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Sammanfattning 

 
Uppsatsens titel: Företagsetableringar i främmande kulturer  

� En fallstudie på Kina 

 

Datum:  19 januari 2007 

 

Ämne/kurs:  Företagsekonomi Kandidatuppsats, 10 poäng 

 

Författare:  Ebru Ipek och Veronica Strand 

 

Handledare:  Erik Borg 

 

Nyckelord:  Utlandsetablering, Kulturskillnader, Internationell handel, Kina 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för företags 

internationella etableringsstrategier och titta på vilka möjligheter 

och hinder som finns i etableringsprocessen. 

 

Metod: Uppsatsens forskningsstrategi har varit att göra en fallstudie på 

Kina och en surveyundersökning på svenska företag som idag är 

representerade på den kinesiska marknaden. Vidare kombinerar 

studien de två vetenskapliga angreppssätten kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Både primärdata i form av 

surveyundersökningen och ett seminarium och sekundär data i 

form av olika litteratur såsom böcker, vetenskapliga artiklar och 

internet har använts för att knyta samman våra resultat. 

 

Resultat: Uppsatsen resulterar i att de största möjligheterna som finns för 

svenska företag på den kinesiska marknaden är att öka sin 

lönsamhet och sänka sina produktionskostnader. De största 

hindren är lagar och förordningar, kulturella skillnader, 

tullavgifter, skatter och piratkopiering. 
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Abstract 
 
Title:  Business establishments in foreign cultures 

� A case on China 

 

Date:  19th January 2007 

 

Course:   Bachelor Thesis in Business Administration,  

10 Swedish Credits (15 ECTS) 

 

Authors:   Ebru Ipek och Veronica Strand 

 

Advisor:  Erik Borg 

 

Key words: Foreign establishment, Cultural differences, International business, 

China 

 

Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of 

business-establishing strategies and to examine which 

opportunities and obstacles the process holds within. 

 

Method: The investigation strategy used for this essay was to perform a 

case study on China and a survey at Swedish companies which are 

currently represented in the Chinese market.  The essay combines 

a qualitative and quantitative approach.  Both primary data - in the 

form of a survey and a seminar - and secondary data - literature 

found in books, scientific articles and the internet - have been used 

to achieve our results. 

 

Results: The result of this essay is: the opportunities on the Chinese market 

for Swedish companies are to increase profitability and lower 

production costs. The biggest obstacles are laws and regulations, 

cultural differences, customs fees, taxes and bootlegging. 
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Förord 
 

Till alla de företag som har lagt ner tid på att svara på vår enkät 
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China Trade Council, som lät oss medverka på deras seminariedag 

om företagsetableringar i Kina. Slutligen framförs även ett varmt tack 

till vår handledare Erik Borg. 
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Inledning 
 

I detta kapitel presenteras en inledande bakgrund av uppsatsen. Sedan följer en 

problemdiskussion som leder till uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsning. 

Slutligen följer en disposition av hur uppsatsen är upplagd. 

 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens globaliserade värld där handelshindren minskar allt mer mellan länder har den 

globala världshandeln ökat mer än den nationella handeln. Kapitalflödet rör sig friare över 

nationsgränser och företag kan leta efter finansiärer och/eller investerare överallt i världen. 

Företag är inte längre bundna till sin inhemska marknad utan kan köpa råmaterial, bedriva 

forskning och utveckling och/eller producera i nästan vilket land som helst. Förutom globala 

krafter som driver ett företag mot utlandsetablering finns det även andra faktorer som styr 

företaget mot internationalisering, t ex att företaget vill säkra sin tillväxt. En utlandsetablering 

kan också generera en större marknadsandel för företagets produkter och därmed leda till en 

ökad försäljningsvolym. Företaget kan också lockas till internationella marknader för att 

garantera fortsatt samarbete med kunder eller leverantörer när dessa etablerar sig utomlands 

(Hähnel 2006). Sammanfattningsvis kan man säga att företag etablerar sig utomlands när de 

inte längre på tillfredsställande vis kan uppnå sina strategiska mål genom att enbart finnas sin 

hemmamarknad (Root 1994). För att lyckas med sin utlandsetablering måste företaget 

utarbeta en etableringsstrategi där olika riktlinjer sammanställs. Förarbetet går bl a ut på att 

utvärdera nya marknader och deras konkurrenssituation, att bedöma risker samt fördela 

företagets resurser. Detta förarbete mynnar ut i en konkret plan för hur företaget ska gå till 

väga vid en eventuell utlandsetablering. Planen innehåller många direktiv som t ex val av 

etableringsmarknad, målsättning för denna marknad, företagspolicy, resursfördelning, val av 

etableringsmetod, marknadsplan, kontrollsystem och en tidsplan (Albaum, Strandskov & 

Duerr 1998; Root 1994).  
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1.2 Problemdiskussion 
 

�Allting växer i Kina. Det finns egentligen ingenting som inte växer idag och det finns 

möjligheter med allt från sjukvård, skola, omsorg, miljöteknik, IT osv. Det växer på alla 

fronter i Kina och det är det som gör Kina så fantastiskt. Man behöver inte vara ett stort 

företag för att ta sig in och lyckas på den kinesiska marknaden, vi ser många svenska små 

företag som har mycket bra produkter som mycket väl skulle kunna passa in på den kinesiska 

marknaden och vi har flera små svenska företag som idag exporterar sina nischprodukter b la 

till universitet, sjukhus och liknande.� (Wernborg 2006) 

 

Kina öppnades upp för internationell handel 1979. Då fanns inga privata företag men idag, 27 

år senare, finns det drygt 2 miljoner privata företag och 192 000 statligt ägda företag (Aschan, 

2006) och Kina är det land i Asien som har högst ekonomisk tillväxt med ca 10 % per år. 

Kina är till ytan lika stort som hela Europa och har Asiens största konsumentmarknad. I och 

med Kinas inträde i WTO (World Trade Organization) får landet en allt viktigare roll 

internationellt. Sedan år 2005 är Kina världens fjärde största ekonomi och har världens näst 

största valutareserv. Kina är också en av de största mottagare av utländska direktinvesteringar 

och de senaste fem åren har deras export tredubblats. Kinas tillväxt drivs av följande faktorer 

(Wernborg 2006):  

 

• Tillgång till humankapital 

700 miljoner invånare 

En�flytande� befolkning 

En ökad utbildningsnivå  

 

• Tillgång till kapital 

Utländska investeringar 

Relativt hög avkastning 

Ökad privat sektor 

 

• Ökad produktivitet 

Förflyttning från jordbruk till industri 

Investeringar i produktion 

Liberalisering av arbetsmarknad 
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Men det finns också faktorer som verkar i motsats riktning, som t ex miljöproblem, IPR 

(Intellectual Property Rights) problem (t ex piratkopiering), korruption och inkomstklyftor 

(Aschan, 2006). Sedan 2003 är Kina Sveriges största handelspartner i Asien och den svenska 

exporten har sedan 1995 ökat med 9-14% per år, Sveriges totala export är idag ca 20 miljarder 

kronor. För tio år sedan var Kina på 25e plats och idag är dem på 12e plats på den svenska 

exportmarknaden.  

 

 
Figur 1 Exportrådet, 2006 

 

Samtidigt som Kina gör stora framsteg i ekonomisk tillväxt, utbildning och forskning finns 

fortfarande stora problem i fråga om mänskliga rättigheter och företagens sociala ansvar. 

Välfärden är väldigt ojämnt fördelad och den finns till största del på östkusten där bl a 

storstäderna Beijing, Shanghai och Hong Kong ligger. I andra delar av Kina lever ca 600 

miljoner på mindre än två dollar om dagen.  

 

Idag finns ca 300-400 svenska företag i Kina med över 650 etableringar, ca 43 550 personer i 

Kina är anställda på ett svenskt företag. Innan var det mest stora företag som etablerade sig i 

Kina men nu har även små och medelstora företag börjat etablera sig på den kinesiska 

marknaden (Exportrådet, 2006). 

 



 10

1.3 Problemformulering 
 

Vilka möjligheter och hinder finns det för svenska företag att etablera sig i Kina? 

 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för företags internationella 

etableringsstrategier och titta på vilka möjligheter och hinder som finns i 

etableringsprocessen. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Inom ämnena kultur, omvärldsanalys och etablering finns det en mängd olika modeller och 

teorier och vi har valt att använda oss av några som vi ser som relevantast i vår studie. Då 

etableringar i utlandet kan skilja sig markant från land till land har vi valt att koncentrera oss 

på bara ett land, Kina. Vi kommer heller inte att gå in på konkurrenssituationen, som annars är 

en viktig del vid en utlandsetablering. 
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1.6 Disposition 
 

Uppsatsens disposition består av fjorton  kapitel vilka har följande innehåll:  

 

Inledning  

I detta kapitel presenteras en inledande bakgrund av uppsatsen. Sedan följer en 

problemdiskussion som leder till uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsning.  

 

Metod 

Här redovisas det valda tillvägagångssättet för uppsatsen. Först redogörs för vald 

forskningsstrategi, forskningsansats och vetenskapligt förhållningssätt. Därefter motiveras 

angreppssätt och datainsamlingsmetod. Avslutningsvis diskuteras undersökningens validitet 

och reliabilitet. 

 

Kulturteorier 

Under denna rubrik redovisas vad kultur är följt av tre kulturteorier. Först presenteras 

Hofstede´s teori om kulturella skillnader mellan nationer följt av Uppsalamodellen och Kogut 

och Singhs utveckling av Uppsalamodellen.  

 

Etableringsmodeller 

Flera faktorer påverkar ett företags val av etableringsmetod på en utländsk marknad. Här 

presenteras olika relevanta etableringsmetoder och fördelar och nackdelar med respektive 

modell. 

 

Omvärldsanalys 

För att förstå företags etableringsstrategier presenteras även en omvärldsanalys. 

 

Kina 

I detta kapitel presenteras en kort historik, en omvärldsanalys och hur den svenska handeln 

med Kina ser ut. 

 

Den kulturella skillnaden mellan Sverige och Kina 

Här följer en redovisning av hur de kulturella skillnaderna ser ut mellan Sverige och Kina i de 

fem olika dimensionerna som finns i Hofstedes teori. 
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Enkätundersökningen 

I detta kapitel presenteras svaren från enkätundersökningen som gjordes bland 40 svenska 

företag som finns representerade på den kinesiska marknaden.  

 

Analys 

Här presenteras en analys av den insamlade empirin med hjälp av teorierna.  

 

Slutsatser  

I detta kapitel redogörs slutsatserna som baseras på data utifrån analysen. 

 

Metod- och källkritik 

Här presenteras en metod- och källkritik, där kritik framförs på den skrivna uppsatsen.  

 

Förslag till vidare forskning 

Information och förslag presenteras för framtida forskning inom utlandsetableringar.   

 

Källförteckning 

Lista med använda källor. 

 

Bilagor 

Diverse bilagor med kompletterande information.  
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2 Metod 
 

Här redovisas det valda tillvägagångssättet för uppsatsen. Först redogörs för vald 

forskningsstrategi, forskningsansats och vetenskapligt förhållningssätt. Därefter motiveras 

angreppssätt och datainsamlingsmetod. Avslutningsvis diskuteras undersökningens validitet 

och reliabilitet. 

 

 

2.1 Val av forskningsstrategi 
 

Det finns fem typer av forskningsstrategier att välja mellan då en vetenskaplig undersökning 

ska genomföras. Dessa strategier är surveyundersökningar, fallstudier, experiment, 

aktionsforskning och etnografi (Denscombe 2000). En surveyundersökning är en 

undersökning som innehåller ett frågeformulär som ges till ett stort antal respondenter. En 

fallstudie undersöker något specifikt i sin miljö och det som ska granskas kan bestå av en 

individ, en grupp eller t ex ett geografiskt område. För att undersöka vilka möjligheter och 

hinder svenska företag har när de vill etablera sig i Kina har strategierna för denna 

undersökning varit att göra en fallstudie på Kina. Fallstudien kompletteras med en 

surveyundersökning för att skaffa information om åsikter och attityder på ett flertal företag 

som idag är etablerade i Kina. 

 

 

2.2 Val av forskningsansats  
 

För att få en övergång mellan teori och empiri och för att samordna dem båda, finns två 

forskningsansatser att välja mellan. Detta måste göras så man kan se om empirin bekräftar 

teorin eller inte. Ansatserna benämns deduktiv och induktiv. Att utgå från teori till empiri och 

undersöka om verkligheten stämmer överens med teorin, är den deduktiva ansatsen. 

Motsatsen är induktiv ansats, då inleds undersökningen med utgångspunkt i empirin och 

därefter dras slutsatser som bildar teorier. Induktion kan användas för att upptäcka en generell 

relation men för att bevisa och rättfärdiga relationen bör en deduktiv metod tillämpas 

(Hartman 1998). 
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Denna undersökning kommer att bygga på en deduktiv ansats då vi avser genomföra en 

analys av huruvida etableringsmodeller och kulturella aspekter påverkar företags 

utlandsetablering. Detta innebär att man i ett första steg beskriver de olika teorier som är 

relevanta för denna undersökning. I ett andra steg undersöks om teorierna efterlevs i 

verkligheten. Eventuella skillnader mellan teorierna och verkligheten uppfattas då som ett 

problem som slutligen kan ligga till grund för analys och förslag till förändringar. 

 

 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Hur vi uppfattar vår verklighet bygger på de olika vetenskapliga förhållningssätten som 

existerar: positivismen och hermeneutiken. Positivismen baserar sig på antagandet att det 

också i den sociala världen finns mönster och regler, orsaker och följder, precis som i naturen 

(Denscombe 2000). Detta förhållningssätt menar att vi människor endast har två källor till 

kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik (Hartman 

1998). En teori är alltså vetenskapligt bevisad om det är möjligt att verifiera den genom 

observation. Hermeneutik betyder tolkningslära och innebär att även andra värden än dem vi 

kan iaktta eller beräkna bör tas med i teorierna. Man söker förståelse för förhållanden eller 

samband genom att även tolka empiriska fakta och genom att utgå från egen kunskap och 

erfarenhet. Detta kan innebära att kunskapen blir mer osäker men samtidigt betydligt rikare 

och mer nyanserad. 

 

Hermeneutiska tolkningar kan blandas med hårda positivistiska fakta och därmed förenas och 

kombineras i ett och samma forskningsprojekt för att ge intressanta resultat. I denna 

undersökning kommer de två förhållningssätten kombineras. Undersökningen ska utvärdera 

de möjligheter och hinder som finns vid en utlandsetablering och vi använder då ett 

positivistiskt perspektiv eftersom vi försöker mäta hur väl de passar in i det mönster som 

enligt teorierna existerar och bestämmer företagens beteende. Därefter kommer vi att 

analysera de svar vi fått både utifrån etableringsmetod och kulturella aspekter och försöka 

förstå varför företagen har handlat som de gjort. Här kommer de hermeneutiska tolkningarna 

in då vi söker förståelse för företagens handlingar och deras beteende. 
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2.4 Vetenskapligt angreppssätt 
 

Det finns två vetenskapliga angreppssätt att välja mellan, kvantitativ och/eller kvalitativ 

ansats. Kvantitativa undersökningar karakteriseras av att man vill mäta företeelser så att de 

kan omvandlas till siffror (Hartman 1998). När företeelser väl har kvantifierats går det att 

analysera dem med hjälp av statistiska metoder. Kvalitativa undersökningar vill däremot 

förstå hur något är beskaffat, vilken natur eller vilka egenskaper en individ, en grupp eller en 

företeelse har. Enligt Hartman (1998) karakteriseras dessa undersökningar av att man försöker 

nå en djupare förståelse för den livsvärld man studerar. Här ligger fokus på att tolka 

människors eller gruppers beteende genom upprepade tolkningar och omtolkningar. Till 

största delen i denna uppsats används det kvantitativa angreppssättet då undersökningen 

försöker finna generella statistiska relationer. Då en enkätundersökning till många företag 

används i denna uppsats istället för djupgående intervjuer till några få företag är det mest 

överskådligt att presentera resultaten kvantitativt. Detta angreppssätt har valts för att kunna nå 

många företag och redovisa ett generaliserbart svar. En nackdel med detta angreppssätt kan 

vara att man inte får tillräckligt med svar på enkäten och därför kan resultaten bli statistiskt 

tveksamma. Det kvalitativa angreppssättet används också men inte i lika stor utsträckning. 

Anledningen till att det också har använts är att då undersökningen försöker finna en lite 

djupare förklaring till vissa fenomen. Dessa fenomen har valts utifrån svaren i 

enkätundersökningen. De etableringsmetoder, hinder och möjligheter som flest respondenter 

har valt presenteras och analyseras djupare än andra. Den generella nackdelen med det 

kvalitativa angreppssättet är att det ej går att generalisera eller dra statistiska slutsatser, dessa 

nackdelar har i denna undersökning undvikits tack vare att båda angreppssätten har använts. 

 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 

För att samla data till denna undersökning har både primär- och sekundärdata använts. 

Primärdata har samlats in genom en surveyundersökning och genom ett seminarium som hölls 

av Sweden-China Trade Council 9 oktober 2006. Sekundärdata är information som redan 

finns dokumenterad och har i undersökningen varit skriftliga källor, till största del böcker men 

även artiklar och internet.  

 



 16

2.5.1 Skriftliga källor 
 

I de skriftliga källorna har vi tittat på tidigare forskning inom området och därigenom fått en 

bred bakgrundsinformation. Vi har använt oss av böcker, tidskrifter och Internet. En fördel 

med skriftliga källor är datans beständighet och nackdel att datans trovärdighet kan 

ifrågasättas.   

 

2.5.2 Muntliga källor 
 

Nätverket Sweden-China Trade Council hade ett seminarium i Stockholm på temat Praktisk 

handledning i att göra affärer i dagens Kina för sina medlemmar. Informationen 

presenterades av tre olika företag; SEB, Exportrådet och Advokatfirman Vinge. Alla tre 

informatörerna gav tips och råd på hur man kan etablera sig på den kinesiska marknaden, allt 

från finansiella och juridiska råd till information om affärsmöjligheter och 

etableringsstrategier. Eftersom alla föreläsare på detta seminarium själva var verksamma i 

olika företag som redan finns på den kinesiska marknaden anser vi att vi fick mycket 

trovärdig information. Det ligger i alla tre företagens intresse att fler svenska företag börjar 

etablera sig i Kina eftersom både SEB och Advokatbyrån Vinge till största del har svenska 

företag i Kina som kunder. 

 

 

2.6 Surveyundersökning 
 

Förutom sekundärdata och de primärdata vi fick på Sweden-China Trade Councils 

seminarium har vi samlat in egen primärdata i form av en surveyundersökning. Vi har skickat 

ut en surveyundersökning (se bilaga 2) till företag som idag är verksamma i Kina för att få en 

bild av hur de uppfattar olika aspekter i sin etablering. En stor nackdel med att göra en 

surveyundersökning är att detaljer och djup data går förlorad, därför har vi endast 

kompletterat med en surveyundersökning och bygger inte hela uppsatsen på det. 

 

2.6.1 Urval 
 

För vår undersökning har vi valt att göra ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att de 

företag som ingår i urvalet inte utgör ett slumpmässigt val. Alla företag är tagna från Sweden-

China Trade Councils medlemslista. Undersökningen distribuerades via e-mail (se bilaga 1) 
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till totalpopulationen som består av 200 svenska företag. Av dessa 200 fick vi svar av 44 

varav 4 stycken tackade nej.  Representativiteten i urvalet är mycket brett, olika storlekar på 

företag och företag från ett stort antal branscher förekommer. Syftet med surveyundersökning 

var att få veta företagens åsikter och attityder så att vi kan samla in empirisk primärdata. 

Fördelar med att göra en surveyundersökning är att den är generaliserbar och ger en bred 

omfattande täckning. Nackdelar kan vara respondentens uppriktighet eller forskarens tolkning 

av svaren. Vi försökte behålla ett neutralt förhållningssätt när vi tolkade enkätsvaren och för 

att undvika fallgropar lade vi också ner mycket tid och kraft på att förbereda enkätfrågorna  

 

 

2.7 Undersökningens trovärdighet 
 

2.7.1 Reliabilitet 
 

Reliabilitet, dvs. tillförlitligheten, innebär att mätningarna i en undersökning är korrekt gjorda. 

Med andra ord innebär reliabilitet att se om undersökningen uppnår samma resultat om den 

upprepas med andra forskare. Vid kvalitativa undersökningar är det svårare att mäta 

reliabiliteten jämfört med kvantitativa undersökningar. Undersökningen i denna uppsats är av 

både kvalitativ och kvantitativ karaktär och detta gör att det blir en högre reliabilitet än om det 

bara hade använts ett forskningsangrepp. Vid en liknande upprepad undersökning kan 

resultaten se annorlunda ut beroende på om det är samma företag som svarar och om det är 

skillnad i svarsfrekvensen (Denscombe, 2000). 

 

2.7.2 Validitet 
 

Validitet betyder giltighet och handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och 

datainsamlingsmetoder anses exakta, riktiga och träffsäkra, huruvida datan reflekterar 

verkligheten och täcker de avgörande frågorna i undersökningen. Vi har i 

enkätundersökningen ställt frågor som har direkt anknytning till etableringsförfarande och 

kulturella aspekter rörande den kinesiska marknaden. Validiteten i denna uppsats anser vi vara 

hög, den hade dock kunnat vara bättre om svarsfrekvensen på surveyundersökningen varit 

högre. Genom att kombinera flera olika metoder s k metodtriangulering, ökas 

undersökningens kvalitet och får en högre validitet (Denscombe, 2000) 
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2.7.3 Kontroll av validitet och reliabilitet 
 

Denscombe (2000) menar att undersökningen kan kontrolleras genom att man ställer sig 

följande frågor: 

• Finns en tydlig röd tråd genom hela undersökningen? 

• Har undersökningsenheterna valts ut på rimliga och tydligt redovisade grunder? 

• Har eventuella alternativa förklaringar undersökts? 

• Har informanterna fått möjlighet att ta del av resultaten och ge sina synpunkter på den 

föreslagna förklaringen? 

• I vilken utsträckning överensstämmer resultaten och slutsatserna med existerande 

kunskaper inom området? 

 

Vi har ställt oss dessa frågor under arbetets gång och tycker att vi kan ge relativt 

tillfredsställande svar på samtliga. 
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3 Kulturteorier 
 

Under denna rubrik redovisas vad kultur är följt av tre kulturteorier. Först presenteras 

Hofstede´s teori om kulturella skillnader mellan nationer följt av Uppsalamodellen och Kogut 

och Singhs utveckling av Uppsalamodellen.  

 
 
3.1 Vad är kultur? 
 

Ordet kultur är ett koncept lånat från antropologin och definieras som: �genomgripande och 

delad tro, normer och värderingar som guidar en grupp människor i deras vardagliga liv�. 

Med tro menas vad vi förstår är sant, normer är förbestämda beteenden, normerna säger oss 

vad vi kan och inte kan göra och värderingar vad som är bra, vackert, heligt och vad som är 

legitima mål i livet. Kulturella symboler, berättelser och ritualer kommunicerar normerna, 

värderingarna och tron till medlemmarna i gruppen. Symboler kan vara fysiska som t ex ett 

lands flagga eller på arbetsplatsen, kontorets storlek eller adress. Berättelser inkluderar bl a 

traditionella skildringar och ritualer som t ex döpning, examen eller bröllop.  För att riktigt 

kunna förstå vad kultur är måste man titta på sju olika faktorer (Rugman & Hodgetts 2003) 

 

3.1.1 Språk 
 

Språket är den viktigaste faktorn när det gäller kultur. Det är med språket man sprider och 

tolkar information och idéer. Att kunna det lokala språket kan hjälpa på tre olika sätt: 

 

1 Det hjälper att förstå situationen bättre, man behöver inte lita på att någon annan ska 

tyda och förklara saker.  

2 Språket ger direkt access till lokalbefolkningen som oftast är mer öppna när dem 

pratar med någon som kan deras eget språk.  

3 Att kunna det lokala språket ger personen möjlighet att uppfatta nyanser, 

underförstådda meningar och annan information som inte sägs rent ut.  

 

Ett av de vanligaste sätten att handskas med språkbarriärer är att använda en översättare, men 

direkt översättning kan ofta bli fel eller missledande. I skriftlig kommunikation använder man 

sig ibland av dubbel översättning, först översätter man till det andra språket och sen tillbaka 
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till originalspråket. Men forskare har kommit fram till att det ändå inte är helt säkert att 

översättningen blir helt riktig och att det inte finns något substitut till att kunna tala och skriva 

språket själv. Idag har fler och fler företag tagit engelska som sitt officiella språk för att göra 

affärer internationellt för att förminska språkbarriärer.        

 

3.1.2 Religion 
 

De stora religionerna i världen är: Buddism, Islam, Hinduism, Katolicism, Protestantism och 

Konfucism/Shintoism (Ostasien). Religion har stort inflytande på livsstil, tro, värderingar och 

attityder och kan ha en stor effekt på hur personer behandlar andra personer inom och utanför 

den egna kulturen. Religionen kan också ha effekt på folks arbetesvanor. I väst är det vanligt 

att man pratar om �protestantisk arbetes etik� då menar man att man ska arbeta hårt, vara 

företagsam och spara sina pengar. Denna arbetesetik har hjälpt att bilda kapitalismen för att 

man sparar och återinvesterar kapital. Religiös tro kan påverka arbetesvanor mycket, det kan 

också påverka sociala vanor, allt från vilka veckodagar man arbetar till matvanor. Även de 

större helgdagarna är oftast bundna till religionen. Religionen påverkar också landets politik 

och handel.  

 

3.1.3 Värderingar och attityder 
 

Värderingar är vardagliga övertygelser som folk har när det gäller vad som är rätt eller fel, bra 

eller dåligt och viktigt eller oviktigt. En attityd är en ständig tendens att känna och uppföra sig 

på ett särskilt sätt mot andra. Ett sätt att se skillnaden mellan värderingar i olika kulturer är att 

använda särskilda värderingsskalor:  
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Value scales  
One set of values A second set of values 
A view of people as essentially bad A view of people as essentially good 
Avoidance or negative evaluations of individuals Confirming individuals as human beings  
A view of individuals as fixed Seeing individuals as being in process 
Resisting and fearing individual differences  Accepting and utilizing individual differences 
Utilizing an individual primary with reference  
to his/her job description Viewing an individual as a whole person 

Walling off the expression of feelings 
Making possible both appropriate expression  
and effective use of feelings 

Marksmanship and game playing Authentic behaviour 
The use of status for maintaining power and  
personal prestige 

The use of status for organizationally relevant  
purposes 

Distrusting people Trusting people 
Avoiding facing others with relevant data Making appropriate confrontation 
Avoidance of risk taking Willingness to risk 

A view of process work as being unproductive 
Seeing process work as being essential to effective  
task accomplishment 

A primary emphasis on competition A much greater emphasis on collaboration 
 
Figur 2  Jaegar, 1986   

 

 

Dessa 13 värderingar är presenterade i varandras motsatser och inget land passar in helt på 

den ena eller den andra sidan utan man har oftast en kombination av de två p g a att  de flesta 

länder är kulturen i övergång. Attityder som kommer från värderingar påverkar direkt 

internationella affärer, som t ex att ryssar tror att Mc Donalds mat är överlägsen deras egen 

(värdering) och at de är villiga att köa länge för att få handla deras mat (attityd) och att i Japan 

säljer Levis sina jeans dyrare än genomsnittet eftersom de vet att deras märke har hög prestige 

där. Här kan företag tjäna mycket pengar på att känna till konsumenters värderingar och 

attityder för att positionera sig rätt. I andra fall där det finns negativa attityder mot utländska 

produkter ändrar man t ex namnet på sin produkt till att låta mer inhemsk. 

 

3.1.4 Vanor och beteende 
 

Vanor är allmänna eller etablerade praxis och beteende är uppförande som är ansedda som 

lämpliga i ett särskilt sammanhang. Vanor dikterar hur saker ska göras och beteende är hur 

man gör det. Det finns många olikheter mellan vanor och beteenden och besökare gör ibland 

bort sig när de beter sig efter de vanor som de har i sitt hemland. I många västländer är det t 

ex helt ok att prata affärer under golfrundan, affärer är ändå oftast den underliggande orsaken 

till golfspelen medan i t ex Japan pratar man aldrig affärer under golfspel. Ett annat exempel 
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är att i arabländer anses det fult att ta initiativ till att skaka hand med någon som har en högre 

position än sig själv om inte den personen själv tar initiativ medan i USA skulle en person inte 

tveka att skaka hand med alla, både under och över sin egen position. Vanor bestämmer också 

hur företag marknadsför sina produkter. I USA t ex framhålls apelsinjuice som en 

frukostdryck medan i Frankrike säljs det som en förfriskning, för där dricker man inte juice 

till frukost. Storleken på konservburkar skiljer sig åt i olika kulturer, i USA t ex säljer de 

soppa för två personer i en konservburk medan i Latinamerika säljs det soppa för fyra till fem 

personer eftersom de generellt har större familjer. Om inte företag förstår vanorna och 

beteenden i landet de etablerar sig i kommer de förmodligen ha problem när de marknadsför 

sina produkter.  

 

3.1.5 Materiella saker 
 

Materiella saker är objekt som är gjorda av människan. När vi studerar materiella saker, 

undersöker vi hur människor gör saker (vilken teknologi de använder), vem som gör dem och 

varför (vilken ekonomi man har just då). När man undersöker detta element i en kultur hjälper 

det att titta på:  

 

• Basinfrastruktur som t ex landets transporter, kommunikationer och el-kapaciteten. 

• Sociala infrastrukturen som består av landets hälsa, bostäder och utbildningssystem. 

• Finansiella infrastrukturen som tillhandahåller banker, försäkringar och finansiell 

service till befolkningen. 

 

Ett lands teknologi är också viktigt för att den påverkar den nationella levnadsstandarden och 

hjälper till att se landets värderingar och tro. Om ett land har en avancerad teknologi är det 

mindre sannolikt att befolkningen tror att ödet spelar en stor roll i deras liv och tror 

förmodligen mer på att de själva kan kontrollera det som ska hända dem. Deras värderingar är 

förmodligen materialistiska eftersom de har en högre levnadsstandard. När man gör affärer 

med högteknologi länder behöver företaget lansera up-to-date produkter som är antingen 

billigare än den förra modellen eller har fler fördelar. I lågteknologi länder kanske dessa 

produkter är för avancerade, att infrastrukturen inte stöder dess användande eller för att det 

inte finns någon användning av dem. En produkt som man t ex utvecklar mycket teknologiskt 

just nu är mobiltelefoner, men efterfrågan på mobiltelefoner i utvecklingsländer är begränsad 

eftersom de inte fullt ut kan dra nytta av det. 
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3.1.6 Estetism 
 

Estetism relaterar till den artistiska smaken av kultur. De olika estetiska värderingar man har i 

olika länder skiljer sig åt när det gäller konst, litteratur, musik mm. För att förstå en kultur 

måste man studera hur dessa åtskillnader påverkar beteenden. Opera är t ex mycket större i 

Europa än i USA så det förklarar varför en del operasångare börjar sin karriär i Europa innan 

de blir kända i USA. Men å andra sidan är USA störst när det gäller att göra film och där 

sätter dem de internationella standarderna. Det finns många olika aspekter på estetism som 

utgör skillnader i kulturer, t ex att anspela på sex är inte så vanligt i marknadsföring i USA 

som det är i Europa. Ett annat relaterat område är färger, i många väst länder förknippar man 

svart med att sörja medan i Asien är det vitt som är sorgfärgen. Här är alltså några andra 

områden som företag måste känna till innan de etablerar sig på en utländsk marknad. 

 

3.1.7 Utbildning 
 

Utbildning påverkar många aspekter av kulturen. Utbildade människor har en bättre förståelse 

för vad som händer ute i världen och högre utbildning hos en befolkning brukar också leda till 

högre ekonomisk produktion och mer avancerad teknologi. Utbildning hjälper också till att 

bygga upp den infrastruktur landet behöver. I de flesta länder ökar utbildningen och det är ett 

av svaren på att analfabetismen ständigt minskar, denna data relaterar dock inte till hur bra 

utbildningen är. Genom att titta på utbildningsnivån i en befolkning kan man se ett lands 

marknadspotential och vilka produkter och tjänster som förmodligen köps av folket. I 

högutbildade länder som t ex England, Frankrike och Tyskland finns det en större marknad 

för datorer och andra hög teknologiska varor än i lågutbildade länder som i t ex Östeuropa. 

Det är också större chans att multinationella företag som gör affärer i Västeuropa finner det 

lättare att rekrytera och öva upp personal än i Östeuropa.  
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3.2 Hofstede´s teori om kulturella skillnader mellan nationer 
 

Den holländska professorn Geert Hofstede har gjort en av de mest omfattande forskningarna 

när det gäller hur värderingar på arbetsplatsen är påverkad av kultur. Han analyserade en stor 

mängd data som baserade sig på IBM anställdas värderingar på olika kontor runt om i 

världen. Anställda i över 70 länder i tre olika regioner har varit med i undersökningen. För att 

beskriva den nationella kulturen använder han sig av fem dimensioner (Hofstede 1991): 

 

1. Maktdistans 

2. Osäkerhetsundvikande 

3. Individualism 

4. Maskulinitet 

5. Tidsorientering 

 

För varje dimension räknar Hofstede fram ett index och varje land får en viss poäng som man 

sedan kan jämföra mellan olika länder. Hofstede´s dimensioner av nationell kultur visar hur 

kulturella värderingar påverkar arbetsplatser och olika ledningsvanor. De olika situationer 

som tas upp i diskussionen i Hofstedes modell inkluderar:  

 

1 Personalavdelningens ledning: 

a. Val av ledning: hur personer blir valda till sina positioner. 

b. Utbildning: vad fokusen på jobbutbildningen är. 

c. Utvärdering och befordring: vad räknas för att bli befordrad. 

d. Ersättning: vad räknas för skillnader i lön. 

2 Ledarskapstyper: hur ledare beter sig. 

3 Motivations antaganden: tron beträffande hur personer reagerar på arbete. 

4 Beslutstagande och organisations design: hur chefer strukturerar deras organisation och 

hur de tar beslut. 

5 Strategi: kultureffekter på val och implementering av strategier. 
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3.2.1 Maktdistans 
 

Maktdistans tar upp hur kulturer handlar i ojämlikhetsfrågor och fokuserar på (1) normerna 

som säger till de överordnande hur mycket de kan bestämma över hur de underordnande ska 

uppträda och (2) värderingarna och tron som skiljer de över och underordnanden åt. 

I länder med hög maktdistans finns följande normer, värderingar och tro: 

 

• Ojämlikhet är fundamentalt bra. 

• Varje person har sin plats, en del överordnande och andra underordnande. 

• De flesta människor ska vara beroende av en ledare. 

• De mäktiga har rätt till privilegier. 

• De mäktiga ska inte gömma sin styrka. 

 

Företag och organisationer i länder som har en hög maktdistans använder sig av 

ledningssystem och processer som speglar ett starkt samband till hierarki. Latinamerika, 

Latineuropa och asiatiska länder har normalt de högsta nivåerna av maktdistans. Hierarkier 

och ojämlikhet är starkt befäst i både samhället och familjen. Barn förväntas lyda sina 

föräldrar och de äldre. När barnen börjar skolan är det lärarna som har den dominerande 

rollen, barnen måste visa stor respekt och ifrågasätter sällan lärarens auktoritet. Senare i livet 

är det företagen som tar över föräldrarnas och lärarnas roller. De ideala personerna för 

ledarpositioner kommer från en hög social klass eller är utexaminerade från ett elituniversitet. 

Dessa elitkvalitéer är mycket viktigare än vad du har för referenser. Ledare och 

underordnande har stora löneskillnader. Det grundläggande antagandet för motivation är att 

folk inte tycker om att arbeta och försöker undvika det, därför tror ledare att de måste ha en 

auktorisk roll, att de måste tvinga folk att arbeta och måste handleda de underordnade på nära 

håll. Beslutstagande är centraliserat och de högst upp tar mest beslut. Den nära handledningen 

av de underordnande kräver många handledare och en hög organisationspyramid.     

 

3.2.2 Osäkerhetsundvikande 
 

Dimensionen osäkerhetsundvikande beskriver hur personer reagerar på det som är annorlunda 

och farligt och deras normer, värderingar och tro angående toleransen mot saker som är 

otydliga. En kultur med hög osäkerhetsundvikande har mer strukturerade sociala system, 

såsom politik, utbildning och affärsförhandlingar, där ordning och förutsägbarhet är stora och 
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regler dominerar. Människor i sådana kulturer blir stressade och nervösa när regler för 

uppträdande inte är tydliga eller kända. Som en följd av detta undviker folk att t ex byta jobb.  

Högt osäkerhetsundvikande länder har följande normer, värderingar och tro: 

 

• Konflikter bör undvikas. 

• Avvikande människor och idéer ska inte tolereras. 

• Lagar är väldigt viktiga och ska följas. 

• Experter och myndigheter har oftast rätt.  

• Consensus är viktigt. 

 

Affärskulturen i länder med högt osäkerhetsundvikande har ledningssystem och processer 

som gör företag/organisationer och anställda osjälvständiga och förutsägbara. Generellt har de 

nordiska och anglosaxiska länderna lågt osäkerhetsundvikande medan Latineuropeiska och 

Latinamerikanska länder har högt osäkerhetsundvikande. I länder med högt 

osäkerhetsundvikande anställer man folk för deras potentiella anpassning och lojalitet för 

företaget. Ledare tänker �Om människor är som jag, kommer från min stad eller min familj, 

då förstår jag dem och litar mer på dem� och det minimerar personliga konflikter, reducerar 

uppsägningar och gör folk mer förutsägbara. Både de underordnade och ledarna tror att 

lojalitet för företaget är väldigt viktigt och att konflikter och tävling ska försökas undvikas. De 

överordnade säger exakt vad de underordnande ska göra och det finns många nedskrivna 

regler och procedurer så de underordnande vet exakt vad de ska göra och inte blir nervösa. I 

länder med lågt osäkerhetsundvikande är det tvärtom, färre regler och färre ledare, de 

underordnade får en större frihet att utöva sitt arbete. Personer i högt osäkerhetsundvikande 

länder är rädda för att ta risker och de är rädda för att göra fel och som beslutsfattare är de 

konservativa. För att göra framgång spelar det ingen större roll om man är från ett land med 

hög eller lågt osäkerhetsundvikande. I ett land med lågt osäkerhetsundvikande som t ex USA 

är det större chans att förnya saker men i länder med hög osäkerhetsundvikande som t ex 

Japan är det större chans att man implementerar förnyelsen. 

  

3.2.3 Individualism 
 

Normer, värderingar och tron som är associerad till individualism fokuserar på förhållandet 

mellan individen och gruppen. Individualistiska kulturer ser individen som unik. Personer blir 

värderade för vad de själva uppnår, sin status och andra unika karaktärsdrag. Motsatsen till 
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individualistiska kulturer är kollektiva kulturer, de ser individen till största del genom den 

grupp de tillhör. Sociala grupper som familjen och social klass ses högre än individen.  

Länder med hög individualism har följande normer, värderingar och tro: 

 

• Alla personer är ansvariga för sig själva. 

• Individuella prestationer är att föredra. 

• Personer får inte känslomässigt vara beroende av organisationer eller grupper.  

 

I motsats har länder med låg individualism följande normer, värderingar och tro: 

 

• Ens identitet baseras på sin grupptillhörighet. 

• Att ta beslut i grupp är att föredra. 

• Gruppen försvarar individen i utbyte mot deras lojalitet för gruppen. 

 

Länder med låg individualism har kollektiva normer, värderingar och tro. Företag i kollektiva 

kulturer föredrar ledare som tillhör favoriserade grupper, oftast familj och vänner. Det är 

viktigare att vara en släkting eller någon som känner familjen än vad personen har för 

individuella egenskaper. I länder med hög individualism är det tvärtom, där anses det fult att 

anställa vänner och släkt och om man har en öppen tävling för att tillsätta en tjänst får man 

den som är mest kvalificerad. Företag i kollektiva kulturer baserar oftast befordringar på 

ålder. Folk känner att det är en stor belöning på sitt arbete att bli omtagna av företaget, att 

företaget är en sorts förmyndare och de högre ledarna agerar som fadersfigurer. Till skillnad 

från individualistiska kulturer där man förväntar sig lön och befordring som belöning.   

 

3.2.4 Maskulinitet 
 

Det finns olika kulturella förväntningar för män och kvinnor i alla samhällen. I de flesta 

kulturer, men absolut inte i alla, har manligt umgänge en större betoning på motivation av 

belöning och självförtröstan. Medan kvinnligt umgänge betonar omhändertagande och 

skyldighet. Kulturer med hög manlighet har en affärskultur med traditionella manliga 

värderingar, med betoning på t ex avancering och vad man tjänar. Men inom varje kultur finns 

det skillnader mellan könen när det gäller värderingar och attityder. 

Länder med hög maskulinitet har följande normer, värderingar och tro: 
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• Könsrollerna ska vara tydligt åtskiljda. 

• Män är bestämda och dominanta. 

• Machismo eller överdriven manlighet är bra. 

• Personer, särskilt män, ska vara beslutsamma. 

• Arbete prioriteras framför andra plikter, t ex familjen. 

• Avancering, framgång och pengar är viktigt. 

 

I länder med hög maskulinitet är jobb könsbestämda, det finns manliga respektive kvinnliga 

jobb. Män väljer generellt arbeten som är associerade med långtidskarriärer medan kvinnor 

med korttidsanställningar. Förutom klara arbetsuppdelningar mellan könen tenderar arbetet att 

vara väldigt centralt och viktigt för människorna, speciellt männen. I kulturer som t ex Japan 

tar män ofta långa arbetsuppdrag i andra städer/länder medan resten av familjen är kvar 

hemma. I länder med hög maskulinitet är uppskattningen av arbetet den största motivationen. 

Man jobbar långa dagar, ofta mer än fem dagar i veckan och tar ofta en kort semester. I länder 

med låg maskulinitet är det tvärtom, arbetet är mindre centralt i livet, man tar ledigt mer, tar 

lång semester och lägger betoningen på livskvalitet. I maskulina kulturer är ledare bestämda 

av sig, de undviker att ta beslut instinktivt för det anses som feminint. De föredrar att arbeta i 

stora företag och betoningen läggs på hur man uppträder och att man blir bättre på att ta 

strategiska beslut. 

 

3.2.5 Tidsorientering 
 

På denna dimension finns det inte lika mycket forskningsunderlag som på de andra 

dimensionerna, därför är det mer spekulationer i denna dimension. Det finns endast forskning 

på tidsorienteringen i några asiatiska konfucistiska länder. Eftersom man måste vara försiktig 

när det gäller sociala förhållanden, väljs ledare i kulturer med hög tidsorientering med tanke 

på hur deras personliga karaktär och utbildning passar in i företaget. En anställds personliga 

kunskaper är inte lika viktiga som i kulturer med låg tidsorientering. Att tränas för att passa in 

i ett företag på lång sikt kompenserar eventuella svagheter i kunskap ledaren har när han 

börjar sin position. I låg tidsorienterings kulturer är det tvärtom och ledaren måste på en gång 

kunna sin position. Företaget tar inte för givet att ledaren kommer stanna på sin position så 

länge och därför vill de inte investera i någon utbildning för personen. I låg tidsorientering 

kulturer fokuseras belöningen på lön och snabb befordring. Anställda i långtidsorientering 

kulturer värderar säkerhet och ledarnas arbete på att utveckla sociala förpliktelser. Västländer 
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tenderar att ha långtidsorientering och de värderar logiska beslutstaganden i företaget. 

Ledarna tror på att logiskt analysera företagets situation och därefter följa upp med en plan. I 

kontrast till detta, i Östländer som rankas högst på långtidsorientering värderar en 

sammanställning i företagsbesluten. Sammanställningen letar inte efter det rätta svaret eller 

strategin utan man tittar mer på praktiska lösningar bl a för att undvika konflikter. Företag i 

låg tidsorienterings kulturer driver sina företag för att uppnå omedelbar effekt. Ledare kan lätt 

säga upp överflödspersonal om produktionen minskar. I låg tidsorientering kulturer leds 

företag för att först ta hand om interna sociala förhållanden och man tror att när dessa 

förhållanden väl är uppbyggda så leder det till framgång. 

 

3.2.6 Kritik mot Hofstede 
 

Sedan Hofstede kom med sin modell om kulturella skillnader mellan olika nationer har det 

kommit mycket kritik från olika håll. Några av dem presenteras här:  

Hofstede antar att nationella kulturer är stabila och förändras långsamt. Han gör 

undersökningen vid två olika tillfällen utan att jämföra dem med varandra. Sjögren & Janson 

(1992) kritiserar detta antagande och säger att detta inte bevisas empiriskt utan endast genom 

hans eget resonemang.    

  

Vidare kritiseras Hofstede´s metodik. Hans undersökning bygger endast på 

attitydsfrågeformulär som inte anses som lämpligt när man studerar kultur (Gooderham & 

Nordhaug 2002). När det gäller hur frågeformuläret var utformat bör det vid en tvärkulturell 

studie utvecklas i det land som ska studeras, detta kan ifrågasättas då frågeformuläret var 

utformat i endast sju olika länder och testade i fyra länder varav alla var västerländska 

(Hofstede, 1991). Dessutom ifrågasätter man hur relevanta de olika kulturdimensionerna är. 

Den data som ligger som grund för de olika kulturdimensionerna är framtagen på 1960- 70 

talet och värdena ser annorlunda ut idag. Även fast kulturella värderingar är relativt stabila är 

dem inte resistenta mot förändringar i samhället. Nicholson & Stepina (1998) hävdar bl a att 

samhällen som är/blir industrialiserade får liknande värderingsstrukturer.  

 

Annan kritik på hans metodik kommer från McSweeney (2002) som kritiserar det antagandet 

Hofstede gjort när han har generaliserat från sitt urval. All respondenter i hans undersökning 

arbetade på dotterbolag till endast ett företag, IBM. Det är svårt att säga om det är den 

nationella kulturen som har undersökts eller om det är företagskulturen (McSweeney, 2002) 
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3.3 Uppsalamodellen 
 

Svenska forskare har studerat svenska företag på utländska marknader och tagit fram en 

modell för att förklara och förstå företagets beteende vid utlandsetableringar (Johanson & 

Vahlne 1977 & 1990). Modellen visar att svenska företag ofta utvecklar sina satsningar i 

andra länder i takt med ökad erfarenhet och kunskap om den nya marknaden. Modellen består 

bl a av fyra variabler som tillsammans förklarar företagets internationaliseringsprocess: 

 

• Marknadsengagemang, beskriver till vilken grad företagets resurser är knutna till den 

specifika marknaden. 

• Marknadskunskap, den kan delas upp i erfarenhetsbaserad kunskap och objektiv 

kunskap. Den objektiva kunskapen kan läras ut, medan den erfarenhetsbaserade 

kunskapen endast kan fås genom personlig erfarenhet. 

• Löpande aktiviteter, de är den största källan till att få erfarenhet. Erfarenheten kan 

delas upp i företags- och marknadserfarenhet. Det är denna variabel som gör att 

internationaliseringsprocessen ofta går långsamt. Det tar tid för personer att samla in 

kunskap om både företaget och dess marknad. 

• Engagemangsbeslut, det är beslut som tas utifrån de problem och möjligheter 

företaget ser på marknaden. 

 

Utlandsetableringen utvecklas i små steg och denna process som kallas etableringskedjan 

består av: 

 

1. Sporadisk export 

2. Export via en självständig agent 

3. Egen försäljningsavdelning i landet 

4. Egen produktion i landet 

 

Faktorer som stör eller hindrar flödet av information mellan företaget och marknaden kallas 

psykisk distans. Dessa faktorer kan vara allt från språk och kultur till politiska system och 

industriell utveckling. Modellen visar att svenska företag tenderar att börja sin 

internationalisering i länder som ligger psykiskt nära Sverige (länder med liknande kultur) för 

att senare etablera sig längre bort. 
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3.3.1 Kogut och Singhs utveckling av Uppsalamodellen 
 

Forskarna Kogut och Singh (1988) har gjort en utveckling av Uppsalamodellen då de anser att 

modellen inte kan redogöra för hur skillnaderna mellan länder påverkar företagets 

etableringsmetod, den redogör bara för att de har betydelse. Istället för att se på de olika 

skillnaderna mellan länderna studerar de endast vilka effekter de kulturella skillnaderna har på 

företagets beteende. Utgångspunkten för deras forskning är om kulturella skillnader mellan 

länder påverkar företagsledningens val av olika etableringsmetoder samt de kostnader och 

risker de medför företaget. Kogut & Singh jämför tre olika etableringsmetoder; acquisition 

(företagsförvärv), joint venture och greenfield. De kulturella skillnaderna har störst betydelse 

vid acquisition. Svårigheten uppstår när man ska integrera en redan befintlig företagskultur i 

det uppköpta företaget. Vid en joint venture uppstår aldrig detta problem eftersom företaget 

låter den lokala partnern leda den lokala arbetskraften och sköta relationerna med 

leverantörer, kunder och myndigheter. En nackdel är dock att företaget måste dela med sig av 

ägandeskapet och kontrollen. En greenfield undviker alla dessa problem då företagets 

ledningssätt och organisation införs i den nya enheten samtidigt som ägandeskapet stannar 

inom företaget. Resultatet av denna studie visar två mönster av hur kulturella faktorer 

påverkar företagets val av etableringsmetod: 

1. Ju större kulturellt avstånd mellan det investerande företagets hemland och 

etableringslandet desto större sannolikhet att företaget väljer en joint venture eller 

greenfield. 

2. Ju mer företagets nationella kultur karaktäriseras av osäkerhetsundvikande desto större 

sannolikhet att företaget väljer en joint venture eller greenfield. 

 

I sin studie presenterar Kogut & Singh en formel för hur det kulturella avståndet kan räknas ut 

med hjälp av Hofstedes dimensioner som beskriver kultur: 

 

CDj = Σ ((Iij - Iiu )2 / Vi ) / 4 
CDj = kulturellt avstånd mellan land j och värdlandet (u) 

Iij = Index för dimension i, land j 

Vi = Variansen för index, dimension i 
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Det är viktigt att påpeka att företagets val av etableringsmetod inte bara påverkas av kulturella 

faktorer. Kogut & Singh har i sin studie tagit hänsyn till andra faktorer såsom t ex erfarenhet 

och storlek. Därigenom har de isolerat de kulturella faktorerna som påverkar företagets 

beteende. 

 

3.3.2 Kritik mot Uppsalamodellen 
 
Uppsalamodellen har setts som en traditionell och stilbildande modell men idag är den rätt 

gammaldags och nyare teorier så som born globals är mer användbara i många fall. I 

högteknologiska och dynamiska sektorer kan man oftast inte internationalisera gradvis. Den 

traditionella Uppsalamodellen där internationaliseringen sker steg för steg tar lång tid och 

företaget kan missa sin möjlighet, dessutom är det kostsamt. En annan mycket viktig faktor är 

att när Uppsalamodellen gjordes fanns inte internet och företag kunde inte komma i kontakt 

med kunder i hela världen lika lätt som idag (Autio, 2003).  

 

Den största kritiken mot Uppsalamodellen är att den inte beaktar de beroendeförhållanden 

som kan finnas mellan olika marknader och att företag i en hel del fall hoppar över vissa steg 

och väljer att etablera sig på mer avlägsna marknader på en gång. Det görs heller ingen 

skillnad mellan stora och små företag i modellen. Stora företag är oftast inte lika sårbara som 

mindre företag och de behöver därför inte internationalisera sig enligt Uppsalamodellens steg. 

Oftast har stora företag erfarenhet från andra likvärdiga marknader, från sina tidigare 

utlandsetableringar som de kan dra nytta av. 

 

 

3.4 Senare forskning 
 

Den fortlöpande globaliseringen och de ekonomiska förutsättningarna de senaste 10 åren gör 

att världen har krympt och att barriärer mellan marknader rivits och att kunskap snabbt kan 

färdas långa sträckor, detta framkallar bra förutsättningar för born globals, företag som direkt 

från sin start finns på utländska marknader.  Alla företag, inklusive de mindre, möter idag 

större utmaningar från utlandet som globaliseringen för med sig och därför etablerar sig även 

småföretag idag utomlands. Att internationalisera sig har blivit viktigt för företagets tillväxt 

och för en del företag en överlevnadsstrategi. Men tidig internationalisering är både dyr och 
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svår, misstag kan leda till konkurs och få har erfarenhet av born globals och det finns ingen 

omfattande forskning på området.  

 

Fenomenet born globals utmanar den traditionella Uppsalaskolan. Det är mer ett ramverk, 

som berättar för småföretag att det är möjligt att vara internationell från start, än en teori. 

Forskning visar att företag som satsade på en internationalisering tidigt hade en större tillväxt 

som höll i sig längre än de som väntar med att internationalisera sig. Det finns olika 

förklaringar till detta resultat. Självklart är att företaget får tillgång till en större marknad men 

att internationalisera sig påverkar också lärandet i företaget. Att företaget blir utsatt för en 

annorlunda marknad gör att företaget måste lära sig fungera på den nya marknaden och det 

påverkar lärandeprocessen i företaget positivt, de lär sig att lära och det underlättar för 

företaget när de söker ny kunskap som idag är väldigt viktigt i konkurrensen med andra 

företag. Ett företag som väljer att stanna på hemmamarknaden blir helt beroende av den, mer 

stelbenta och det kan vara farligt om hemmamarknaden börjar gå dåligt. Ett företag som 

internationaliserar sig tidigt har däremot flera marknader som de kan förlita sig på. Eftersom 

företaget utsätts för nya miljöer blir det också mer dynamiskt och utvecklar en internationell 

identitet. Samtidigt som det finns många fördelar med att etablera sig utomlands tidigt ät det 

också förknippat med stora risker, många företag som snabbt går utomlands går också snabbt i 

konkurs men de som överlever går det oftast mycket bra för (Autio, 2000). Något av det 

viktigaste för att slippa problem är att studera affärskulturen i det land man ska etablera sig i, 

som ofta uppfattas som svårt, det är lättare att lära sig hantera lagar och regler. Detta 

framkallar problem för mindre företag som oftast inte har samma resurser som stora företag.  
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4 Etableringsmodeller 
 

Flera olika faktorer påverkar ett företags val av etableringsmetod på en utländsk marknad. 

Här presenteras olika relevanta etableringsmetoder och fördelar och nackdelar med 

respektive modell. 

 

 

4.1 Varför etablera sig i utlandet? 
 

Motiv för internationalisering kan delas in i två kategorier, nämligen "pull" och "push" 

faktorer (Cedergren, Lantotp och Jönsson, 1990). 

 

Pull - Faktorer som drar företagen utomlands: 

• Hög efterfrågan på den utländska marknaden 

• Inbjudan från en utländsk regering eller företag 

• En önskan att bli känd på marknaden för att kunna introducera företagets aktier på 

marknaden 

 

Push - Faktorer som tvingar företaget att söka sig utanför den inhemska marknaden: 

• Låg efterfrågan på den inhemska marknaden 

• Kunna konkurrera med övriga svenska företag även på utländska marknader 

• EU gör att svenska företag tvingas konkurrera med utländska företag på 

hemmamarknaden. Den svenska marknaden minskar och man måste därför själv söka 

sig till andra marknader. 

• Påbud från svenska klienter utomlands 

• En önskan att sprida risker 
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4.2 Etableringsmodeller för den kinesiska marknaden 
 
Flera specialiserade etableringsmodeller har tillkommit just för den kinesiska marknaden, 

vissa bara de senaste åren p g a nya lagar. I valet mellan dessa olika former finns det olika 

aspekter att ta hänsyn till.  

 

 

4.2.1 Inledning till Kinas etableringsmodeller 
 
Det har länge varit svårt att investera i Kina då landet har haft stora etableringshinder mot 

utländska företag som t ex att inte tillåta vissa etableringsformer och framhäva andra. Inom 

vissa sektorer har det också funnits krav att starta ett Joint Venture för att inte hålla den 

kinesiska marknaden utanför eller att ett utländskt företag måste förlägga tillverkning och 

forskning & utveckling i Kina för att komma åt den kinesiska marknaden. Båda dessa 

etableringshinder kan i vissa avseenden vara positiva men också negativa om man ser till ett 

eventuellt läckage av information. Kina har nu börjat se till de utländska företagens bästa och 

vill bli en attraktiv marknad för världshandeln. I och med detta utvecklar de ständigt nya lagar 

och förordningar som t ex attraktiva skattelättnader och skydd mot upphovsrätt för utländska 

företagare. Då Kinas affärsklimat är speciellt har även etableringsmodellerna blivit 

specialutformade för den kinesiska marknaden. De utvecklas konstant och den senaste 

modellen som kommit till för att underlätta begränsningar med tidigare modeller är Foreign 

Invested Commercial Enterprise (FICE). 

 

4.2.2 Nya lagar 
 
Genom Kinas inträde i WTO har flera lagar genomförts som gör det lättare för utländska 

företag på den kinesiska marknaden. Två av dessa lagar har varit extra viktiga (Akana 2006).  

Wholly Foreign-Owned Enterprises (WOFE) har tidigare varit den vanligaste 

etableringsmetoden använd av utländska investerare i Kina men p g a restriktionerna denna 

modell innebär gick Kina år 2005 med på att låta utländska företag etablera FICEs. Det blev 

nu lättare för utländska företag att importera och distribuera sina produkter i Kina. Innan hade 

utländska företag varit begränsade i sina etableringsmodeller och företag stod främst mellan 

valet av Representationskontor, Joint Ventures eller WOFEs. Genom ett FICE kan nu 

utländska investerare sälja sina produkter till den kinesiska marknaden vilket innan var svårt 
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och krävde speciella tillstånd. År 2005 fick även WOFEs inkludera distribution på den 

kinesiska marknaden, men bara med ett speciellt tillstånd. 

 

För 15 år sedan gick de företag som ville etablera sig i Kina genom Hong Kong och därav 

uppkomsten av den andra nya lagen. Idag har Hong Kong konkurrens av Shanghai som 

numera räknas som landets port och kommersiella center. Därför har Kina under 2004 och 

2005 implementerat lagar som ska ge skattelättnader till företag som går genom Hong Kong. 

Kombinationen av dessa två lagar med den nya företagsformen FICE och Hong Kongs status 

som skattefri ger utländska företag bra access till den kinesiska marknaden. 

 

 

4.2.3 Wholly Foreign-Owned Enterprises (WFOEs) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2006 

 

WFOE är en lämplig etableringsform för alla typer av företag och 66.4% av de etablerade 

utlänska företagen i Kina hade denna registreringsform 2004 (Ministry of Commerce, 2006). 

Inom ett WFOE är företaget fullt ut ägt av utländska intressen men det finns lagliga 

begränsningar gällande vilken slags verksamhet företaget får bedriva. WFOEs inriktad mot 

export kan i flera frihandelszoner få mycket fördelaktiga skattereduktioner och särskilt 

fördelaktigt är det vanligtvis med tillverkning för export utanför Kina då man inte har 

automatiskt rätt att distribuera sina produkter i Kina. Registreringen av denna etableringsform 

kan vara komplicerad och kräver mycket detaljarbete (Fredriksson, 2006). 
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4.2.4 Foreign Invested Commercial Enterprises (FICEs)  
 

 

 

 

 

 

 
Figur 4, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2006 

 

FICEs lämpar sig för import, handel och försäljning i Kina. Företaget kan sälja varor och 

service till individer, företag och andra organisationer till den kinesiska marknaden genom 

TV, telefon, brev, Internet och automater. De kan också inneha franchising, export, 

distribution och försäljning från existerande producerande företag (Fredriksson, 2006). Hur 

mycket kapital man behöver för ett FICE beror på om man inriktar sig på grossist eller 

detaljhandeln, men båda typer av FICEs behöver inte ett lika stort kapital som ett WOFE 

(Akana 2006). 
 

 

4.2.5 Representative Office (ROs) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2006 
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ROs passar bäst om man relativt lätt vill få en representation i Kina och passar bra till de 

företag som vill gå försiktigt tillväga i Kina, som inte behöver ta betalt lokalt utan endast vill 

överse service och varor som säljs av någon partner eller moderföretag (Fredriksson, 2006). 

ROs är lätta att sätta upp, kräver ingen kapitalinsats men ger bolaget närvaro i Kina. De har en 

kontaktskapande och rådgivande funktion och presenterar bolagets produkter och gör 

marknadsstudier. Restriktionerna är att de inte får göra affärer eller fakturera men de betalar i 

de flesta fal skatt och dess personal får endast anställas via agenter (Aschan, 2006). 

 

 
 
4.3 Export  
 

Man väljer ofta export när företaget är litet och inte har tillräckligt med resurser som behövs 

för en mer avancerad etableringsform som ett helägt dotterbolag. Export kan också väljas då 

en större satsning inte är att rekommendera då det finns en hög politisk risk, en oattraktiv 

marknad eller då det inte finns någon politisk eller ekonomisk påtryckning att tillverka 

utomlands. Generellt så exporterar företag p g a geografisk expansion, förminskad 

enhetskostnaden, ökade volymer eller för att bli av med produktionsöverskott (Bradley, 

2005). 

 

 
Figur 6, Rapp & Thern, 1999 
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Fördelar 

• Man kan komma igång med sin utlandsförsäljning snabbt p g a enkelt förfarande. 

• Risken låg vid jämförelse med andra etableringsmodeller. 

 

Nackdelar 

• Det kan vara billigare att producera på den marknad man just nu exporterar till, eller 

något annat land som ligger i närheten, eftersom transporterna tenderar att bli dyra. 

• Kringkostnader kan uppstå, t ex tullavgifter.  

• Vid delegering av marknadsföringen på olika utländska agenter på den lokala 

marknaden. Denna agent har ofta uppdrag av konkurrerande bolag på samma 

marknad, vilket ofta resulterar i vikande lojalitet.  

 

4.4 Licensiering & Franchising 
 

Licensiering & Franchising betyder att kontraktera någon att köpa eller sälja en produkt, 

teknologi, design eller marknadsföringsexpertis eller att licensiera ett företagsformat.  

Franchising är en form av marknadsföring och distribution där ett företag beviljar en person 

eller ett företag, franchisetagaren, rätten att göra affärer på ett bestämt sätt över en viss period 

på en speciell plats (Ayling, 1987). De faktorer som styr hur lyckad franchisingen eller 

licensieringen blir är kvalitén av franchisingen, företagets märke, den ekonomiska aktiviteten 

och affärsmiljön i landet där franchise eller licensieringstagaren bedriver sin verksamhet. 

Bolaget får därmed tillgång till en utländsk marknad med en låg investeringskostnad och hjälp 

av en lokal firma som har god kännedom om den lokala marknaden. Licensiering eller 

franchising är att föredra då värdlandet har importrestriktioner av utländsk direkt investering 

eller om den utländska marknaden är liten (Bradley, 2005). 

 

Fördelar  

• Tillgång till svåra marknader och snabbare utökning över världen. 

• Låg kapitalrisk och lågt engagemang av resurser. 

• Information om produktprestanda och konkurrenters aktiviteter i olika marknader till 

en låg kostnad. 

• Förbättrad leverans och service på de lokala marknaderna. 
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• Verksamheten �överlåts� till någon väl insatt i den nya marknaden som har kunskap 

om det lokala.  

• Ytterligare intäkter i form av avgifter från franchisetagaren.  
• Relativt små kostnader då man lägger över verksamheten i någon annans händer . 

 

Nackdelar  

• Avslöjande av kunskap och erfarenheter 

• Tillverkar möjliga framtida konkurrenter 

• Brist på kontroll över licensinnehavarens verksamhet 

• Möjlig uteslutning av vissa exportmarknader 

• Bristande kontroll 

• Risk att franchisingen kan ha dålig effekt på företagets märke 

 
 
4.5 Joint Venture (JV) 
 

Ett JV formas när två eller flera bolag formar ett tredje bolag för att göra en ekonomisk 

och/eller produktiv aktivitet. Man kan förklara denna bolagsform som ett slags samarbete 

mellan företag då den utländske investeraren har �the joint� och det kinesiska bolaget �the 

Venture� (Aschan, 2006). Internationella JVs är oftast positiva inom svåra marknader. För att 

lyckas med ett JV bör man vara dominant då det är viktigt att inneha kontroll över lång tid 

medan den lokala partnern bör vara passiv eller att ha delat partnerskap ifall bådas kunskaper 

behövs över en längre tid. Det är också viktigt att välja en partner med kompletterande 

kunskaper, ge JV självstyre och att vid behov låta partners köpa ut sig för att få en positiv 

förändring (Bradley, 2005). 

 

JVs har blivit mindre populära då WFOEs har blivit allt vanligare. Vid formandet av ett JV 

med en kinesisk partner är det viktigt att vara medveten om både kulturella och lagliga 

aspekter. Riskerna är stora för olika perspektiv och mål. Ibland kan det dock vara ett måste att 

ha en kinesisk partner då det utländska företaget ger sig in i områden där utländska företag 

ännu inte får verka på egen hand (Fredriksson, 2006). 

 

Fördelar 

• Lättare med teknologiöverföring. 
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• Större tillgångar till resurser och marknader. 

• Hjälper till att reducera den politiska risken. 

• Kan förbättra företagets position gentemot konkurrenter. 

• Riskreducerande när de gäller stora investeringar. 

 

Nackdelar 

• Bristande kontroll över den utländska verksamheten och risk för läckage. 

• När nätverket blir större är det större risk att konflikter uppstår mellan parterna och 

kostnaden för att kontrollera bolagsformen ökar signifikant.  

• Flexibiliteten och säkerheten kan bli svår att behandla då ändringar i produkter måste 

göras och de olika parterna inte vill lämna ifrån sig sin teknologi.  

• Faror kan dyka upp i samband med att den andra parten t ex formar en allians med den 

andre partners konkurrent. 

• Kan uppstå ett ledningsberoende av sin partner. 

 

 

4.6 Helägt dotterbolag 
 

Att starta ett dotterbolag är sällan ett alternativ för små och medelstora bolag, då det är väldigt 

resurskrävande. Det är nästan bara stora företag som har råd med detta och som har kunnig 

personal inom området. Det finns inte någon speciell bransch som ett helägt dotterbolag inte 

kan tillämpas i, men denna bolagsform tillämpas dock bäst då företaget har ett stort utbud av 

produkter och där man kan sprida riskerna. Det finns två sätt att starta ett helägt dotterbolag, 

dels att företaget själv startar upp ett bolag eller att man förvärvar ett företag som tar hand om 

ens egna produkter.  

 

 

4.6.1 Förvärv 
 

Utländska förvärv betyder att ett företag köper upp ett utländskt företag som innehar 

information, tillgångar, märken, distributionsnätverk och/eller en bra ledning som kan 

användas för att förbättra prestationen av det egna företaget. Oftast ligger fokusen på att 

förvärva kända varumärken och tillgången till en stor kundkrets. Förvärv är mer lyckosamma 
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ju större den kulturella skillnaden är och förvärv över kulturgränser har större chans att lyckas 

då de kan bidra med olika kunskaper om innovation, entreprenörskap och beslutstagande. Ett 

lyckat förvärv innehåller ofta strategier som att eliminera risker, att identifiera och bedöma 

element av synergi och att behålla sitt ledarskap (Bradley, 2005). 

 

Fördelar 

• Snabbare än att bygga en helt ny produktionsfabrik. 

• Företaget får tillgångar som redan används. 

• Företaget får omedelbart en del av marknadsandelarna. 

• Företaget får etablerade resurser och ett etablerat nätverk av leverantörer, 

mellanhänder och kunder.  

• Får kunskap om den lokala marknaden från det förvärvade företaget som t ex 

ekonomiska -, sociala - och kulturella aspekter. 

 

Nackdelar 

• Kan vara dyrt. Utländska förvärvare betalar ofta mer än vad en inhemsk köpare skulle 

behöva göra. 

• Olikheter i språk och kultur kan göra integrationen svårare för ledningen.  

• Anställda är ofta räddare för en utländsk ledning. 

 

 

4.6.2 Foreign direct investment (FDI) / Greenfield 
 

FDI, eller utländsk direkt investering, betyder att man etablerar ett nytt bolag utomlands.  

Viktigt är omplaceringen av teknologi, ledningskunskaper, produktionsprocesser, tillverkning, 

marknadsföring och andra resurser. Bolaget som investerar utomlands överför kapital, 

entreprenörskap, teknologi eller andra produktiva kunskaper. I de flesta utlandsinvesteringar 

kopierar företag en redan lyckad utlandsinvestering till den nya marknaden. Det kan till 

exempel vara en potentiell uppfinning eller en differentierad produkt som har stor förfrågan 

på den nya valda marknaden. Generellt så har multinationella företag följande grundläggande 

kriterier när de väljer en ny marknad; tillgång till skicklig och utbildad personal, närhet till bra 

forskningsinstitutioner, en attraktiv livskvalitet och tillgång till bolagskapital. Viktiga kriterier 

är rimliga kostnader för att göra affärer, en närvaro av en etablerad teknologi, tillgång till 
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bandbredd och tillräcklig infrastruktur och gynnsamt företagsklimat och reglerande miljö. 

Önskvärda kriterier är närvaro av leverantörer och affärspartners och tillgång till kommunala 

incitament (Bradley, 2005). När man gör en FDI finns det flera viktiga faktorer som är 

avgörande om man ska välja denna typ av utlandsinvestering. 

 

• Storleken av marknaden i värdlandet 

Den nya marknadens storlek kan ha en positiv effekt på inflödet av kapital och en investering 

i större marknader kan kompensera för eventuella risker som en nyinvestering kan innebära. 

 

• Närheten av värdlandet 

Det är positivt ifall den nya utländska marknaden ligger geografiskt nära av sin nuvarande 

marknad.  

 

• Företagets storlek 

FDI kräver stort kapital och större företag har därmed lättare att klara av dessa kostnader och 

risker. 

 

• Tidigare erfarenhet av FDI 

Desto större utländska erfarenheter man har desto större är chanserna att lyckas. 

 

• Behov av att efterlikna konkurrenters handlande 

Bolag i oligopoliska industrier tenderar att imitera varandras FDI beslut för att behålla ett 

konkurrenskraftigt jämviktsläge, dessa reaktioner bidrar positivt till denna typ av investering. 

 

En variant av FDI kallas Greenfield och är en investering som företag startar utomlands från 

grunden. Detta etableringssätt är populärt bland de länder där produktionslogistik är 

lyckosamt eller där förvärv blir för kostsamt (Hollensen, 2001).  

 

Fördelar 

• Maximering av vinst 

• Attraktiv marknad 

• Tillgången till råmaterial, teknologi, mellanliggande varor och slutgiltiga produkter 

• Kompletterande resurser, tillgång till kunder och en entreprenörsstark miljö 
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• Utökad konkurrens och samarbete mellan bolag 

• Förminskade kostnader och skatter 

• Utbyte av lokal kunskap, tillgång till andra kulturer och nya marknads områden 

• Annan kundefterfrågan och preferenser. 

 

Nackdelar 

• Stora investeringskostnader 

• Kräver stort engagemang 
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5 Omvärldsanalys 
 

För att förstå företags etableringsstrategier presenteras även en omvärldsanalys. 

 

 

5.1 PEST modellen 
 

PEST-modellen är ett hjälpmedel för att göra en omvärldsanalys. PEST är en förkortning av 

fyra sammansatta begrepp; Politik, Ekonomi, Sociokulturella förhållanden och Teknologi 

(Johnson & Scholes 1999). Denna modell kan vara ett bra hjälpmedel för att inte tänka för 

kortsiktigt i omvärldsanalysen.  

 

Politik:  

Monopol, miljö, skattepolitik, 

handelsregleringar, arbetsregleringar, 

stabilitet hos myndigheter  

Ekonomi:  

Trender i BNP, räntenivå, inflation, 

disponibel inkomst, energitillgång/ kostnad  

Sociokulturella förhållanden:  

Demografi, inkomstfördelning, social 

mobilitet, utbildningsnivå  

Teknologi:  

Offentlig forskning, fokus på forskning, nya 

rön, teknologiöverföring, misslyckade 

projekt  

 

Figur 7, Johnson & Scholes 1999 
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6 Kina 
 

I detta kapitel presenteras en kort historik, en omvärldsanalys och hur den svenska handeln 

med Kina ser ut. 
 

6.1 Kort historik om Kina 
 

Rötterna till dagens kinesiska samhälle går minst 6000 år tillbaka i tiden. På 500-talet f Kr 

levde den kända filosofen Konfucius vars namn idag är en stor religion i Asien. År 221 f Kr  

grundades den första centraliserade kejsarmakten av kejsaren Qin Shi Huang Di, vars namn 

gett upphov till dagens namn på Kina. Under de följande tusen åren var Kina världens största 

och ledande rike. På 1200-talet erövrade Djingis Khan landet och under de efterföljande 

Ming- och Qingdynastierna stagnerade utvecklingen inom ekonomin. Portugiserna, som första 

européer, nådde Kanton (Guangzhou) 1514 och Storbritannien upprättade sin första 

handelsstation i samma stad 1689.  

 

I början av 1900-talet utlöste ett uppror en revolution, kejsardömet störtades och det 

nybildade nationalistpartiet Kuomintang, blev Kinas ledare. På 1930-talet genomförde den 

relativt nybildade kommunistiska kinesiska röda armen "Den långa marschen" hundratals mil 

norrut för att undgå att bli krossade av Kuomintangs styrkor och Mao Zedong utsågs till 

kommunistpartiets ledare. 1949 intog kommunisterna Peking och Mao Zedong proklamerade 

folkrepubliken Kinas grundande på Himmelska Fridens torg.  

 

Under 1950-talet genomförde den nya kommunistiska regeringen en omfattande 

omorganisation av samhället, femårsplaner och folkkommuner introducerades. Efter Mao 

Zedongs död 1976 ändrade den nye ledaren Deng Xiaoping kurs och inledde en ny ekonomisk 

reformpolitik, Kina började nu öppna sig mot omvärlden. Krossandet av demokratirörelsen 

och massakern kring Himmelska Fridens torg 1989 visade dock att det inte fanns planer på 

reform av det politiska systemet. 

 

1991 börjar investeringarna öka markant och landet har en BNP ökning i städerna på 10 % per 

år. Staden Shanghai moderniseras rejält och börjar nu få tillbaka sin status som 

handelscentrum från Hong Kong (Världens Resor, 2006) som 1997 införlivades med Kina. År 

2001 blev Kina medlem i WTO (Exportrådet, 2006). 
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6.2 Omvärldsanalys av Kina 
  
Här nedan presenteras PEST-modellen applicerad på Kina. Se bilaga 8 för övriga risker, 

hinder och goda råd som inte presenteras nedanför. 

 

6.2.1 Politik 
 

Kina är en kommunistisk enpartistat som har som mål att växa sig starkt och bli en global 

stormakt. För att landet ska kunna växa sig stark, krävs fortsatt ekonomisk tillväxt. Detta 

förutsätter stabila relationer till omvärlden eftersom utrikeshandel, utländska 

direktinvesteringar och utländsk modern teknologi är viktiga komponenter för ekonomins 

tillväxt (Exportrådet, 2006). Inrikespolitiken prioriterar alltså ekonomisk tillväxt och alla 

beslut tas av regeringen utan folklig förankring (Petersen, 2005). Landets relation med USA 

har förbättrats avsevärt och idag kan deras relation ses som det viktigaste bilaterala 

förhållandet i världen. Det finns många motsägelser i den kinesiska politiken. För att möta det 

växande missnöjet med korruptionen inom regeringen och partiet samt sociala orättvisor 

arbetar de med att reformera partiet inifrån istället för att demokratisera och införa 

flerpartisystem. Skyddandet av partiets maktmonopol är en centralmålsättning och kritik mot 

regimen bestraffas hårt. Trots den ekonomiska framgången finns det inte grundläggande fri- 

och rättigheter som yttrande-, organisations-, religions-, och pressfrihet. Censuren och 

kontrollen av media och internet är stora och fristående politiska organisationer och 

fackföreningar tillåts inte. Dödsstraff är vanligt i Kina och finns som straff för ett flertal brott. 

2004 skrevs skyddandet av de mänskliga rättigheterna in i grundlagen men det återstår att se 

de praktiska konsekvenserna (Exportrådet, 2006). Kinas största problem är miljöförstöringen, 

landet betalar ett högt ekologiskt pris för sin snabba ekonomiska tillväxt (Stensson, 2005).  

 

För att investera i Kina, som ett utländskt företag, finns det speciella krav som t ex antalet 

lokalanställda och svårigheter att importera sina produkter. Inom sektorerna telekom, kraft 

och fordon, de sektorer där den största exporten sker, måste utländska företag förlägga 

tillverkningen och en viss del av forskningen och utvecklingen i Kina för att komma åt den 

kinesiska marknaden (Schwaag & Widman, 2005). Vissa bolag i Kina har särskilda 

skatteregler t ex att de två första vinstgivande åren betalar man 0 % skatt, därefter tre år med 

50 % skattereducering (Aschan, 2006). När det gäller skydd av immateriella rättigheter (t ex 

lagar mot piratkopiering) har Kina ingen dålig lagstiftning men de har brist på tradition och 
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moral. Ca 5 % av världshandeln är piratkopierade varor och det totala värdet uppgår till ca 

USD 300 miljarder per år och Kina är bland de värsta syndarna (Aschan, 2006). Det finns 

också en svag företagskultur, dåliga eller obefintliga internkontroller och slutligen brist i det 

legala systemet, dåliga resurser hos domstolarna. Några orosmoln just nu för den kinesiska 

regeringen är den stora ojämlikheten mellan regionerna, överhettning och en eventuell 

ekonomisk hårdlandning och att regionerna inte följer Beijings direktiv (Hähnel, 2006).   

 

6.2.2 Ekonomi   
 
Sedan Kina inledde sin reformpolitik 1978 har landet upplevt en av världshistoriens största 

ekonomiska förvandlingar. Mellan 1978 � 2002 var den ekonomiska tillväxten i snitt 11% per 

år och inflationen knappt 4% och ca 200 miljoner människor har kommit ifrån fattigdomen 

(Exportrådet, 2006). 2005 låg BNP per capita på USD6800 (CIA, 2006). Klasskillnaderna är 

dock fortfarande mycket stora mellan de rika kuststäderna och det fattiga inlandet. Sedan 

Kinas inträde i WTO 2001 har landet fått en allt viktigare roll internationellt sett och Kina är 

idag världens tredje största handelsnation med Asiens största konsumentmarknad. Den totala 

handeln år 2004 uppgick till 70 % av BNP. Kina är också en av de största mottagarna i 

världen av utländska direktinvesteringar och de senaste fem åren har deras export tredubblats, 

målet är att det ska fyrdubblas från år 2000 till 2020. Kinas viktigaste handelspartners är idag 

EU, USA, Japan och ASEAN. De viktigaste branscherna i Kina är textil, tillverkning av 

konsumtionsvaror, maskiner, bilar, kemi och råvaror. Landet har en blandekonomi, trots sin 

kommunistiska regering, med både privata och statliga företag (Exportrådet, 2006). Det 

största orosmolnet i den kinesiska ekonomin är den snabba kredittillväxten i banksystemet 

och USA:s snabbt växande negativa handelsbalans. Andra problem är banksektorn som är 

bättre men fortfarande inte bra och den rådande överinvesteringen i fastigheter och 

överkapacitet i många andra sektorer (Hähnel, 2006).  

 

6.2.3 Sociokulturella förhållanden   

Kina är idag världens folkrikaste nation med 1 314 miljoner invånare (CIA, 2006). Den stora 

befolkningstillväxten har länge oroat de kinesiska ledarna och på 1980-talet infördes 

ettbarnspolitiken. Detta innebar att om man skaffade fler barn kunde man förlora samhälleliga 

förmåner. Idag har denna politik uppluckrats och ett andra barn tolereras. Kina är ett land med 

en stor etnisk mångfald. 92 % kallar sig �han� som är liktydigt med kines. Resterande 8 % 

fördelar sig på 55 minoritetsfolk, störst är zhuang med 16 miljoner människor och andra stora 
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grupper är manchuer, hui (kinesiska muslimer), mongoler och tibetaner. Minoriteterna skiljer 

sig från �han� vad det gäller språk och religion. Det finns idag i Kina sju huvudsakliga 

språkgrupper, där mandarin är den största. I dessa språkgrupper finns dessutom hundratals 

dialekter. Det råder en hög inflyttning från landsbygden till städerna, till största del p g a 

arbetslösheten på landsbygden. Man räknar med att det finns en �flytande befolkning� på ca 

100-150 miljoner. Utbildningen i Kina har varit mycket låg fram till för några år sedan. 1986 

beslutade man att inför en nioårig grundskola som skulle vara obligatorisk. Allt fler kineser 

skaffar sig idag också en högre utbildning. Konkurrensen för att komma in på något av de 

bästa universiteten är enorm men nya universitet och högskolor öppnas. Mellan 1998 och 

2003 tredubblades antalet studenter och ca 5 miljoner studenter beräknas utexamineras varje 

år (Landguiden, 2006), (se bilaga 6 och 7). 

 

6.2.4 Teknologi 

Kina anses som världens ledande lågkostnadsland vad gäller produktion, ofta produkter med 

lågt teknikinnehåll, men detta håller på och förändras snabbt. Sverige och andra industriländer 

kan inte räkna med att i framtiden ha ensamrätt på avancerade produkter med högt 

förädlingsvärde (Larsson, 2005). Kina har sedan flera år tillbaka inlett olika samarbeten inom 

forskning i teknologi och vetenskap med andra länder. De utvecklar snabbt sin teknologi, tack 

vare den enorma inhemska marknaden som finns. Landet har bl a flest mobilanvändare i 

världen (Brightman, 2004). En milstolpe för den snabba tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen var när Kina i oktober 2003 blev den tredje nationen i världen som genomförde 

en bemannad rymdflygning (Landguiden, 2006).  

 

6.3 Sveriges handel med Kina  
 

Kina är sedan 2003 Sveriges viktigaste handelspartner i Asien och Sveriges 12:e största 

handelspartner i världen. Den svenska importen från Kina var år 2005 totalt SEK 29,6 

miljarder, vilket är en ökning med 27 % från år 2004. Den svenska exporten till Kina var 

2006 (jan-jun) drygt SEK 11 miljarder, vilket är en ökning med nästan 27 % jämfört med 

samma tidsperiod året innan (Swedishtrade, 2006). Som enda sektor har telekomexporten 

minskat sedan 1998, det i samband med att de svenska telekomföretagen framgångsrikt har 

etablerat större lokal tillverkning (Schwaag & Widman, 2005). 
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Om man bortser från nedgången för telekomsektorn har Sverige klarat sig mycket bra i 

konkurrensen. Den svenska exporten till Kina har utvecklats bättre än närliggande 

konkurrentländers förutom Tyskland och har vuxit tack vare framförallt verkstadsprodukter. 

Nedgången för konkurrentländerna kan förklaras av att Kina i dag importerar mer från 

länderna i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Samtidigt har Kinas handel med sina 

grannländer vuxit. 

 

Den svenska exporten är idag mycket mer diversifierad. Förutom telekom, är i dag de 

viktigaste exportvarorna kraftmaskiner och eldistribution (12 %), pappersprodukter (10 %), 

järn och stål (6 %), transportmedel (6 %) och kemiska produkter (6 %). Övriga 

verkstadsprodukter, framförallt olika typer av maskiner och apparater utgör också en stor del 

av exporten (28 %). Diversifieringen har minskat risken för kraftiga svängningar och förutsatt 

en fortsatt stark ekonomisk tillväxt och en snabb utveckling av ekonomin är utsikterna för 

exporten till Kina goda. Vi kan förvänta oss att Kina kommer att bli ännu viktigare i våra 

handelsrelationer framöver (se bilaga 3). 

 

Sverige eftersträvar ett större utbyte och samarbete med Kina inom t ex handel, investeringar, 

teknik, vetenskap och kultur. En viktig del i den svenska Kina-politiken är att ha en aktiv 

dialog om mänskliga rättigheter med den kinesiska ledningen och verka för ökad respekt för 

mänskliga rättigheter i landet (Schwaag & Widman, 2005). Överflyttning av verksamhet till 

Kina skapar nya möjligheter och till stor del förklarar svenska företag att de flyttar delar av 

sin produktion eller startar produktion i Kina för att kunna möta ökad efterfrågan i hela 

Asienregionen (Swedishtrade, 2006). 
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7 Den kulturella skillnaden mellan Sverige och Kina  
 

Här nedan följer en redovisning av hur de kulturella skillnaderna ser ut mellan Sverige och 

Kina i de fem olika dimensionerna som finns i Hofstedes teori (Hofstede 1991): 

(se bilaga 4) 

 

• Maktdistans: På en skala där Malaysia och Slovakien har högst poäng (104) och 

Österrike lägst (11), har Sverige 31 poäng och Kina 80 poäng. Intressant här är att 

Kinas maktdistanspoäng är mycket högre än Ostasiens medel som är 60, och medlet i 

världen som är 55. Detta indikerar att det är en stor ojämlikhet när det kommer till 

makt och rikedom inom samhället.  

 

• Osäkerhetsundvikande: På en skala där Grekland har högst poäng (112) och 

Singapore lägst (8) har Sverige 29 poäng och Kina 35 poäng. 

 

• Maskulinitet: På en skala där Slovakien har högst poäng (110) och Sverige lägst poäng 

(8) har Kina 52 poäng. 

 

• Individualism: På en skala där USA har högst poäng (91) och Guatemala lägst poäng 

(6) har Sverige 71 poäng och Kina 20 poäng. Här har Kina ett av de lägsta poängen 

jämfört med andra asiatiska länder som har en medelpoäng på 24.  

 

• Tidsorientering: På en skala där Kina har högst poäng (118) och Pakistan har det 

lägst (0) har Sverige 28 poäng. Kina har här den högst poängen i världen, vilket 

stämmer bra överens med de andra asiatiska kulturerna. 

 

Sverige och Kina har ett relativt stort kulturellt avstånd i alla dimensioner utom 

osäkerhetsundvikande (se figur 5). Osäkerhetsundvikande tillsammans med maktdistans är de 

två dimensionerna som tydligast visar personers syn på ett företag/organisation. Anledning till 

det är att organisering oftast kräver svar på två frågor: (1) vem som har makt att bestämma 

vad och (2) vilka regler eller procedurer ska följas för att nå upp till de önskade målen. Svaret 

på fråga ett beror på hur maktdistansdimensionen ser ut och svaret på fråga två hur 

osäkerhetsundvikandedimensionen ser ut (Hofstede 1991). Sverige och Kina har likvärdiga 

tankesätt när det gäller osäkerhetsundvikande men stora skillnader när det gäller maktdistans. 
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Med hjälp av Kogut och Singhs (1988) formel och Hofstedes poäng för de olika 

dimensionerna tas här fram ett index för det kulturella avståndet. Eftersom det inte finns 

någon exakt skala för vad som anses vara ett stort respektive ett litet kulturellt avstånd, har vi 

även beräknat skillnaden mellan Sverige - Danmark, Sverige � Tyskland och Sverige � Japan. 

 
 
 Sverige Kina (Sv --- Ki)2 / V 

Maktdistans 31 80 4,2799 

Osäkerhetsundvikande 29 35 0,0646 

Maskulinitet 5 52 6,5162 

Individualism 71 20 4,5472 

Summa   15,4079 

Det kulturella avståndet mellan Sverige och Kina 15,4079/4=3,8519 

Figur 8, Egen 

 

Kulturellt avstånd mellan Sverige och Danmark:0,1846  

Kulturellt avstånd mellan Sverige och Tyskland:3,3399 

Kulturellt avstånd mellan Sverige och Japan:8.2638 

(se bilaga 5) 
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8 Enkätundersökningen 
 

I detta kapitel presenteras svaren från enkätundersökningen som gjordes bland 40 svenska 

företag som finns representerade på den kinesiska marknaden. Observera dock att dessa 

statistiska resultat är tveksamma p g a de endast baserar sig på en liten del av de företag som 

finns representerade i Kina. 

 

 

Antal anställda i företaget 

52 % av respondenterna är 

s.k. storföretag med mer än 

151 anställda. 35 % är 

medelstora företag med 21�

150 stycken anställda och 

resterande 13 % är 

småföretag med mindre än 

20 anställda. 

 

 

 

Etableringslängd på den 

kinesiska marknaden 

5 % av företagen har varit 

representerade på den 

Kinesiska marknaden i 

mindre än ett år, 32.5% i 1-

5 år, 22.5% i 6-10 år och 

40% i mer än 10 år. 

 

 

Totalt antal anställda i Företaget?

13%

35%
52%

Litet (< 20 anställda) Mellan (21-150 anställda) Stort (> 151 anställda)

Hur länge har Ert företag varit etablerat/representerat på den 
kinesiska marknaden?

5
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40
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Antal år
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Etableringsorsak 

42.5% etablerade sig i Kina 

pga. den pressade 

konkurrenssituationen, 3 % 

för att de ville sänka sina 

produktionskostnader, 

42.5% för att öka sin 

lönsamhet och 27.5% har 

fått krav från kunder att 

etablera sig i Kina. 

 

Etableringsform 

När det gäller 

etableringsformer har 62 % 

helägt dotterbolag, 10 % 

exporterar till Kina via en 

lokal agent, 10 % har ett 

joint venture och resterande 

18 % har annan 

etableringsform. 

Majoriteten av dem som 

har annan etableringsform har representationskontor (se bilaga 10). 

 

 

Etableringshinder 

Den största svårigheten 

våra respondenter upplevde 

med sin etablering var lagar 

och förordningar sedan 

följer kulturella skillnader, 

tullavgifter, korruption, 

skatter och piratkopiering.  

 

Varför etablerade Ni er i Kina?

42,5

30

42,5

27,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%
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marknaden?
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Vilka är de största svårigheter/hinder som Ni upplevt med Er 
etablering?
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Lönsamhet 

När det gäller lönsamheten 

har 21 % haft en hög 

lönsamhet, 41 % medelbra 

lönsamhet, 18 % låg och 10% 

har haft förlust. 10 % av 

företagen svarade att de inte 

visste/att det var för tidigt att 

säga. 

 

 

Internationell erfarenhet 

52 % av de tillfrågade 

företagen hade innan sin 

etablering i Kina stora 

erfarenheter av att etablera 

sig i utlandet. 25 % hade liten 

erfarenhet och för 23 % av 

respondenterna var det deras 

första utlandsetablering. 

 

 

Språket 

77,5% av de tillfrågade 

företagen har graderat språket 

som medel till mycket svårt. 

Endast 10 % ser ingen 

svårighet alls. 

 

 

 

 

 

 

Hur har den genomsnittliga lönsamheten varit för Er kinesiska 
etablering?

10%

18%

41%

21%

10%

Förlust Låg Medel Hög Vet ej/För tidigt att säga

Hur skulle du gradera Ert  företags internationella erfarenheter 
före etableringen i Kina?
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Affärsförhandlingar 

Majoriteten av företagen, 

92,5%, tycker att 

affärsförhandlingar är 

medelsvårt. Endast 2,5 % ser 

det som en stor svårighet och 

5 % ser ingen svårighet alls 

(se bilaga 9 för tips vid 

affärsförhandlingar). 

 

 

Lokala vanor och 

beteenden 

När det kommer till 

svårighetsgraden av lokala 

vanor och beteenden tycker 

den enskilda majoriteten av 

företagen, 40 %, att det är 

medelsvårt. Hälften av de 

resterande företagen tycker 

att det är mycket svårt medan 

den andra halvan ser det som mindre svårt.  

 

 

Lokala värderingar och 

attityder 

En majoritet av våra 

respondenter, 82,5%, ser 

lokala värderingar och 

attityder som medelsvårt till 

svårt. Endast 17,5% anger 

svårighetsgraden som låg. 
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Den lokala 

utbildningsnivån 

Majoriteten av de tillfrågande 

företagen, 77,5%, ser inga 

större svårigheter i den lokala 

utbildningsnivån. Endast 5 % 

ser det som en stor svårighet. 

 

 

 

 

Den lokala religionen 

Den enskilda majoriteten, 

hela 77,5%, ser ingen 

svårighet i den lokala 

religionen. 

 

 

 

 

 

 

Den lokala teknologin 

85 % av respondenterna ser 

inga större svårigheter i den 

lokala teknologin, varav 30% 

ser ingen svårighet alls. 
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Den lokala infrastrukturen 

80 % av respondenterna ser 

inga större svårigheter i den 

lokala infrastrukturen, varav 

25 % ser ingen svårighet alls. 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrytering av personal på 

plats 

När det gäller rekrytering av 

personal på plats ser 47,5% 

knappt någon svårighet 

medan 27,5% ser en större 

svårighet. 

 

 

 

 

Se bilaga 10 för respondenternas egna kommentarer under de olika frågorna. 
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9 Analys 
 

I detta kapitel presenteras en analys av den insamlade empirin med hjälp av teorierna.  

 
 
 
9.1 Företagens storlek och etableringslängd 
 
Enligt vår undersökning är majoriteten av de svenska företagen, som är etablerade i Kina, 

stora företag med 151 eller fler anställda. Idag har det dock blivit vanligare att små och 

mellanstora företag etablerar sig i Kina. Med tanke på företagens storlek kan man dra en 

parallell till hur länge de har varit representerade på den kinesiska marknaden, majoriteten 

62,5%, har funnits representerade i Kina i över 6 år och hela 40 % av företagen i mer än 10 år. 

Trots att Kina i dagsläget är en populär marknad som intresserar många företag har endast 5% 

av företagen varit etablerade i mindre än ett år. En anledning till att majoriteten är stora 

företag med lång erfarenhet på den kinesiska marknaden kan vara att innan handeln över 

nationsgränserna ökade kraftigt var etableringshindrerna svårare att överkomma och företag 

hölls sig oftast i sitt eget land. Stora företag har också mer resurser för utlandsetableringar och 

kan därmed ta större risker. 

 

 

9.2 Etableringsorsak 
 
Generellt är de största anledningarna för en utlandsetablering en pull faktor så som ökad 

lönsamhet som man kan få med bl a sänkta produktionskostnader och/eller en ökad volym 

men över 40 % av våra respondenter etablerade sig i Kina p g a push faktorn så som den 

pressade konkurrenssituationen och krav från kunder. Konkurrensen är en viktig faktor och 

bolag tenderar ofta att följa efter sina konkurrenter till nya marknader. Det är fortfarande 

förknippat med relativt höga risker att etablera sig i Kina och det kan vara en orsak till att 

företag inte etablerar sig där endast för att öka lönsamheten. Om företag blir �tvingade� att 

etablera sig i Kina, p g a krav från kunder/konkurrenssituationen, så har de inte så mycket val, 

de vet att de inte kommer överleva utan en etablering i Kina. Stora företag med mycket 

resurser kan på ett säkrare sätt göra en satsning i Kina. De vågar ta chansen och kan riskera att 

få en lägre lönsamhet i Kina då deras totala lönsamhet ändå är hög. Vid en utlandsetablering 

har större företag därmed lättare att klara av dessa kostnader och risker. När det gäller 

lönsamheten har 80 % av våra respondenter gått med vinst varav ca 20 % har haft en hög 
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lönsamhet. 10 % har haft förlust och 10% av företagen svarade att de inte visste eller att det 

var för tidigt att säga.  

 

 

9.3 Etableringsform 
 
Hela 62 % av respondenterna har ett helägt dotterbolag. En orsak till det är förmodligen att 

majoriteten av företagen har funnits länge på den kinesiska marknaden. 52 % av företagen 

hade innan sin etablering i Kina stora erfarenheter av utlandsetableringar. Tidigare erfarenhet 

av utländsk verksamhet är positivt, erfarenheten av den nuvarande utländska verksamheten 

hjälper företaget inför en ny utländsk etablering och desto större utländsk erfarenhet man har 

desto större är chanserna att lyckas med den nya etableringen. I de flesta utlandsetableringar 

kopierar företag en egen redan lyckad utlandsetablering men ibland kan det visa sig att 

kunskapen inte gäller på den nya marknaden och ny kunskap måste införskaffas och detta 

leder till att företaget ökar kunskapen om den egna verksamheten. 

 

Resterande företag använder sig av Representationskontor/Export via lokal agent eller Joint 

Venture. Representationskontor/Export via lokal agent har visat sig vara positivt just i Kina 

och denna etableringsform passar de företag som vill synas på den kinesiska marknaden men 

samtidigt gå försiktigt tillväga i sin utlandsetablering utan någon större kapitalinsats. Ingen av 

våra respondenter använder sig av licensiering eller franchising och en anledning till det kan 

vara att Kina är en så extremt stor marknad och dessa strategier passar bättre på mindre 

marknader. Andra anledningar kan vara den stora utbredningen av piratkopiering, vid 

licensiering eller franchising avslöjar man sin kunskap och erfarenhet och har därefter svårt 

att kontrollera den lokala verksamheten. 

 

 

9.4 Det kulturella avståndet mellan Sverige och Kina 
 
47.5% av respondenterna ser de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina som svåra. 

Uppsalamodellen beskriver att kulturella skillnader har betydelse för hur företag agerar vid en 

utlandsetablering men tar inte upp något om hur skillnaderna påverkar ett företags 

utlandsetablering. Det gör däremot Kogut och Singhs i sin utveckling av Uppsalamodellen. 

Dessa teorier tar upp att om företag har brist på kunskap och erfarenhet om den nya 

marknaden leder det till en ökad risk för företaget vid en utlandsetablering. Ju större kulturellt 
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avstånd mellan hemland och värdland, desto mindre kunskap har företagsledningen om den 

nya verksamheten och därmed upplever de en större risk och osäkerhet. Denna situation gör 

att företag lutar åt att använda sig av den etableringsmetod som minskar den risken. Denna 

risk kan till viss del undvikas genom att välja etableringsformerna joint venture eller 

greenfield istället för helägt dotterbolag. En anledning till att våra respondenter ändå har valt 

ett helägt dotterbolag trots den kulturella skillnaden kan vara att det är stora företag med 

mycket internationella erfarenheter. En annan orsak är att det har varit etablerade länge på 

marknaden och förmodligen gått från en enklare etableringsform till helägt dotterbolag. 

 

Resultatet av Kogut & Singh studie visar två mönster av hur kulturella faktorer påverkar 

företagets val av etableringsmetod, dels att ju större det kulturella avståndet är och dels om 

företagets nationella kultur karakteriseras av osäkerhetsundvikande desto större sannolikhet 

att företaget väljer en joint venture eller greenfield. Om man jämför Sverige med andra 

länder karakteriseras den svenska kulturen inte av osäkerhetsundvikande. Detta innebär 

enligt Kogut och Singhs studie att företagen ej ska välja joint venture eller greenfield vilket få 

av våra respondenter har gjort. Indexet på den kulturella skillnaden mellan Sverige och Kina 

är 3,8519, detta kan jämföras med den kulturella skillnaden mellan Sverige och Tyskland som 

är 3,3399 (eller med Sverige-Japan 8,2638 som har mycket höga skillnader). Här ser vi att 

den kulturella skillnaden är likvärdig mellan Kina och Tyskland men detta stämmer inte 

riktigt. Dessa siffror är ett medelindex på de olika dimensionerna och p g a att Sverige och 

Kina har i princip likvärdiga poäng i dimensionen osäkerhetsundvikande gör det att 

medelindexet blir relativt lågt även fast den kulturella skillnaden i de andra dimensionerna är 

relativt höga. 

 

Då maktdistans är en av de två dimensionerna som tydligast visar en persons syn på företaget 

kan detta ge upphov till stora kulturella problem. I Sverige råder det relativt stor jämlikhet och 

det är inte så vanligt med hierarkiska företag som i Kina. I Kina finns en stor skillnad mellan 

de som är överordnade och de som är underordnade. De antas att de underordnade gör allt för 

att undvika att arbeta och därför tror ledarna att de måste ha en auktorisk roll och att de måste 

tvinga folk att arbeta och handleda på nära håll. Det är inte nödvändigtvist så att detta är 

påtvingat befolkningen, snarare att det är accepterat av samhället genom det kulturella arvet.  

Här kan det uppstå problem om de kinesiska underordnande har svenska handledare. Den 

svenska handledaren kan lätt ses om mesig om han inte är på de underordnade hela tiden och 
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handledaren kan också se de kinesiska arbetarna som slöa och att de är dåliga på att ta egna 

initiativ. 

 

 I dimensionen osäkerhetsundvikande som är den andra dimensionen som visar en persons syn 

på företaget har Sverige och Kina liknande poäng. Här ser man vilka regler eller procedurer 

som ska följas för att uppnå de önskade målen i företaget.  

Sverige är det land i världen som har lägst index när det gäller maskulinitet medan Kina har 

mycket högre index. Det är i denna dimension den största kulturella skillnaden finns och 

självklart kan det leda till problem som t ex att svenska kvinnliga ledare kanske inte tas på 

allvar av de kinesiska arbetarna. I Sverige ses arbetet inte som det centrala i livet utan man 

prioriterar familjen och livskvaliteten med t ex kortare arbetsdagar och längre semester, i Kina 

är det tvärtom. Detta behöver inte direkt leda till några problem, det skulle vara värre om 

situationen var tvärtom, om ett kinesiskt företag etablerade sig i Sverige och svenska arbetare 

skulle ha en kinesisk handledare.  

 

I dimensionen individualism finns det också stora kulturella skillnader. I Sverige är vi relativt 

självständiga och tar egna initiativ medan i Kina fungerar man bättre i grupp. Här kan samma 

problem som i maktdistans dimensionen förekomma. Att arbetarna inte tar initiativ till nya 

arbetsuppgifter när de gjort klart vad de blivit tillsagda utan väntar på att bli beordrade. Detta 

kan vara ett kännetecken på det kollektiva samhället som uppmuntras av den kommunistiska 

regeringen. Lojaliteten i en kollektiv kultur värderas högst. Samhället fostrar starka 

förhållanden där alla tar ansvar för de andra medlemmarna i sin grupp. 

 

I den senast tillagda dimensionen tidsorientering (som inte ingår i medelindexet) har Sverige 

ett relativt lågt poäng medan Kina har det högsta i världen. I Sverige anställer man folk med 

tanke på deras kunskaper så att de på en gång kan börja arbeta på den position de blivit 

anställda till och visa resultat. Företag vill helst inte lägga ner så mycket utbildning på 

personalen eftersom de inte vet hur länge den anställda är kvar i företaget. I Kina är det 

tvärtom, här anställer man folk utan kunskaper och utbildar dem. Oftast vet man att personen 

stannar inom samma företag livet ut. 
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9.5 Etableringshinder 
 
Förutom de kulturella hindren som togs upp ovan var de största svårigheterna med 

etableringen i Kina att hantera lagar och förordningar, tullavgifter, skatter och piratkopiering. 

Det är logiskt att majoriteten av respondenterna såg lagar och förordningar som svårast då 

Kina har speciella krav på utländska företag som t ex antalet lokalanställda och att man måste 

förlägga tillverkningen och en viss del av forskningen och utvecklingen i Kina för att komma 

åt den kinesiska marknaden. Vissa bolag i Kina har särskilda skatteregler t ex att de två första 

vinstgivande åren betalar man 0 % skatt, därefter tre år med 50 % skattereducering. Dessa 

skattelättnader kan vara en anledning till att endast 10 % av respondenterna ser detta som ett 

hinder. Dessa regler kan vara en anledning till att WOFEs, en version av helägt dotterbolag i 

Kina, har visat sig vara en populär etableringsform då den är lämplig för alla typer av företag 

och kan lättare komma över vissa etableringshinder. De kan t ex få mycket fördelaktiga 

skattereduktioner och endast ha tillverkningen i Kina och sedan exportera för att få lägre 

produktionskostnader. Man får dock inte glömma att p g a att Kina är en diktatur kan snabba 

förändringar ske utan förvarning som t ex att lagar och skatter snabbt kan ändras. Som en av 

våra respondenter uttryckte det �Förändringstakten i lagstiftning och regelverk kan över en 

natt förändra spelförutsättningarna�. Det är intressant att endast 2,5 % ser piratkopiering som 

ett hinder då Kina är det land som är mest känt för att piratkopiera. Detta kan bero på att de 

kinesiska lagarna mot piratkopiering blir bättre och bättre eller att svenska företag är väldigt 

försiktiga. 

 

 

9.6 Avslutande analys 
 
Att etablera sig i utlandet för tidigt kan ge både positiva och negativa konsekvenser och de 

traditionella teorierna menar att man ska gå försiktigt fram. Men i en del branscher passar det 

bättre med en snabbare internationaliseringsprocess. Hur ett företag organiserar sin tillväxt är 

relaterat till dess internationalisering. Uppsalamodellen tar upp den traditionella synen på 

internationalisering och menar att man ska gå långsamt och försiktigt fram i sin 

internationaliseringsprocess. De ser internationaliseringen som en läroprocess där företaget 

etablerar sig försiktigt i andra länder och börjar med länder i sin närhet. Det är också en passiv 

process där t ex export sker som en reaktion på en beställning från ett annat land. Sedan kan 

man stegvis exportera till länder som ligger längre bort, meningen är att man ska minimera 

risktagandet.  
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Idag gäller Uppsalamodellen till viss del men annars är den rätt förlegad. T ex i dynamiska 

och högteknologiska branscher kan man oftast inte internationalisera sig gradvis, det skulle ta 

för lång tid och man skulle eventuellt missa möjligheten. När Uppsalamodellen gjordes fanns 

inte internet som har haft en enorm påverkan på den internationella handeln då man lätt kan 

kontakta vilket företag som helst som har en hemsida. 

 

Om man etablerar sig för tidigt kan det bli både svårt och dyrt och ett misstag kan lätt leda till 

konkurs. En stor konkurrensfördel är tidigare erfarenheter och kunskap. Ett företag som följer 

Uppsalamodellen går alltså försiktigt framåt och försöker minimera alla risker genom att inte 

etablera sig på marknader som är allt för kulturellt annorlunda från hemmamarknaden. Men 

en del företags utlandsetableringar styrs av hur affärsmöjligheterna ser ut, de tar reda på var 

de kan maximera vinsten oavsett hur de kulturella skillnaderna ser ut. 
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10 Slutsatser 
 

I detta kapitel redogörs slutsatserna som baseras på data utifrån analysen. Dessa slutsatser 

är dragna utifrån det material som är presenterat i uppsatsen, då det finns ett relativt stort 

bortfall i enkätundersökningen är trovärdigheten begränsad. 

 

Avsikten med denna uppsats var att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns för 

svenska företag att etablera sig i Kina. De största möjligheterna för de svenska företagen med 

en etablering i Kina är att företagen kan öka sin lönsamhet, vilket en stor majoritet av 

företagen gör, och sänka sina produktionskostnader vilket 30 % av respondenterna ser som en 

viktig möjlighet. De största hinder med en etablering i Kina är lagar och förordningar, 

tullavgifter och skatt. Detta beror på att Kina har speciella regler för utländska företag. En stor 

anledning till att Kina fortfarande förknippas med hög risk är p g a den rådande diktaturen 

som kan ändra lagar och spelregler med kort tidsfrist. Hälften av företagen ser även de 

kulturella skillnaderna som svåra och som ett stort hinder. 

 

• Majoriteten av de svenska företagen i Kina är stora, har stor erfarenhet av 

utlandsetableringar och varit etablerade länge på den kinesiska marknaden. 

 

• Helägt dotterbolag är den populäraste etableringsformen i Kina och då speciellt 

WOFE som visats vara en populär form. Många har även Representations kontor. 

 

• Det är förknippat med hög risk att etablera sig i Kina. 

 

• Kulturella skillnader har betydelse vid en utlandsetablering och ju större skillnaden är 

mellan hemland och värdland, desto större osäkerhet vid en utlandsetablering. 

 

• Den kulturella skillnaden mellan Sverige och Kina är relativ stor om man bortser från 

hur länderna ser på det som är annorlunda. 
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11 Metod- och källkritik 
 
I detta kapitel presenteras en metod- och källkritik, där kritik framförs på den skrivna 

uppsatsen.  

 

Då detta har varit vår första stora akademiska uppsats tycker vi att vi har lärt oss mycket men 

vi ser också nu i efterhand vad vi kunde ha gjort bättre. Först har det varit svårt att planera 

tidsåtgången för arbetet, till största del för att vi är oerfarna. Trots att vi tyckte att vi var bra 

pålästa var vi lite väl ivriga i början och skrev om många teorier/modeller som vi sedan insåg 

inte var relevanta för våra respondenter. Vi skulle även ha gjort en större förundersökning 

innan vi gjorde enkätutskicket. Vi använde oss av en mailinglista på Sweden China Trade 

Councils hemsida över deras medlemmar men borde istället ha kontaktat exportrådet för att få 

en uppdaterad lista över svenska företag i Kina. Vi inser nu att medlemmarna i Sweden China 

Trade Council inte nödvändigtvis är etablerade i Kina, en del är medlemmar för att de är 

intresserade av att etablera sig. Detta är nog anledningen till att vi inte fått så hög 

svarsfrekvens som vi hade önskat. Detta tycker vi är synd då mycket tid och förarbete las ner 

på att utforma en lättförstålig och snabb enkät som var upplagd på en hemsida så att vi sedan 

enkelt skulle kunna sammanställa den. Vi tycker att vår uppsats är väl genomarbetad och är 

väl värd att presenteras trots bortfallet på enkäten, man bör dock ha de statistiska 

begränsningarna i baktanke. 
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12 Förslag till vidare forskning 
 
I detta kapitel presenteras information och förslag för framtida forskning inom 

utlandsetableringar.   

 

Vi har just hört att staten skall ge 680 000 kronor till exportrådet för att de skall göra ett 

projekt där de skall analysera etableringsmöjligheter för små och medelstora företag i Kina. 

Vi ser fram emot denna rapport som kommer att innehålla en grundlig undersökning med hög 

validitet. Det skulle också vara intressant med en mer kvalitativ analys av några företag som 

har varit etablerade på den kinesiska marknaden i olika längd. Att intervjua och mer på djupet 

få en förståelse för just deras etableringsprocess och vilka hinder och möjligheter de ser. 

Självklart skulle det också vara intressant att göra samma studie på andra expansiva 

marknader som t ex Indien. 
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14 Bilagor 
 
Bilaga 1  
Brev till företaget 
 
Hej! 

  

Vi är två ekonomistudenter som just nu skriver vår kandidatuppsats på Södertörns Högskola i 

Stockholm. Uppsatsen handlar om svenska företagsetableringar på den kinesiska marknaden.  

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni ville medverka i vår studie genom att gå in på den 

bifogade länken och fylla i en enkät som endast tar ett fåtal minuter att svara på. Alla svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer endast att presenteras i vår 

uppsats. 

  

http://www.kina.nona.se/ 

  

Om Ni har några frågor angående enkäten eller är intresserade av resultatet kontakta oss via 

denna e-mail. 

  

Tack på förhand! 

  

Med Vänliga Hälsningar 

Veronica Strand & Ebru Ipek 

Södertörns Högskola 
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Bilaga 2  

Enkätformulär 
 
 

Enkät 

 
 

    
1 Vilket företag representerar Ni? 

 

 
  

  
2 Totalt antal anställda i Företaget? 

 

Litet (< 20 anställda) 

Mellan (21-150 
anställda) 

Stort (> 151 anställda) 
Egen kommentar: 

 

 
  
  

3 Hur länge har Ert företag varit etablerat/representerat på den kinesiska 
marknaden? 

 

<1 år 

1-5 år 

6-10 år 

>10 år 
Egen kommentar: 
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4 Varför etablerade Ni er i Kina?   

 (Flera alternativ kan anges)   

 Konkurrenssituationen   

 Sänka produktionskostnaderna   

 Öka lönsamheten   

 Krav från kunder   

 Annan orsak:   

 

 

  

    

  

  
  

5 Vilken etableringsform har Ert företaget valt på den kinesiska 
marknaden?  

 

Helägt dotterbolag 

Joint Venture (delägt dotterbolag)

Licensiering eller Franchising 

Export via lokal agent 
Annan etableringsform: 
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6 Vilka är de största svårigheter/hinder som Ni upplevt med Er etablering?  
 (Flera alternativ kan anges)   
    
    

 Lagar och förordningar   

 Skatter   

 Tullavgifter   

 Kulturella skillnader   

 Piratkopiering   

 Korruption   

 Annan orsak:   

 

 

  

    

   

   
7 Hur har den genomsnittliga lönsamheten varit för Er kinesiska etablering?  

 

Förlust 

Låg 

Medel 

Hög 
Egen kommentar: 
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8 Hur skulle du gradera Ert  företags internationella erfarenheter före etableringen i 
Kina? 

 

Vår första utlandsetablering 

Liten erfarenhet av utlandsetableringar

Stor erfarenhet av utlandsetableringar 
Egen kommentar: 

  

 

 

  

  

  
9 Betygsätt följande alternativ utifrån dess svårighetsgrad för Er verksamhet i Kina? 
 (skala 1 till 5, där 1 innebär ingen svårighet och 5 innebär stor svårighet)  

   

 Språket  

 1 2 3 4 5  
 

 Affärsförhandlingar  

 1 2 3 4 5  
 

 Lokala vanor och beteenden  

 1 2 3 4 5  
 

 Lokala värderingar och attityder  

 1 2 3 4 5  
 

 Den lokala utbildningsnivån  

 1 2 3 4 5  
 

 Den lokala religionen  

 1 2 3 4 5  
 

 Den lokala teknologin  
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 1 2 3 4 5  
 

 Den lokala infrastrukturen  

 1 2 3 4 5  
 

 Rekrytering av personal på plats  

 1 2 3 4 5 
Egen kommentar: 

 

 

 

 

  

   
   

10 Övrig information i samband mer Er etablering eller den kinesiska marknaden som 
Ni anser viktig: 

 

 

 

   

 Tryck på knappen "Lämna in" för att skicka Era svar  

   

 Lämna in
  

   

 Tack för Er medverkan!  
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Bilaga 3  
Handelsprofil mellan Sverige - Kina 
 

T R A D E   P R O F I L E  CHINA

  

2003 2004 2005
Jan-June 

2005 

Jan-June 

2006 

 Change

2006/
2005%

 

SWEDISH EXPORTS (SEK 1000) 18 133 371 19 023 818 18 849 458 8 719 410 11 040 612 27

 

SHARE OF TOTAL SWEDISH EXPORTS (%) 2,2 2,1 2 1,9 2,1 

 

FOOD 39 100 71 838 128 964 55 561 65 702 18

 

RAW MATERIALS; FUELS 621 746 1 019 521 1 043 113 481 385 734 380 53

      WOOD 32 530 58 280 73 991 35 155 56 194 60

      PAPER PULP 385 759 536 500 497 822 267 313 344 704 29

      ORES 169 602 393 835 437 325 168 884 309 570 83

      FUELS 1 476 943 8 109 576 5 525 859

 

CHEMICAL PRODUCTS 954 919 1 063 353 1 197 229 525 447 805 752 53

      PHARMACEUTICALS 396 046 270 036 258 969 131 942 196 105 49

 

SEMI-MANUFACTURES 2 801 566 2 798 869 3 472 295 1 883 389 2 029 456 8

      PAPER AND BOARD 1 112 870 1 340 362 1 419 735 744 131 708 287 -5

      WOOD MANUFACTURES 48 399 25 287 21 123 6 775 6 412 -5

      PREFAB BUILDINGS 18 308 0 391 0 716 

      IRON AND STEEL 1 390 835 1 155 153 1 725 127 989 172 1 073 440 9

      NON-FERROUS METALS 46 646 87 965 89 841 48 013 116 264 142

 

ENGINEERING PRODUCTS 13 325 891 13 743 906 12 721 194 5 655 059 7 196 790 27

      TOOLS 85 088 51 376 37 634 20 516 18 554 -10

      MANUFACTURES OF METALS.N.E.S 134 313 134 483 112 626 50 169 48 165 -4

      POWER GENERATING MACHINERY 642 943 920 365 748 984 367 693 449 265 22

      AGRICULTURAL MACHINERY 243 023 102 207 59 374 33 074 54 857 66

      CONSTRUCTION AND MINING MACHINERY 337 942 295 883 363 691 116 719 205 909 76

      PAPER AND PULP MILL MACHINERY 482 203 680 360 289 561 126 211 186 079 47

      MACHINES FOR SPEC INDUSTRIES N.E.S 653 398 877 037 727 947 293 284 286 304 -2

      METAL-WORKING MACHINERY 283 631 269 730 353 148 167 342 202 567 21

      HEATING AND COOLING EQUIPMENT 440 204 389 991 383 998 177 855 284 779 60

      PUMPS AND CENTRIFUGES 257 070 181 528 266 501 101 122 160 595 59

      MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 278 491 486 939 824 501 399 702 476 509 19

      PNEUMATIC ETC HAND TOOLS 8 888 6 386 12 507 4 333 6 342 46

      BALL OR ROLLER BEARINGS 128 665 173 665 319 262 181 531 180 323 -1

      NON-ELECTRICAL MACHINERY N.E.S 554 996 588 468 681 095 279 081 576 667 107

      OFFICE MACHINES, ADP EQUIPMENT 113 345 138 508 98 508 35 426 46 391 31

      TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 3 648 284 4 794 816 3 406 273 1 714 962 1 842 698 7

      EQUIPMENT FOR DISTR ELECTRICITY 2 621 835 1 381 759 1 977 084 735 540 825 130 12
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      APPARATUS FOR DOMESTIC USE 36 934 15 239 17 975 6 940 17 950 159

      MEDICAL INSTRUMENTS, APPARATUS 183 505 201 243 159 053 73 285 67 885 -7

      ELECTRICAL MACHINERY N.E.S 415 003 337 700 392 337 145 367 197 032 36

      PASSENGER CARS 226 799 222 762 380 537 189 120 184 381 -3

      LORRIES, TRUCKS AND BUSES 576 719 433 676 467 408 155 063 212 855 37

      PARTS FOR MOTOR VEHICLES 579 862 382 677 219 449 115 803 282 007 144

      SHIPS AND BOATS 0 15 3 701 3 701 263 -93

      TRANSPORT EQUIPMENT N.E.S 146 527 341 533 27 059 5 791 142 371 

      SANITARY ETC. AND LIGHTING EQUIPMENT 2 822 1 857 5 629 2 715 1 372 -49

      SCIENTIFIC ETC. INSTRUMENTS 242 249 329 186 380 827 152 080 238 236 57

 

OTHER MANUFACTURED GOODS 390 149 326 330 286 664 118 569 208 532 76

      FURNITURE 26 963 20 104 17 824 8 135 23 341 187

      CLOTHING 5 572 7 035 7 275 3 792 4 738 25

 

SWEDISH IMPORTS (SEK 1000) 20 077 956 23 378 170 29 706 200 13 136 267 16 106 354 23

 

SHARE OF TOTAL SWEDISH IMPORT (%) 3 3,2 3,7 3,4 3,7 

 

FOOD 353 626 386 295 488 730 188 827 224 797 19

RAW MATERIALS 81 652 65 270 111 356 41 962 77 922 86

FUELS 414 560 888 428 360 370 328 830 27 062 -92

CHEMICAL PRODUCTS 376 061 364 034 565 259 200 517 326 412 63

SEMI-MANUFACTURES 1 166 686 1 478 737 2 104 010 945 851 1 276 200 35

ENGINEERING PRODUCTS 9 951 327 11 725 658 14 409 423 6 398 597 8 269 830 29

OTHER MANUFACTURED GOODS 7 734 043 8 469 747 11 667 052 5 031 682 5 904 131 17

Exportrådet 
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Bilaga 4  
Tabell över de olika nationernas poäng i Hofstedes teori 
 
 

 

  

Country 

PDI IDV MAS UAI LTO 

Arab World ** 80 38 52 68   

Argentina 49 46 56 86   

Australia 36 90 61 51 31 

Austria 11 55 79 70   

Austria 11 55 79 70   

Bangladesh * 80 20 55 60 40 

Belgium 65 75 54 94   

Brazil 69 38 49 76 65 

Bulgaria * 70 30 40 85   

Canada 39 80 52 48 23 

Chile 63 23 28 86   

China * 80 20 66 30 118 

Colombia 67 13 64 80   

Costa Rica 35 15 21 86   

Czech Republic * 57 58 57 74 13 

Denmark 18  74 16 23   

East Africa ** 64 27 41 52 25 

Ecuador 78 8 63 67   

El Salvador 66 19 40 94   

Estonia * 40 60 30 60   

Finland 33 63 26 59   

France 68 71 43 86   

Germany 35 67 66 65 31 
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Greece 60 35 57 112   

Guatemala 95 6 37 101   

Hong Kong 68 25 57 29 96 

Hungary * 46 80 88 82 50 

India 77 48 56 40 61 

Indonesia 78 14 46 48   

Iran 58 41 43 59   

Ireland 28 70 68 35   

Israel 13 54 47 81   

Italy 50 76 70 75   

Jamaica 45 39 68 13   

Japan 54 46 95 92 80 

Luxembourg * 40 60 50 70   

Malaysia 104 26 50 36   

Malta * 56 59 47 96   

Mexico 81 30 69 82   

Morocco * 70 46 53 68   

Netherlands 38 80 14 53 44 

New Zealand 22 79 58 49 30 

Norway 31 69 8 50 20 

Pakistan 55 14 50 70 0 

Panama 95 11 44 86   

Peru 64 16 42 87   

Philippines 94 32 64 44 19 

Poland * 68 60 64 93 32 

Portugal 63 27 31 104   

Romania * 90 30 42 90   

Russia * 93 39 36 95   
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Singapore 74 20 48 8 48 

Slovakia * 104 52 110 51 38 

South Africa 49 65 63 49   

South Korea 60 18 39 85 75 

Spain 57 51 42 86   

Surinam * 85 47 37 92   

Sweden 31 71 5 29 33 

Switzerland 34 68 70 58   

Taiwan 58 17 45 69 87 

Thailand 64 20 34 64 56 

Trinidad * 47 16 58 55   

Turkey 66 37 45 85   

United Kingdom 35 89 66 35 25 

United States 40 91 62 46 29 

Uruguay 61 36 38 100   

Venezuela 81 12 73 76   

Vietnam * 70 20 40 30 80 

West Africa 77 20 46 54 16 

          *Estimated value 

**Regional estimated values: 

Arab world: Egypt, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Saudi Arabia, Unites Arab Emirates 

East Africa: Ethiopia, Kenya, Tanzania, Zambia 

West Africa: Ghana, Nigeria, Sierra Leone 

(Hofstede 1971) 
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Bilaga 5  
Uträkningen av den kulturella skillnaden 
 
Uträkningarna av de kulturella skillnaderna har genomförts med hjälp av Kogut och Singhs 

formel: 

CDj = Σ ((Iij - Iiu )2 / Vi ) / 4 

CDj = kulturellt avstånd mellan land j (Sverige) och land u (Kina) 

Iij = Index för dimension i, land j 

Vi = Variansen för index för dimension i 

 

Variansen har räknats ut enligt följande formel för samtliga dimensioner: 

V = Σ (X2) --- (ΣX)2 / n --- 1 

X = index för landpoänden i respektive dimensionen 

n = totalt antal länder 

 

Variansen för de olika dimensionerna: 

Maktdistans: 561 

Osäkerhetsundvikande: 557 

Maskulinitet: 339 

Individualism: 572 

 

Kulturellt avstånd mellan Sverige och Kina: 

CD = [(31-80)2 /561 + (29-35)2 /557 + (5-52)2 /339 + (71-20)2 /572] / 4 =  

(4,2799 + 0,0646 + 6,5162 + 4,5472) / 4 = 

15,4079 / 4 = 3,852   
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Bilaga 6 
Landfakta om Kina  

Officiellt namn Folkrepubliken Kina 

Huvudstad Peking 

Yta  9 600 000 km2 

Folkmängd 1 292 milj. (2003) 

Befolkningstillväxt 0,6% (2003) 

Officiellt Språk Mandarin (rikskinesiska) 

Religion Ingen officiell religion 

Statsskick Folkrepublik 

Statschef President Hu Jintao 

Regeringschef Premiärminister Wen Jiabao 

Utrikesminister Li Zhaoxing 

Större politiska partier Kinas Kommunistparti (KKP) 

Senaste allmänna val Enpartistat (Formellt flerpartistat) - avsaknad av fria val 

Nästa reguljära allmänna val Enpartistat (Formellt flerpartistat) - avsaknad av fria val 

Valuta  Yuan (CNY)/renminbi (RMB) 

Växelkurs 1 USD = 8,0956 CNY 

BNP (total) 1649 miljarder USD (2004) 

BNP/capita 1250 USD (2004) 

BNP/capita i PPP 5500 USD (2004) 

BNP-tillväxt 9,5% (2004) 

Inflation 2,7% (2004) 

Arbetslöshet 4,2% urban arbetslöshet enl. officiell statistik, omkring 10% enligt 

vissa bedömare, därutöver omfattande undersysselsättning på 

landsbygden 

Viktigaste näringar Järn och stål, kol, kemi, verkstadsprodukter, kläder och textil, 

hemelektronik, bygg, transport och detaljhandel 

Budgetbalans -1,79% av BNP (2004) 
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Valutareserv 610 miljarder USD (2004) 

Utlandsskuld 229 miljarder USD (2004) 

Bytesbalans 69 miljarder USD (2004) 

Export (andel av BNP) 36% (2004) 

Exporttillväxt 35% (2004) 

Viktigaste exportprodukter Kläder,skor, IT-utrustning, hemelektronik och elektriska produkter 

Import (andel av BNP) 34% (2004) 

Importtillväxt 36% (2004) 

Viktigaste importprodukter IT-utrustning och halvledare, råvaror, inklusive olja, oljeprodukter, 

metaller, verkstadsmaskinell utrustning 

Största handelspartners EU, USA, Japan, Hongkong, ASEAN 

Svensk export till landet 18,6 mdr SEK (2004) 

Svensk import från landet 22,8 mdr SEK (2004) 

Fattigdom  

(andel av befolkningen som lever 

under 1USD/dag)  

16,6% (UNDP, 2003) 

HDI-ranking 85/177 

Utvecklingssamarbete med 

Sverige 

56 MSEK (2004) 

Bistånd totalt (belopp mottaget 

bistånd)  

1,460 miljarder USD (2001) 
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Bilaga 7 
Karta över Kina 
 
 

 
Källa: http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/  
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Bilaga 8 

Risker, hinder och goda råd när man gör affärer i Kina 
 

Vanliga hinder  
• Dåliga baskunskaper om Kina 
• Dålig organisation hemma o i Kina 
• Avsaknad av affärsplan o strategi 
• Bristande förberedelser inför förhandlingar 
• En �kan själv o vet bäst� attityd, det finns inga �genvägar� 
• Orealistiskt tidsperspektiv 
• Ingen riskanalys görs 
• Bristande förståelse om hur att hantera Guangxi 
(Aschan 2006) 

 
Vanliga risker vid etablering  

• Man arbetar för långsamt och tappar kunder till andra företag. 
• Tar inte reda på vad marknaden egentligen vill ha, anpassar inte utbudet efter 

marknaden. 
• Fattar beslut på för lite information . 
• Undersöker inte eventuella barriärer. 
• Ger bort marknaden till en lokal kinesiska ’’partner’’, skyddar inte sitt material 
• Frågar inte alla frågor man bör fråga. 
• Utvärderar inte mer än en partner. 
• Matchar inte sitt behov med typ av etablering, dvs fel strategi. 
• Gör inte en tillräckligt bra investeringskalkyl från början. 
• Låter den lokala kinesiska chefen få allt för stor makt, han tar t ex in ’’halva släkten’’ i 

bolaget, han överdriver problem eller är rädd för problemen och löser de inte. 
• Visar kineserna att man har ’’djupa fickor’’. 
• Litar på att bara för att personen är kines så kan personen driva företag i Kina.  
(Wernborg 2006) 
• Svårt att hitta utbildad personal. 
(Hähnel 2006) 
 
  

 
Goda råd 

• Gör din hemläxa om Kina 
• Bygg egna personliga relationer 
• Ha tålamod och visa respekt 
• Bestäm fokus och prioriteringar för din Kina satsning 
• Utbilda och byt inte ut personal 
• Skapa förståelse inom företaget för kinasatsningen 

(Aschan 2006)
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Bilaga 9 
Att tänka på vid affärsmöten med kineser (Williams, 2006) 
 

Utseende 
• Konservativa kostymer för män är normen. 
• Kvinnor bör undvika höga klackar och kortärmade blusar. Kineser har en bister 

uppsyn på kvinnor som visar för mycket. 
• Neutrala färger på kläder bör bäras av både män och kvinnor. 
• Fritidskläder bör också vara konservativa. 
• Både män och kvinnor bär jeans men det är inte acceptabelt i affärsmöten. 
• Utmanande kläder på kvinnor anses som stötande mot kinesiska affärsmän. 

 
Beteende 

• Använd inte stora handrörelser. Kineser pratar inte med händerna. Dina rörelser kan 
vara distraherande mot din kinesiska partner. 

• Personlig kontakt bör undvikas. Det är högst opassande att en man rör en kvinna i 
allmänhet. 

• Peka inte när du pratar. 
• För att peka använd inte ditt pekfiner utan en öppen hand. 

 
Kommunikationer 

• Att buga eller nicka är det vanligaste sättet att hälsa, men du kan bli erbjuden ett 
handslag. Vänta på att kinesen tar initiativet till det. 

• Applåder är vanligt när man hälsar på en folkmassa, samma sak väntas i retur. 
• Presenatationer är formella. Använt formella titlar. 
• Kineser använder ofta ett smeknamn för att hjälpa icke-kineser. 
• Att komma i tid är viktigt i Kina 
• Möten är ett måste för affärer. 
• Du bör ta kontakt innan din resa. 
• Ta med flera kopior av alla skrivna dokument till dina möten. 
• Beslutsprocessen går sakta. Du bör inte förvänta dig att avsluta dina affärer snabbt. 
• Många kineser vill rådfråga stjärnorna eller vänta tills en lyckodag kommer före de tar 

ett beslut. 
• Presentera och ta emot visitkort med båda händerna. 
• Skriv aldrig på ett visitkort. Lägg det heller aldrig i din plånbok eller i din ficka. Ta 

med dig en liten visitkortsbok/hållare. 
• Den viktigaste personen i dit företag/grupp bör leda viktiga möten. Kineser värderar 

rank och status. 
• Utveckla en kunsakp för arbetssätt i den kinesiska kulturen. 
Låt kinesen lämna mötet först. 
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Bilaga 10 

Övriga kommentarer i enkätundersökningen 
Varför etablerade ni er i Kina? 

• Tillgång till ny marknad för våra produkter 
• De produkter vi tillverkar i kina vill kunden köpa i asien. 
• Vi började att köpa från underleverantörer. Leverantören blev viktig för oss och vi viktig för dem. Så vi 

startade eget tillsammans med dem. 
• Öka marknadsandelar i Asien genom att vara fysiskt närvarande också viktigt 
• Som underleverantor till den starkt vaxande mobelindustrin i Kina. 
• JÄTTEMARKNAD SOM LOCAKDE 
• Intresse för Kina och Kinas utveckling 
• Öka försäljningsvolymen totalt. 
• För att vara närvarande på den kinesiska marknaden. Det skedde innan dagens snabba expansion börjat 
• Bra affärsmöjlighet 
• Teknologiöverföring 
• Storleken på marknaden, Närhet till kund 
• öka omsättning i bolaget 

 

Vilken etableringsform? (dom som svarade annat) 
• Vi arbetar med olika leverantörer som levererar till oss. Inget ägande. Vi har även en anställd i Kina 

som ska kolla upp fabrikerna som levererar till oss. 
• Säljkontoret är ett Rep office 
• Rep office 
• Samrbetspartner och egna konsulter anställda från Sverige 
• Vi har en underleverantör 
• Representationskontor (vanligt och borde vara ett alternativ på er lista) 
• Arbetar både genom agent och via Exportrådets BSO-verksamhet 
• Många genom åren, Agent, Representations kontor och nästa år trading bolag och helägt 

produktionsenhet. 
• Har 2 helägda samt 1 delägt bolag. 

 

Största svårigheter med etableringen? 
• Att möta marknadens krav på ledtider samt hindret att kunna göra affärer i den lokala valutan. 
• Bristande respekt för IPR 
• Etablera försäljningskanaler 
• konkurenssituationen 

 

 

Övrig info ni vill ge oss: 
• Lokal management ar ett maste om man ska vara har pa sikt 
• Vi hade gjort affärer med Kina i 20 år via agenter innan vi etablerade eget så vi kände väl till landet och 

folket innan vi körde igång i egen regi. 
• Förändringstakten i lagstiftning och regelverk kan över en natt förändra spelförutsättningarna. 
• Man ska kunna språket och kulturen. 
• Jag rekommenderar er att ringa om ni har några fler frågor. 

 


