansågs det inte nödvändigt att ta hjälp av Exportrådet eller andra 
konsultbyråer. Interna diskussioner och noggrann planering är den nödvändigaste 
förberedelsen inför utländska direktinvesteringar, menar Berlin.  
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Risk/Problem  
Löneutvecklingen i Shenzhen är väldigt stabil och lönerna är lägre än i Shanghai. Berlin 
menar att det är fördelaktigt att bedriva tillverkning i förorter; där finns gott om arbetskraft till 
en låg kostnad. Kompetent personal i storstäder är i och för sig svårt att behålla. MF 
produktion erbjuder sin personal möjlighet till framtida karriärer och ganska hög lön för att de 
inte ska gå till konkurrenter och har ännu inte haft några problem med personal som slutar. 
Dessutom behöver fabriken till största delen outbildad arbetskraft som jobbar på löpande 
band. Positivt för utländska företag är att de har rykte om sig att erbjuda bättre bostäder, mat 
och högre löner jämfört med de lokala företagen.  
 
Företaget behöver periodvis skicka svenska kvalitetsansvariga till Kina för att kontrollera 
produktkvalitet och maskiner samt utbilda den kinesiska personalen. Hög svensk närvaro på 
plats i fabriken är nödvändig eftersom personlig kommunikation är högeffektiv vid 
problemlösning.  
 
Berlin upplever inte de kulturella skillnaderna som något större problem. Dock kan språket 
och annorlunda filosofier utgöra en risk. I Sverige testar man produkterna noga så att de 
uppfyller de krav som finns, innan man påbörjar en standardiserad tillverkning men i Kina 
fungerar det inte alls på samma sätt. Kineser har också väldigt svårt för att säga nej vilket 
innebär att de ofta lovar saker de inte kan hålla eller säger att de har förstått trots att så inte är 
fallet. För att undvika missförstånd är det därför viktigt med en väldigt tydlig kommunikation, 
så att man verkligen försäkrar sig om att man gör sig förstådd.   
 
Plagiat uppstår hela tiden och det är näst intill omöjligt att förhindra, menar Berlin. Det bästa 
man kan göra är att särskilja sina produkter med unik design och hög kvalitet. Eftersom MF 
produktion har sina kunder i Europa, bekymras de inte nämnvärt över plagiatrisken. 
 
De största riskerna med investeringar i Kina enligt Berlin: 

• Missförstånd p.g.a. otydlig kommunikation 
• Svårigheten att anpassa sig till nya situationer  

 
Intervju med Louis Masreliez, VD Powerbox AB 
Powerbox utvecklar, marknadsför och säljer strömförsöjningslösningar till den elektroniska 
industrin. Företaget etablerade sig i Kina för att en större kund önskade köpa företagets 
produkter på plats i Kina och har ca 20 anställda.  
 
Inträdesmodell och plats 
Efter att ha bedrivit kontraktstillverkning i Kina under många år upprättade Powerbox efter 
önskemål från en stor kund en greenfield i Kina. Verksamheten ligger i Kunshan strax utanför 
Shanghai som egentligen inte erbjuder företagare några specifika skatteincitament men tack 
vare Exportrådets goda relationer med kommunen erhöll Powerbox trots detta vissa 
skattelättnader. Att valet föll på Kunshan berodde främst på att företaget hade en stor 
underleverantör i området samt kunder i såväl södra som norra Kina och ville av den 
anledningen lokalisera sig i landets centrala delar. Efter diskussioner med kunden (som är ett 
multinationellt företag med många anläggningar i Kina) och Exportrådet stod valet mellan 
joint-venture och greenfield. Att valet slutligen föll på det senare berodde på att Powerbox 
ansåg riskerna med delat ägande vara alltför stora. I anläggningen sker främst 
slutmonteringen och diverse produkttester. Komponenterna köps fortfarande in från 
kontraktstillverkare eftersom det mångåriga samarbetet gett ett väl fungerande arbete.  
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Förarbete 
Tack vare den mångåriga kontraktstillverkningen hade Powerbox ganska stor erfarenhet av 
Kina men valde trots det att kontakta Exportrådet inför etableringen. Exportrådet hjälpte bl.a. 
till med kontakter och handfasta tips om hur direktinvesteringen skulle gå till. Vid samma 
tidpunkt rekryterade företaget en välutbildad kines som blev ytterst ansvarig för 
genomförandet. Detta, menar Masreliez, var nyttigt främst på två vis: dels fick de i honom en 
person som kritiskt kunde analysera de tips och råd Powerbox fick från rådgivare och dels en 
person med gedigen erfarenhet av produktledning i Kina.  
 
Risk/Problem 
Kulturella diskrepanser är helt klart en risk, menar Masreliez, men behöver inte ge upphov till 
några problem om man är medveten om dem. De flesta utländska investerare i Kina gör 
misstag i början men har man gjort sin hemläxa och är lyhörd går det mesta att rätta till. Kina 
är dock en väldigt komplex marknad och utan rätt kunskap är risken för misslyckande stor.  
Även om byråkratin i Kina har luckrats upp och blivit lättare att handskas med, kan den 
fortfarande vålla besvär, särskilt om man som företagare saknar kunskapen att hantera den. 
Personer med god kännedom om det kinesiska systemet kan snabbt förminska problemet med 
byråkratin. 
 
Arbetskraft kan vara ett problem för stora företag men för mindre verksamheter är problemet 
inte av samma storlek. Dock arbetar Powerbox hårt med att få personalen att trivas och med 
något högre löner än genomsnittet för att behålla arbetskraften. Det har fungerat effektivt då 
anläggningen ännu inte förlorat någon personal till andra fabriker. Slutligen varnar Masreliez 
för att lyssna alltför blint till rådgivare. Det finns så mycket att tänka på vid investeringar i 
Kina, vilket gör att det blir svårt att processa all information. Det finns heller inga absoluta 
sanningar och därför bör man alltid ha ett visst mått av kritiskt tänkande när man tar emot 
rådgivning. Det bästa är att diskutera och kombinera de råd man får av rådgivare med 
personer som har konkret erfarenhet av direktinvesteringar i Kina.   
 
 
De största riskerna med investeringar i Kina enligt Masreliez: 
 

• Komplex marknad som verkligen måste analyseras innan en etablering – 
underskatta aldrig de problem som kan uppstå.  

• Var kritisk mot rådgivare – processa gärna med andra informationskällor.  
 
 
Intervju med Hans Lundbäck, VD Teracom Components  
Tearcom tillverkar produkter för 3G-utrustning, DAB (digital audio broadcasting) och DVB 
(digital video broadcasting) och har under många år levererat till stora internationella aktörer. 
Företaget gick in i Kina för att sänka produktionskostnader och för att få tillgång till 
marknaden och har ca 30 anställda. 
 
Inträdesmodell och plats 
I början på 90-talet gjorde Teracom en direktinvestering i Kina i form av joint-venture. 
Partnern var ett liknande företag och till en början fungerade samarbetet utmärkt. Efter en tid 
märkte Teracom dock att partnern kopierade Teracoms produkter och drog sig av den 
anledningen ur samarbetet. Man insåg att en helägd anläggning skulle ge ett bättre skydd mot 
intrång och därför startade man en greenfield, då man inte var beredd att lämna den kinesiska 
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marknaden. Diskussioner om förvärv förekom, men efter misslyckandet med joint-venture 
projektet var man mycket angelägen om att ha en svensk ledning. Man ville undvika 
integrationsproblemen som är förenade med en ny ledning i ett företag, och därför beslutade 
man att greenfield var ett bättre alternativ.   
 
Anläggningen ligger i Beijing som är en ”Economic Technological & Development Zone” 
och har gett upphov till vissa skattelättnader. Att anläggningen placerades här berodde dock 
mer på att Teracom ville ha en centralt placerad anläggning för att enklare kunna nå olika 
kunder runt om i Kina.  
 
Förarbete 
Teracom hade innan direktinvesteringen ingen erfarenhet av handel i Kina och tog hjälp av 
Exportrådet och Handelskammaren för att söka kunskap om marknaden. Utöver detta 
studerade ledningen på egen hand allehanda handböcker och forskning om kinesisk kultur. De 
hade dessutom en kines anställd på företaget i Sverige som kunde bidra med en hel del 
kunskap om det kinesiska näringslivet. Detta arbete gav en hyfsad grund att stå på, men var 
långtifrån heltäckande, vilket märktes i direktinvesteringens inledande skede. Den första tiden 
i Kina var kantad av problem som skulle kunna ha undvikits om förkunskaperna varit bättre. 
Väl i Kina fortgick sökandet efter marknadskännedomen kontinuerligt; man skickade 
anställda svenskar på seminarier om kinesiskt näringsliv och kontaktade andra svenska 
företag som varit i Kina under en längre tid. Av dessa kunde de lära sig mycket och byggde 
med tiden upp en välfungerande verksamhet. Lundbäck menar att förarbetet än av enorm vikt, 
inte minst om man saknar erfarenhet av handel i Kina. Dessutom bör man inte enbart ta hjälp 
av konsulter utan också på egen hand höra sig för bland företag som redan gått in i Kina för 
att ta del av deras erfarenheter.  
 
Risk/Problem 
Plagiatrisken i Kina är överhängande och svår att skydda sig mot till 100 procent. Detta blev 
en kostsam men väl nyttig lärdom för Teracom att dra. Idag är den kinesiska verksamheten 
helägd och bedriver till största delen monteringsarbete. Produktionen av komponenterna sker 
på olika håll i Kina, just för att skydda verksamheten mot plagiat. Emellertid, menar 
Lundbäck, går det inte att helt och hållet avvärja plagiatrisken. Vidare ser Lundbäck det som 
nödvändigt att ha inslag av svenskar i ledningen, då man på så vis enklare försäkrar sig om att 
inga missförstånd uppstår. 
 
Den första tiden med den helägda anläggningen upplevde man stora problem med 
produktkvaliteten. För att komma till bukt med detta problem kommunicerade man 
konsekvent ut vikten av kvalitetstänkande i organisationen och löste problemen direkt på 
plats, vilket efter en tid resulterade i produkter av acceptabel kvalitet. Den svenska ledningen 
ansågs vara till väldigt stor nytta i detta sammanhang.  
 
Teracom hade innan etableringen i Kina förstått problemen med byråkrati och det stora värdet 
av kontakter, varför man på inrådan av Exportrådet anställde en välutbildad kines som 
verkligen var insatt i det kinesiska systemet. Hans primära uppgift var att skaffa olika sorters 
tillstånd och lösa byråkratiska problem. Denna resurs var oerhört värdefull och Lundbäck 
menar att det vore väldigt svårt och tidsödande för en europé att göra detta arbete. Rätt 
arbetskraft och rätt kontakter är enligt Lundbäck nödvändigt för en lyckad verksamhet i Kina. 
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De största riskerna med investeringar i Kina enligt Lundbäck: 
 
• Joint-venture 
• Plagiat 

 
Kaj Samlin, VD Mandarin Star i Hongkong och delägare i Gnosjö Interiör.  
Samlin har stor erfarenhet av affärer i Kina då han jobbat för flera företag som 
direktinvesterat i landet. Numera är han delägare i Gnosjö Interiör samt driver sedan 2004 det 
egna företaget Mandarin Star i Hongkong. Gnosjö ska nu expandera genom en joint-venture 
med ett kinesiskt företag. Företaget har ca 20 anställda.  
 
Inträdesmodell och plats 
Samlin gjorde sin första etablering i Kina 1998 i Changzhou utanför Shanghai. Changzhou 
erbjöd en välutvecklad industrispark med bra infrastruktur och bästa tänkbara service. 
 
En inträdesmodell i form av helägda företag passar bättre för mindre tillverkande företag som 
vill direktinvestera i Kina, något Samlin grundar på sina egna goda erfarenheter av 
greenfields. Joint-venture som inträdesmodell har dock många fördelar – denna typ av 
samarbete förenklar politiska och juridiska problem, men det delade ägandet är samtidigt en 
stor riskfaktor. På längre sikt riskerar ägarnas intressen glida isär vilket utan tvekan kommer 
att innebära stora problem. Joint-ventures och förvärv är förenade med större risk än 
greenfield, och passar därför bättre som inträdesmodell för stora företag som har råd att ta 
stora risker. För mindre företag passar det därför oftast bättre med det mindre riskfyllda 
alternativet greenfield, menar Samlin.   
 
Gnosjö planerar nu att genomföra en joint-venture med ett mellanstort kinesiskt företag. 
Partnern är en underleverantör med vilken Samlin samarbetat under flera års tid varunder en 
bra relation med ömsesidigt förtroende byggts upp. Av denna anledning känner Samlin ingen 
större oro för den samarbetsform som han normalt sett anser väldigt riskfylld. Den största 
risken med samarbetet rör långsiktiga mål. 
 
 
Förarbete  
Samlin menar att det är viktigt att som investerare i ett första steg tydliggöra sina 
investeringsplaner vid ett inträde i Kina; alltså bestämma det primära syftet med 
direktinvesteringen. 
 
Innan ett företag direktinvesterar i Kina är det väldigt nyttigt att prata så mycket som möjligt 
med personer som redan har investerat i Kina. Det är ett bra sätt att få tips och inspiration på 
samt en möjlighet att knyta kontakter och hitta kompetenta personer. De viktigaste 
förberedelserna inför en direktinvestering enligt Samlin är att tydliggöra 
investeringsmålsättningar, göra hemläxan, personligen undersöka den kinesiska marknaden 
samt kalkylera kostnad för fabriksetableringen.  
 
Ett företag kan undvika mycket bekymmer om det i samband med inträdet lyckas rekrytera en 
kompetent person med gedigna kunskaper om det kinesiska näringslivet. Han menar att det 
underlättade oerhört att hans företag hittade en person med kunskap och kompetens. Att 
investera på rätt plats och att hitta rätt personer är oerhört viktigt vid en direktinvestering i 
Kina menar Samlin. Den kompetenta personen var ett stort stöd och kunde avhjälpa 
byråkratiska problem och bidra till affärsframgångar. Platsens gynsamma karaktäristika 
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bidrog till tids- och kostnadsbesparingar samt ett snabbt upprättande av verksamheten. 
Problemet för investerare är att lyckas hitta de rätta personerna och rätt plats, vilket Samlin 
menar kan vara svårt. Det är bra om investerare kan hitta en plats som ligger i zoner med 
skattlättnader men det bör inte vara den huvudsakliga determinanten vid valet av plats. Det 
finns viktigare aspekter såsom närhet kunder, bra infrastruktur, tillgång råmaterial med mera.  
 
Risk/Problem  
Den kinesiska lagen håller internationell standard i juridisk mening, men hur lagen fungerar i 
praktiken är osäkert och väldigt annorlunda från västländska förhållanden. Dessutom är det 
tids- och kostnadskrävande att vända sig till juridiska myndigheter för att skydda sin 
verksamhet.  
 
Myndigheterna i Kina har rigid kontroll över verksamheter i termer av skatt, miljö, 
försäkringar, avtal etc. Myndigheterna har ständig fullmakt att kontrollera verksamheten och 
dess avtal och man kan inte underskatta eller förbise dessa faktorer - kinesiska myndigheter är 
betydligt hårdare än svenska. Ett tips är att jobba noggrant med verksamhetet och undvika 
slarv med viktiga dokument. Ifall misstankar uppstår bör man samarbeta med myndigheterna 
och söka hjälp i sitt kontaktnät.  
 
De ekonomiska riskerna som uppstår anser han härröra från produkttillverkning med felaktiga 
materiel och bristande kvalitet. Detta kan också bidra till att leveranstiden blir längre än 
beräknat vilket renderar i en missnöjd kund. Samlin menar att man måste vara beredd på 
obestämda leveranstider när man tillverkar i Kina. Det är oerhört viktigt att upprätta 
förebyggande åtgärder och strategier för felaktiga leveranstider.  
 
Samlin upplever inga större risker med piratkopiering eftersom hans företag inte säljer direkt 
till konsumenter utan levererar produkter till företag i Europa som tillverkar väldigt nischade 
produkter. Samlin jobbar för att uppnå produkter med väldigt bra kvalitet till ett relativt lågt 
pris. Piratkopior håller ofta sämre kvalitet vilket är otänkbart för Samlins kunder. Dessutom 
har han väldigt goda relationer med sina kunder, varför sannolikheten för att hans produkter 
ska bli utsatta för piratkopiering anses väldigt låg.  
 
Kvalitetsproblem vid tillverkningen kan förebyggas på olika sätt, men det är svårt att undvika 
helt och hållet. Samlin löser problemet på två sätt. Dels genom att skicka kvalitetsansvariga 
svenskar till fabriken för att utbilda personalen och kontrollera varje steg i 
tillverkningsprocessen. Dels genom att utbilda kompetent kinesisk personal i Sverige.  
 
Samlin tycker inte att kulturella skillnader ställer till några större bekymmer. Det största 
kulturrelaterade problemet är språkliga missförstånd. Man måste ha klart för sig att ”Ja” inte 
alltid betyder ja i Kina. Det är svårt att anpassa sig till det i början. Man måste vara tolerant 
och skaffa någon slags process för att förvissa sig om att de förstår vilka produktkrav man har 
och vilka material som ska användas. ”Att inte förlora ansiktet” är väldigt viktigt för kineser 
och därför är kommunikationstekniken väldigt viktig. En duglig kommunikation kan upptäcka 
problem och undvika misstag.  
 
När Samlin etablerade verksamhet i Kina vände han sig inte till Exportrådet på grund av att 
han redan hade hittat en bra kontakt i Changzhou. Denne rekryterades och var till stor hjälp 
vid juridiska frågor och förhandlade med myndigheter, vilket också innebar att de slapp att 
betala avgifter till rådgivningsföretag. Samlin menar att investerare med fördel vänder sig till 
lokala kinesiska rådgivare istället för västländska eftersom de kinesiska lokala 
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advokatbyråerna är betydligt billigare och ofta har bättre förståelse för juridiska och politiska 
ärenden.  
 
Löneutveckling och problemet med att behålla arbetskraft gäller mest för kompetent personal 
i storstäder som Shanghai. De tillverkande fabrikerna rekryterar till största delen outbildad 
arbetskraft som jobbar på löpande band och denna typ av arbetskraft finns i överflöd.  
 
De största riskerna med investeringar i Kina enligt Samlin.  
 

• Språkskillnader leder till missförstånd som leder till kvalitetsproblem  
• Oförmåga att få tag i rätt personer  

 
Intervju med Andreas Ericsson, projektledare, designer och kvalitetscontroller i 
Caldaro  
Caldaro är en OEM-leverantör av kundanpassade styrsystem till industrikunder i 
Skandinavien, Storbritannien och Tyskland. Caldaro har 15 anställda och ingår i 
teknikkoncernen Addtech AB. Eftersom Caldaro endast jobbar med kontraktstillverkning 
saknas rubriken ”Förarbete”.  
 
Inträdesmodell och plats  
Tack vare kontaktnätet koncernmodern Addtech AB bistod med, hittade Caldaro sin 
underleverantör EEL i Hongkong som har sina fabriker i Shenzhen. EEL tillverkar 
elektroniska produkter, uppblåsbara produkter, och plastprodukter. Caldaro har inga egna 
tillverkningsfabriker, vilket är förenligt med företagets initiala affärsidé. Caldaro har ett väl 
fungerande samarbete med EEL och har därför inte för avsikt att upprätta en egen 
tillverkningsenhet. Det räcker med att göra designen och sedan överlåta till underleverantören 
att tillverka deras produkter. EEL är ett stort produktionsföretag med omfattande 
produktkategorier och med en väldigt stor tillverkningskapacitet.  
 
Anledningen till att Caldaro inte upprättar en egen tillverkningsenhet i Kina är att företaget 
inte vill satsa för mycket kapital. Framtida avkastningar kan förmodligen inte bli större än 
idag, eftersom EEL har ett välfungerade tillverkningssystem med maskiner och färdigutbildad 
personal. Kontraktstillverkningen med EEL har uppenbara fördelar jämfört med att bygga upp 
egna tillverkningsfabriker anser Ericsson.  
 
Risk/Problem 
Caldaro satsar på en unik produktutveckling med egen design och hög kvalitet. Företaget 
skickar färdiga prototyper till underleverantören i Hongkong, vilken sedan skickar dem vidare 
till fabrikerna i Shenzhen för tillverkning. Flerstegskommunikationen bäddar för missförstånd 
gällande kvalitetskrav och material även om engelskkunskaperna i Hongkong generellt är 
bättre än i Shenzhen. Detta förfarande gör en rak och tydlig kommunikation oerhört viktig, 
menar Ericsson. Lösningen för Caldaro är att inte bara detaljerat beskriva alla produkter och 
designer skriftligt, utan också skissa tydliga bilder med produktens storlek och material. 
 
Caldaro har under många år arbetat med EEI vilket fått underleverantören att förstå de hårda 
kvalitetsanspråk som finns. Likväl uppstår det ofta problem när nya produkter med ny design 
ska in i tillverkningen. För att undvika dessa problem är det viktigt att detaljerat beskriva 
produktdesignen, kvalitetskrav, produktens funktion, val av material etc, innan produktionen 
tar fart. Det kan tyckas omständligt och kostsamt men det är betydligt billigare än om 
produktionsfel skulle uppstå. Om fel ändå uppstår löses dessa bäst på plats i anläggningen - 
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kommunikation i form av telefon, mejl, fax fungerar dåligt för detta ändamål. Att förbise och 
underskatta fel kan bli väldigt dyrt och tidskrävande.   
 
Ericsson anser att plagiatrisken inte helt kan kontrolleras. Det Caldaro gör för att motverka 
problemet är att skriva avtal med EEL med löfte om strikt ersättning om olaglig 
tillverkning/försäljning av Caldaros produkter förekommer. EEL har dock gott rykte och 
affärerna bygger på ömsesidigt förtroende.  
 
Om plagiat upptäcks är det kostsamt att undersöka vem som är skyldig men hittills har 
Caldaro inte stött på plagiatprodukter i Europa. Om det finns på den kinesiska marknaden vet 
Ericsson inte och eftersom Caldaro inte har kunder i Kina, är det ointressant att ta reda på det. 
En annan strategi företaget använder sig av för att undvika plagiat är att sprida ut 
tillverkningen. Caldaro har kontraktstillverkning i Kina, Japan och USA. De olika 
underleverantörerna tillverkar olika delar av produkten och detta ger ett visst skydd mot 
plagiat, menar Ericsson.  
 
Den största riskerna med investeringar i Kina enligt Ericsson: 
 

• Kommunikationsbrister ger upphov till kvalitetsproblem 
 
Intervju med Michael Lundqvist, VD Industriell Plåtproduktion AB (IPP) 
IPP tillverkar delar till lastbilar, truckar, båtar etc. och har ca 60 anställda. Den höga 
kostnaden för produktion i Sverige gjorde IPP intresserade av att gå in i Kina för att sänka 
produktionskostnaderna.  
 
Förarbete 
Med hjälp av en svensk konsult med mångårig erfarenhet av den kinesiska marknaden gjordes 
en grundlig efterforskning av investeringsmöjligheterna. Efter att ha satsat tid och pengar på 
en förundersökning beslutade dock företaget att avstå från den kinesiska marknaden och 
istället välja ett europeiskt land som bas för sin tillverkning – riskerna med Kina ansågs alltför 
stora.  
 
Inträdesmodell och plats 
Om företaget hade valt att gå in i Kina hade inträdesmodellen antagligen blivit greenfield. 
Konsulten de tog hjälp av hade väldigt dåliga erfarenheter av joint-ventures i Kina, då kineser 
allmänt tänker och beter sig annorlunda än svenskar. Dessutom ville IPP ha full kontroll över 
verksamheten, vilket inte blivit fallet vid en joint-venture. Att förvärva ett företag kunde 
också ha varit aktuellt men svårigheterna med riskhantering och bedömningen av 
företagsvärdet talade för en greenfield.  
 
Risk/Problem 
Lundqvist menar att det för hans företag vore väldigt riskabelt att ge sig in i Kina. 
Makroekonomiska faktorer som politik och lagar är alltför osäkra i den nya ekonomin som 
dessutom fluktuerar väldeligen. Områdesspecifika incitamentspolicies kan hastigt förändras, 
varför man aldrig med säkerhet kan veta att platsen som valts för investering kommer att 
erbjuda samma fördelar i framtiden. Att Kina är ett väldigt avlägset land med en kultur så olik 
den svenska gör också att risken för att tappa fokus på hemmarknaden blir överhängande, då 
det kommer kräva väldigt mycket tid och resurser att få till stånd en välfungerande 
verksamhet. Kvalitetsproblem var en annan faktor som avskräckte IPP från att gå in i Kina. 
Då produkterna som tillverkas är helt beroende av att hålla en väldigt hög kvalitet ansågs det 
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alltför riskabelt att flytta produktionen till Kina. Visserligen, säger Lundqvist, hade detta 
problem gått att lösa men risken för att det skulle ta lång tid ansågs för stor. Under 
förundersökningens gång fick Lundqvist en uppfattning av hur otroligt viktigt det är med 
kontakter vid affärer i Kina. Han menar att allt bygger på förtroende och kontakter, vilket kan 
vara svårt för svenskar att hantera och således kan utgöra ett stort hinder för lyckosamma 
affärer. 
 
IPP valde bort Kina för ett europeiskt alternativ men utesluter inte import från Kina. I det 
fallet understryker Lundqvist vikten av att importera stora volymer, då vinsten annars riskerar 
ätas upp av fraktkostnader och dyrare styckkostnad. Lundqvist varnar dock för långa 
leveranstider.   
 
Sammanfattningsvis menar Lundqvist att i stort sett allting med Kina är osäkert, och att det är 
ett stort risktagande för alla företag med knappa resurser att ge sig in på dess marknad. 
Självklart finns det goda möjligheter att spara in på produktionskostnader, men dessa måste 
ställas i relation till risken. 
 
De största riskerna med investeringar i Kina enligt Lundqvist: 
 

• Osäkra marknadsförhållanden  
• Kräver mycket tid och resurser, vilket stjäl fokus från kärnverksamheten 
• Kvalitetsproblem 
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BILAGA 2: SEZ I KINA 
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE FÖR KONSULTER 
 
-Vad är viktigast att tänka på vid FDI i Kina? 
 
-Vilka är de största problemen/riskerna vid FDI i Kina? 
 
-Vilken inträdesmodell passar bäst i varje enskilt fall? (Risker, kostnader, populärast) 
 
-Vilka problem ger den kinesiska regeringen upphov till? 
 
-Utgör kulturella skillnader ett problem? 
 
-Vilka delar av Kina lämpar sig bäst för FDI och varför? 
 
-Hur hittar och behåller man kompetent personal? 
 
-Vilken betydelse har kontakter och relationer för affärer i Kina? 
 
-Lämpar sig all produktion att förlägga i Kina? 
 
-Slutligen: ge tre råd till företag som ska direktinvestera i Kina och lista de största 
riskerna! 
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BILAGA 4: INTERVJUGUIDE FÖR FÖRETAG 
 
-Varför direktinvesterade ni i Kina? 
 
-Var i Kina investerade ni? Varför? 
 
-Hur såg era förberesdelser ut? 
 
-Vilken inträdesform valde ni? Varför? 
 
-Hur mycket sparar ni på att tillverka i Kina? 
 
-Har ni svensk personal i Kina? 
 
-Är det svårt att behålla personal? Agerar ni aktivt för att behålla personal? 
 
-Hur ser ni på plagitrisken? Har ni vidtagit åtgärder? 
 
-Har ni upplevt byråkratin som problematisk? 
 
-Hur viktiga är kontakter/nätverk? 
 
-Har ni kvalitetsproblem med produktionen i Kina? 
 
-Vilka andra problem har ni stött på? 
 
-Förväntningar kontra resultat? 


