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Sammanfattning 
 
Asien har en enorm tillväxttakt som under senare år har lockat många utländska investerare 
och företag. Kina är ett av de länder i Asien som har haft starkast tillväxt och har även den 
överlägset största konsumentmarknaden. Problem som Kina, liksom andra utvecklingsländer i 
tillväxtstadiet, har är den brist på infrastruktur och fungerande distributionskanaler som en 
marknad behöver för att locka utländska företagsetableringar. Det instabila politiska klimatet i 
Kina avskräcker fortfarande vissa utländska företag att etablera sig. Syftet med 
undersökningen har därför varit att studera vilka faktorer som påverkat lönsamheten för de 
svenska företagen på den kinesiska marknaden. 
 
Utifrån en surveyundersökning över 55 svenska företag med dotterbolag i Kina, studerade vi 
hur tidigare erfarenhet, lokalanpassning och etableringsform påverkat lönsamheten.  
 
Resultaten från undersökningen visar att majoriteten av svenska företagen etablerat sig via 
helägt dotterbolag trots att joint ventures haft en något bättre lönsamhet. Resultatet från 
undersökningen visade också att företag med en högre grad av lokalanpassning hade en bättre 
lönsamhet. Resultaten från studien kunde också bekräfta ett tydligt samband mellan företag 
med stor internationell erfarenhet före etableringen och en högre lönsamhet, dock fann 
undersökningen inget samband mellan företagens tidigare erfarenhet av Kina och dess 
lönsamhet.
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1. Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
Asien har en enorm tillväxttakt som under senare år har lockat många utländska investerare 
och företag. Kina är ett av de länder i Asien som har haft starkast tillväxt och har även den 
överlägset största konsumentmarknaden. Företagen skulle kunna bli betydligt fler, med 
utrymme både för små- och medelstora företag och det finns en potential för företag inom så 
gott som alla branscher.1  
 
Förra året uppgick den svenska exporten till Kina till 19 miljarder kronor och importen 
uppgick till 22 miljarder kronor. Kina är därmed Sveriges tolfte största handelspartner. I dag 
finns ca 220 svenska företag på plats i landet.2 
 
2001 gick Kina med i världshandelsorganisationen WTO och sedan dess har förhållandena för 
utländska företag förbättrats avsevärt, bland annat genom stiftandet av nya lagar som 
underlättar handel.3 
 
Västsvenska Industri- och Handelskammaren hävdar att Kina är framtidens marknad och  
är en av de viktigaste och snabbast växande marknaderna i världen. Under 80-talet var det i 
stort sett bara de allra största företagen som kunde etablera sig i Kina. Nu har läget förändrats 
i och med att landet har öppnats något och nu har även småföretag en chans att etablera sig.  
 
Jämfört med de övriga nordiska länderna står sig svenska företag bra på den kinesiska 
marknaden. Däremot har Sverige halkat efter i jämförelse med Tyskland, England, USA och 
Frankrike.4 Möjligheterna för svenska företag att tjäna pengar i Kina stora, men det finns även 
tydliga risker som måste tas med i beräkningen.5  
 
På kort sikt är riskerna förhållandevis små men på längre sikt kommer Kina, likt alla 
expansiva ekonomier förr eller senare gör, stöta på strukturella problem. Sociala spänningar 
mellan de som tjänar på den ökade tillväxten och de som blir kvar i landets underutvecklade 
inland kan leda till stora problem. Det kommunistiska partiets totala dominans över politiken 
kommer också göra att de strukturella problemen kan sopas under mattan ett bra tag framöver, 
men Kinas medlemskap i WTO kan påskynda förändringar.6 
 
Kinas allt större beroende av råvaror från omvärlden, vilket har varit en av orsakerna till 
råvaruprisuppgången det senaste halvåret, kan också leda till att den ekonomiska utvecklingen 
bromsas in. Dessutom är miljöproblemen gigantiska och den politiska viljan att bekämpa dem 
är näst intill obefintlig. 
 
Ett annat hinder som finns är de kulturella skillnader som råder mellan Sverige och Kina. 
Individualismen, vanan att ta egna initiativ, snabba avslut och skrivna kontrakt är det vanliga i 
Sverige. I Kina däremot gäller kollektivism, vanan att följa konsensus, långa förhandlingar 
och en atmosfär av ömsesidig förståelse i affärerna.  
 

                                                 
1 www.ekonominyheterna.se/newstext.asp?s=pa&a=6408 
2 www.ekonominyheterna.se/newstext.asp?s=pa&a=6408 
3 www.asia.foi.se/pdf/kina-rapport.pdf 
4 www.ekonominyheterna.se/newstext.asp?s=pa&a=6408 
5 www.ekonominyheterna.se 
6 www.ekonominyheterna.se 
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Sveriges ambassad i Peking har tillsammans med den svenska handelskammaren i Kina 
genomfört en undersökning bland handelskammarens medlemmar om handels- och 
investeringshinder. Enligt undersökningen drabbades sammanlagt två av tre svenska företag i 
Kina negativt av ett eller flera handels- och investeringshinder under 2003.7 
 
Detta visar hur viktigt det är att Sverige engagerar sig i Kina, som är Sveriges största 
handelspartner i Asien. Det ligger i både Sveriges och Kinas intresse att ytterligare förbättra 
förutsättningarna för företagen att bedriva handel och att investera i Kina. Det vanligaste 
hindret uppges av de deltagande företagen vara komplicerad och tidskrävande tullhantering. 
Andra viktiga hinder är bristande rättigheter att importera, exportera och distribuera, bristande 
skydd för immateriella rättigheter och orättvis priskonkurrens från lokala bolag. En möjlig 
orsak bakom flera av hindren kan vara komplicerade, motstridiga och icke-transparenta regler 
i allmänhet.8  
 
1.2 Problemdiskussion 
För Sveriges del gick Kina 2003 om Japan som det viktigaste exportlandet i Asien och 
importandelen från Kina till Sverige har ökat till 2,2 procent 2003 från 0,7 procent 1997. 
Möjligheterna för svenska företag att etablera sig i Kina är stora men det finns även vissa 
problem. Problem som Kina, liksom andra utvecklingsländer i tillväxtstadiet, har är den brist 
på infrastruktur och fungerande distributionskanaler som en marknad behöver för att locka 
utländska företagsetableringar. Det instabila politiska klimatet i Kina avskräcker fortfarande 
vissa utländska företag att etablera sig. 
 
1.3 Problemformulering  
Hur har lönsamheten varit för svenska företag på den kinesiska marknaden? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera vilka faktorer som påverkat lönsamheten för svenska 
företag på den kinesiska marknaden. 
 
1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att endast titta på hel- eller delägda svenska dotterbolag i Kina (FDI). Företag som 
endast exporterar eller gått in på marknaden via t ex licensing kommer inte tas med i 
undersökningen. 

                                                 
7 http://217.114.80.84/pages/general.asp?id=22760&expand=20723 
8 http://217.114.80.84/pages/general.asp?id=22760&expand=20723 



 6

1.6 Disposition 

Kapitel 1: I det inledande kapitlet presenterades bakgrund, syfte och avgränsning för 
undersökningen. 
 
Kapitel 2: I det andra kapitlet presenteras de metoder som använts vid urval, datainsamling 
och analys av undersökningen. 
 
Kapitel 3: I denna del beskrivs de teoretiska utgångspunkterna och den teoretiska referensram 
som legat till grund för undersökningens analys och resultat. 
 
Kapitel 4: I det fjärde kapitlet ges en kort beskrivning från svenska handelskammarens rapport 
över svenska företags aktivitet på den kinesiska marknaden, samt en sammanställning av 
enkätsvaren från våran undersökning. 
 
Kapitel 5: I detta kapitel har vi analyserat empirin utifrån våran teoretiska referensram och 
presenterar resultaten från undersökningen utifrån syftet med studien. 
 
Kapitel 6: I kapitlet presenteras de viktigaste slutsatserna från undersökningen. 
 
Kapitel 7: I det avslutande kapitlet diskuteras metodproblematik och idéer för framtida 
forskning.   



 7

2. Metod 
 
2.1 Surveyundersökning 
Uppsatsen har genomförts i form av en surveyundersökning. En stor nackdel med den här 
typen av undersökningar är att detaljer och djup data går förlorad.9 I och med att vi ville 
skaffa oss en bild över hur lönsam Kinas marknad är i dagsläget och även göra en bred studie 
där vi kan komma fram till en generell slutsats så lämpar sig därför en surveyundersökning 
väldigt bra för uppsatsens syfte.10 Studiens bredd och omfattande täckning är även den 
främsta fördelen med en surveyundersökning. Surveyundersökningar kan göras på flera olika 
sätt, genom frågeformulär, intervjuer, skriftliga källor eller observation.  
 
Vi har valt att använda oss av enkäter som har skickats via e-post till de 130 företag som finns 
i Kina. Anledningen till att vi valde att använda oss av e-postenkäter är att vi anser att det är 
det snabbaste och enklaste sättet att nå ut till många företag. Enkäten har varit utformad med 
flervalsfrågor för att göra det så enkelt som möjligt för företagen att svara. Vi tror att detta är 
bästa sättet att utforma en enkät som ska nå ut till många företag eftersom bortfallsfrekvensen 
då antagligen blir mindre än en enkät med öppna frågor.    
 
2.2 Kvantitativ/Kvalitativ undersökning 
Undersökningen är kvantitativ i betydelsen att resultatet presenteras i form av siffror och 
tabeller till skillnad från kvalitativa studier där resultatet är mer beskrivande.11 När det gäller 
svarsalternativen på enkäten har vi delvis använt oss av en så kallad ordinalskala.  
Respondenterna har blivit ombedda att svara på frågor med alternativ som till exempel 
instämmer inte alls, mycket litet, ganska mycket eller helt och hållet.12 Fördelen med att 
utforma en enkät på detta sätt är att det blir både enklare och snabbare för respondenterna att 
svara på en sådan enkät än en enkät med öppna frågor. Vi tror att svarsfrekvensen blir högre 
när man utformar en enkät med en ordinalskala.    
 
2.3 Urval  
Via svenska handelskammaren har vi beställt en lista över alla svenska dotterbolag som finns 
i Kina. På denna lista fanns det 220 dotterbolag och en del av de svenska företagen har flera 
dotterbolag i Kina. Vi tyckte att det var bäst att skicka ut enkäterna direkt till det svenska 
moderbolaget och de fick svara för alla dotterbolag som de har i Kina. Detta resulterade i att 
vi via e-post skickade ut totalt 130 enkäter till alla svenska moderbolag eller dess svenska 
representant i Kina. De företag som inte hade någon angiven e-postadress på 
handelskammarens lista över dotterbolag har vi istället kontaktat per telefon för att därefter 
skicka enkäten via e-post. Av de 130 kontaktade företagen har 55 stycken svarat vilket 
innebär en svarsfrekvens på ca 42 %. En del av de företag som deltagit i undersökningen ingår 
i internationella koncerner, och ”svenska företag” har vi därför definierat som företag med 
huvudkontor eller betydande del av sin verksamhet i Sverige. Ett annat krav är att 
företagsledningen i det svenska moderbolaget/divisionen haft tillräckliga kunskaper om 
etableringen på den kinesiska marknaden och dess verksamhet för att kunna svara på frågorna 
i enkäten. 
 

                                                 
9 Ibid s 39 
10 Denscombe, Forskningshandboken, 2001 s 12 
11 Ibid s 208 
12 Ibid s 208 
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2.4 Datainsamling 
Datainsamling har skett dels genom frågeformulär som har skickats till företagen, dels genom 
studier av skriftligt material samt elektroniska källor.  
 
2.4.1 Primärdata 
Primärdata har samlats in genom skriftliga enkäter som skickats ut till de företag som finns 
etablerade i Kina. Primärdata innebär att man själv samlar in grunddata från den ursprungliga 
källan.13 Vi valde att skicka enkäterna via e-post eftersom vi anser att det är det enklaste och 
snabbaste sättet att nå ut till många företag. 
 
2.4.2 Sekundärdata  
Litteratur och artiklar har samlats in i syfte att hitta fakta rörande problemområdet. Vi har 
även samlat information och forskningsrapporter i olika databaser. Detta är så kallad 
sekundärdata vilket betyder redan producerad information i externa källor, alltså information 
man får i andra hand och som redan finns insamlat och sammanställt i något annat 
sammanhang.14  
 
2.5 Validitet/Reliabilitet 
Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting 
annat.15 Enkäterna har skickats till företagets VD, marknadschef eller motsvarande. Valet av 
respondenter har gjorts utifrån tron att just de kan ge de mest tillförlitliga svaren och den bästa 
informationen med tanke på deras befattningar inom företaget.  
 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Samma 
metod ska kunna tillämpas av olika personer på samma material. Om dessa personer kommer 
fram till samma resultat kan undersökningen sägas ha hög reliabilitet.16 Vi anser att 
undersökningen har en hög reliabilitet då frågeformuläret som använts är helt standardiserat 
och svarsalternativen slutna.  
 
 
2.6 Källkritik   
När det gäller elektroniska källor kan det vara svårt att verifiera källan och dess äkthet. Vad 
det gäller en del material på internet kan det vara problematiskt att veta vem upphovsmannen 
är eller när materialet blivit publicerat. Det finns ett väldigt stort utbud vilket innebär att man 
som läsare måste sålla och läsa materialet kritiskt.  
 
Mycket av den litteratur vi har använt oss av är tolkningar av någon annans teorier vilket 
innebär att vi tolkar någon annans tolkningar. Därigenom kan vi ha gått miste om vissa 
ursprungstankar och idéer i teorierna vilket också betyder att en viss objektivitet kan ha gått 
förlorad. Den engelska litteraturen vi använt oss av har vi dessutom översatt och tolkat själva. 
På grund av detta kan tolkningsfel och missförstånd uppstått.  
 

                                                 
13 Lekvall & Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut, 2001 s 212  
14 Ibid s 212  
15 Ibid s 304 
16 Ibid s 306 
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3. Teori och tidigare forskning 
 
3.1 Forskningsfronten 
Forskningen om ”foreign direct investment” (FDI)17 har utvecklats och fördjupats främst 
under de senaste 30 åren. På slutet av 1960-talet låg fokus i forskningen främst på valet 
mellan export och FDI (Vernon 1966, Kindleberger 1969, Hymer 1976). På 1970-talet kom 
”the internalization approach” att stå i fokus där licensiering, franchising och andra typer av 
kontraktuella strategier identifierades som alternativ till FDI (Buckley & Casson 1976). På 
1980-talet hamnade fusioner och förvärv åter i rampljuset, och mycket utav forskningen kom 
att handla om valet mellan ”greenfield ventures” (ny enhet skapas) eller förvärv (befintligt 
företag köps upp). Samtidigt kom international joint ventures och olika typer av samägda 
former att studeras som alternativ till helägda dotterbolag (Beamish & Banks 1987, Kogut 
1988). På 1990-talet har så de s k tillväxtmarknaderna (t ex Östeuropa, Kina) fört fokus 
tillbaka till 1960-talets grundläggande frågor om varför vissa etableringsformer ger lägre 
kostnader än andra, eller hur vissa omständigheter påverkar valet av en etableringsform 
framför en annan.18 
 
I en studie av K & L Brouthers undersöktes 231 västerländska (Holland, Tyskland, 
Storbritannien och USA) företags etableringar i Östeuropa för att se om kulturella skillnader 
påverkade valet mellan helägt dotterbolag och joint venture. Deras resultat visade att stora 
kulturella skillnader mellan företagets hemland och värdlandet för etableringen inte styrde 
valet mellan hel- eller delägt dotterbolag utan graden av investeringsrisk. Det man fann var att 
företag som etablerat sig i ett land med stora kulturella skillnader, men där investeringsrisken 
uppfattades som låg, tenderade att föredra en delägd form (joint venture). Företag som 
etablerat sig i länder med stora kulturella skillnader, men där investeringsrisken istället 
uppfattades som hög, uppvisade en tendens att föredra helägd form vid etableringen.19 
 
Yigang Pan och Peter Chi undersökte hur timing, etableringsform, marknadsfokus och 
lokaliseringsfördelar påverkade lönsamheten hos utländska dotterbolag i Kina. Studien 
utfördes under två år på över 1000 utländska företag i Kina. De viktigaste resultaten var att 
företag som etablerat sig tidigt hade en högre lönsamhet än de som etablerat sig senare. 
Företag som etablerat sig via joint venture uppvisade en högre lönsamhet än helägda 
dotterbolag och andra etableringsformer. I motsats till vad man förutspått var det företagen 
lokaliserade i storstäderna och vid vissa kuststäder som uppvisat högst lönsamhet, och inte 
företag som etablerat sig inom de särskilda ekonomiska zonerna.20 
 
Små och medelstora företags lönsamhet på utländska marknader har under senare år fått mer 
uppmärksamhet inom forskningen. Howard Rasheed har i en studie över 123 amerikanska 
företag, mätt lönsamheten i förhållande till etableringsform. Resultatet visade att ”icke ägande 
former” (t ex export) gav en högre lönsamhet för de företag som var i tillväxtbranscher. De 
”ägande formerna” (FDI) visade istället en högre lönsamhet då företag etablerat sig i länder 
med en hög marknadsrisk.21 
 

                                                 
17 på svenska ”utländsk direkt investering”, men för enkelhetens skull kommer vi i fortsättningen att använda den 
engelska förkortningen FDI. 
18 Buckley, P. Casson, M. (1998) ”Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization 
Approach”  
19 Brouthers, K & L. (2001) ”Explaining the National Cultural Distance Paradox” 
20 Pan, Y. Chi, P. (1999) ”Financial performance and Survival of Multinational Corporations in China” 
21 Rasheed, H. (2005) ”Foreign entry mode and performance: The moderating effects of  Environment” 
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C. Patrick Woodcock, Paul W. Beamish och Shige Makino har i sin studie, som omfattar 321 
japanska företags etablering i Nordamerika, undersökt förhållandet mellan etableringsform 
och lönsamhet. Etableringsformerna som undersökts är helägda former av förvärv och ”new 
ventures”22 och delägda former av joint venture. Resultatet visade att de olika 
etableringsformerna uppvisade skillnader i lönsamhet, där new ventures överträffar joint 
venture som i sin tur överträffar förvärv. Detta betyder att new ventures är det bästa 
alternativet, sedan kommer joint venture medan förvärv är det minst lönsamma alternativet.23 
 
 
3.2 Etableringsform 
Företag som väljer att förlägga delar av sin produktion/aktiviteter utomlands, ingå ett 
partnerskap med en utländsk producent (joint venture) eller licensiera sin 
teknologi/varumärke till en utländsk aktör benämns till vardags som ett multinationellt 
företag. Enligt en rapport från WTO kom man fram till följande tre motiv för företag att 
förlägga sin produktion/aktiviteter utomlands via direkt investering (helägt dotterbolag, joint 
venture): 
 
1. Företaget har en specifik tillgång som de har fördel av på en utländsk marknad t ex 
varumärke, organisatoriska kunskaper, försäljningskanaler. 
 
2. Dessa unika tillgångar ger högre avkastning om de produceras på den utländska 
marknaden, än om de producerades på hemmamarknaden och sedan exporteras. 
 
3. Vinsterna är större än de extra kostnaderna för en större och mer geografiskt spridd  
organisation.24 
 
Företagens val mellan det ”icke ägande” alternativen som licensiering och ”ägande” former 
som joint venture eller helägt dotterbolag, har varit föremål för en stor del av forskningen på 
området och de främsta för- och nackdelarna kan i korthet summeras i nedanstående punkter: 
 
Fördelar med Licensiering: Genom licensiering kan företaget överkomma gränshinder och 
undvika, risker (t ex valutarisker), kostnader för utveckling av supportenheter eller anpassning 
av företagets egna processer till den utländska marknaden. 
 
Nackdelar med Licensiering: Låg kontroll över produkt/service kvalitet, kan skada 
varumärket i övrigt. Minst lönsamma alternativet.  
 
Fördelar med FDI: Stordriftsfördelar och effektivisering av produktion, marknadsföring etc. 
Möjlighet att dra nytta av komparativa fördelar (t ex arbetskraft, råvaror) på utländska 
marknader. Hög kontroll över verksamheten, och fördelar med att vara ”närmare” kunderna 
på de utländska marknaderna.  
 
Nackdelar med FDI: Är den mest kapital- och resurskrävande etableringsformen. Valutarisker 
och andra typer av marknadsrisker (t ex lagar och regler som diskriminerar utländska företag). 
 

                                                 
22 New Ventures: företag som startas upp från grunden 
23 C. Patrick Woodcock, Paul W. Beamish, Shige Makino (1994), “Ownership-Based Entry Mode Strategies and 
International Performance” 
24 WTO    (1996) “Trade and Foreign Direct Investment”  
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I undersökningen har vi valt att endast titta på de ”ägande” formerna (FDI) av ovanstående 
etableringsalternativ eftersom licensieringsalternativet som redan nämnts är det minst 
lönsamma alternativet. 
 
3.3 Internationell erfarenhet 
Uppsalamodellen ser ett företags internationalisering som en stegvis process där de 
allteftersom kunskap och erfarenhet om den utländska marknaden ökar, går från sporadisk 
export till helägt dotterbolag. Den främsta kritiken mot denna teori är att den ger en alltför 
”linjär” bild av företags internationalisering, och att den inte tar hänsyn till fusioner och 
förvärv av företag. I born global teorin menar man istället att företags internationalisering sker 
kort efter att verksamheten startat, och kräver inte ens någon betydande försäljning på sin 
hemmamarknad.25  
 
Vikten av en stark position på hemmamarknaden är betydligt större i Uppsalamodellen än i 
born global teorin där företagen är mer fokuserad på ett visst segment på den ”globala 
marknaden”. Entreprenören i born global teorin ser möjligheter snarare än risker på de 
utländska marknaderna och är därför positivare till internationalisering, till skillnad från 
företagens beteende enligt Uppsalamodellen. 
 
Både Uppsalamodellen och born global teorin anser att kunskap och internationell erfarenhet 
är av stor betydelse för ett företags möjligheter att internationalisera verksamheten. Det som 
skiljer synsätten åt är dock att enligt born global teorin kan sådan kunskap och erfarenhet 
redan kan finnas hos entreprenören bakom idén eller utvecklas i företaget på ett mycket tidigt 
stadium. I dagens mer globaliserade samhälle åker allt fler människor utomlands redan i unga 
år för att studera eller arbeta, vilket ger dagens företagsledare en större internationell 
erfarenhet i jämförelse med de på 70-talet då Uppsalamodellen utvecklades. En annan viktig 
faktor är den snabba utvecklingen av kommunikationsteknologin (t ex Internet, E-mail) som 
har gjort att företag idag lättare kan kommunicera med kunder och bilda nätverk över 
nationsgränserna. Båda dessa faktorer, entreprenörers större internationella erfarenhet och 
utvecklingen av kommunikationsteknologin, har gjort att vissa företag idag kan etablera sig 
globalt redan från start eller kort efter.26 
 
Det psykiska avståndet är den skillnad i språk, kultur och politiska system som finns mellan 
olika länder. Enligt Uppsalamodellen är dessa faktorer avgörande för företags 
internationalisering och teorin utgår ifrån att företag till en början söker utländska marknader 
med litet psykiskt avstånd och sedan stegvis vidare till marknader med större psykiskt 
avstånd, allteftersom den ackumulerade erfarenheten och kunskapen i företaget blir allt större. 
Enligt  born global teorin har de globala marknadskrafterna till stor del ”slätat ut” dessa 
skillnader och anses därför inte avgörande för ett företags internationalisering. Detta kan till 
stor del bero på den mer nischade strategi som born globals företagen står för, eftersom man 
på senare år har uppmärksammat att ett visst kundsegment i olika länder kan vara mer 
homogena än olika kundsegment inom ett land. 
 
Både Uppsalamodellen och born global teorin lägger stor vikt vid företagets nätverk och 
affärskontakter vid internationalisering av verksamheten. Uppsalamodellen ser de utländska 
agenterna eller mellanhänder som ett första steget i processen för att så småningom gå över 
                                                 
25 Chetty, S. Campell-Hunt, C (2004) ”A Strategic Approach to Internationalization: A traditional versus a Born-
Global Approach” 
26 Chetty, S. Campell-Hunt, C (2004) ”A Strategic Approach to Internationalization: A traditional versus a Born-
Global Approach” 
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till ett helägt dotterbolag när företaget utvecklat tillräckliga kunskaper om marknaden. Enligt 
born global teorin sker ingen övergång till dotterbolag utan företaget utnyttjar den utländska 
samarbetspartnerns lokalkännedom för att slippa den tidskrävande processen att utveckla 
kunskapen inom det egna företaget. Dessa teoriers värde för vår undersökning är främst 
huruvida företagens tidigare erfarenhet vid etableringen på den kinesiska marknaden har 
påverkat lönsamheten.   
 
3.4 Kulturella skillnader 
Det socioekonomiska perspektivet tar upp tre nyckelfaktorer för att förklara företags val av 
etableringsstrategi på utländska marknader: Det sociokulturella avståndet mellan företagets 
hemland och värdlandet, teknologiska faktorer och de institutionella och politiska faktorerna i 
värdlandet.27 
 
Suns studie över utländska företags etablering på den kinesiska marknaden visar att företag 
från länder med lägre sociokulturellt avstånd i större utsträckning valde en etableringsform 
med hög ägarandel och kontroll. Företag från länder med högt sociokulturellt avstånd bör 
därför föredra att etablera sig i Kina via joint venture. 
 
Etablering via helägt dotterbolag är enligt studien vanligast i högteknologiska branscher där 
företagen vill skydda sina konkurrensfördelar (produktionstekniker, know how) mot imitering 
av de lokala konkurrenterna. När företagets teknologi är mer av standardiserad natur är joint 
venture ett effektivare ingångssätt på den kinesiska marknaden då sociokulturellt avstånd och 
bristen på kunskap om marknaden kan överbryggas. 
 
De mesta av den tidigare forskningen har varit baserat på amerikanska eller japanska företag 
varför det skulle vara intressant att se om eller hur europeiska eller svenska företag skiljer sig 
vid val av etablering på den kinesiska marknaden.28 
 
Teorier om kulturella skillnaders påverkan på valet av etableringsform är fortfarande 
omdebatterat, och resultaten från olika studier har många gånger varit motstridiga. Fokus i 
denna studie är istället, hur skillnader i företagens anpassning till den lokala kulturen och dess 
effekt på företagens lönsamhet.29 
 

                                                 
27 Sun, H. (1999) ”Entry modes of multinational corporations into China´s market: a socioeconomic analysis” 
28 Sun, H. (1999) ”Entry modes of multinational corporations into China´s market: a socioeconomic analysis”  
29 Brouthers, K & L. (2001) ”Explaining the National Cultural Distance Paradox”  
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3.5 Teoretisk referensram 
 
             Figur 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

          Källa: Egen 
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Erfarenhet: Företagens tidigare erfarenhet är den kunskap om den kinesiska marknaden 
som företaget besatt vid etableringen. Begreppet ”internationell start-up” har vi valt att 
kalla de företag som etablerat sig på ett mer opportunistiskt sätt utan någon djupare 
kunskap, medan företag som vi kategoriserat inom ”stegvis process” är de som gått 
långsammare fram och t ex först exporterat eller sålt via licens och sedan valt att etablera 
sig via dotterbolag eller joint venture. 
 
Lokalanpassning: Företagens strategi för kulturella skillnader har vi valt att dela in i    
företag med ”global strategi” för de som inte tagit hänsyn till den lokala kulturen vid 
etablering, medan de ”lokalt anpassade” företagen tagit betydligt mer hänsyn till 
kulturella faktorer vid etablering på den kinesiska marknaden.        
 
Etableringsform: De företag som äger 80% eller mer av verksamheten i det kinesiska 
dotterbolaget har vi kategoriserat som etablerat via helägt dotterbolag, medan företag som 
äger mindre än 80% av det kinesiska dotterbolaget är etablerat via joint venture 
(definitionen är i enlighet med vedertagen redovisningspraxis). 
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4. Empiri 
 
4.1 Svenska företag i Kina (utdrag ur Svenska handelskammarens rapport 2004) 
Kina är Sveriges största handelspartner i Asien och den 12:e största partner globalt, med 2,5 
% av den totala utrikeshandeln. Exporten var år 2004 över 2,5 miljarder US-dollar och 
importen över 3 miljarder US-dollar. Handelsunderskottet fortsatte att öka och var 564 
miljoner US-dollar, vilket motsvarar mer än en femtedel av exporten. De flesta stora svenska 
företag har etablerat sig i Kina och totalt finns ca 220 företag på plats med tillverkning eller 
kontor, framförallt i eller omkring Shanghai, Kanton och Peking. Svenska handelskammaren i 
Kina har fler än 100 medlemmar och avdelningar i både Peking och Shanghai.30  
                     
                        Figur 2 
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                   Källa: Svenska Handelskammaren 
 
Diagrammet visar hur svenska företag per industrisektor med verksamhet i Kina är fördelade. 
Företag inom IT/Telecom och industriella varor dominerar det svenska affärslivet i Kina 
beträffande anställning, inkomster, export och investering. Till antalet representerar de 
ungefär hälften av alla företag. 4 av 10 av alla svenska företag har egna 
produktionsanläggningar i Kina. 3 av 10 är verksamma inom service och nästan 3 av 10 
sysslar med försäljning, huvudsakligen industrivaror.31  
        

     Figur 3 
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                           Källa: Svenska handelskammaren 

                                                 
30 http://www.swedenabroad.com/pages/general____20803.asp 
31 Svenska handelskammarens rapport: China Business Climate 2004 
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                                   Figur 4 
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         Figur 5  
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           Källa: Svenska handelskammaren 
 
Stora företag tar upp en stor och viktig del av Sveriges närvaro i Kina i termer av anställda. 
Enligt tidningen Veckans Affärer hade Sverige totalt ca 30 000 anställda I Kina 2003. Medan 
9 av 10 är anställda av stora företag upptar små och medelstora företag tre fjärdedelar av alla 
företag. Många av de små och medelstora företagen som finns i Kina är emellertid 
underleverantörer till de stora svenska företagen.32    

                                                 
32 Svenska handelskammarens rapport: China Business Climate 2004 
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4.2 Sammanställning av resultatet från enkätundersökningen 
Nedan presenteras en sammanställning av svaren från de 55 företag som deltog i 
undersökningen (utav 130 kontaktade). Nära 3/5 av företagen i undersökningen var 
verksamma inom tillverkningsindustrin (31 st), och lite drygt 2/5 inom serviceindustrin och 
informationsindustrin (24 st).  
 
Figur 6 

Källa: Egen 
 
Den enskilt största gruppen företag i undersökningen har varit etablerade på den kinesiska 
marknaden längre än 10 år (22 st). Majoriteten av företagen har dock etablerat sig på 
marknaden mellan 1994 och 2004 (32 st), medan endast ett företag var helt nystartat (<1 år på 
marknaden). 
 
    Figur 7 

    Källa: Egen 
 
Figuren ovan visar graden av anpassning utav det kinesiska dotterbolagets 
strategier/produkter till den lokala kulturen. Resultatet visar att majoriteten utav företagen har 
helt och hållet (11 st), eller i stor utsträckning (28 st) anpassat verksamheten efter den lokala 
kulturen. Nästan 1/3 har dock inte tagit någon större hänsyn till de kulturella skillnaderna (16 
st), varav tre företag inte har någon lokalanpassning alls av sina strategier/produkter i Kina. 
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Figur 8 

Källa: Egen 

 
På frågan om hur stor internationell erfarenhet företaget/koncernen hade före etableringen i 
Kina, svarade en överväldigande majoritet stor eller ganska stor (51 st). Endast fyra företag 
ansåg sig innehaft liten eller ingen internationell erfarenhet innan inträdet på den kinesiska 
marknaden. 
 

 

    Källa: Egen 

 
På frågan om hur mycket tidigare kunskap och erfarenhet av den kinesiska marknaden 
företagen ansåg sig haft före etableringen, svarade nära hälften (27 st) mycket eller väldigt 
mycket. Den enskilt största gruppen var företag som ansåg sig haft litet kunskap/erfarenhet 
(23 st), medan endast fem företag ansåg sig haft väldigt litet kunskap/erfarenhet av den 
kinesiska marknaden före etableringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationell erfarenhet innan etablering i Kina

1
3

17

34

0
5

10
15
20

25
30
35
40

Ingen Liten Ganska stor Stor

A
nt

al

Tidigare kunskap/erarenhet av den kinesiska 
marknaden före etablering

5

23

16

11

0

5

10

15

20

25

Väldigt litet Litet Mycket Väldigt mkt

A
nt

al

Figur 9 



 18

 

  
  
 
 

 
 
 
Figur 11 visar hur lönsamheten för det kinesiska dotterbolaget varit i genomsnitt sedan 
etableringen. Nästan 2/5 av företagen (21 st) svarade att de haft en låg lönsamhet eller 
fortfarande går med förlust, medan drygt 3/5 av företagen i undersökningen har haft medelhög 
eller hög lönsamhet (34 st).    
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I figur 10 (till höger) kan vi tydligt se att 
majoriteten (43 st) av de svenska företagen i 
undersökningen har valt att etablera sig på den 
kinesiska marknaden via helägt dotterbolag, 
medan ca 1/5 valt att gå in på marknaden via ett 
joint venture-bolag (12 st). 
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5. Analys och Resultat 
 
I analysen har vi jämfört företagens lönsamhet i förhållande till de variabler vi beskrivit i den 
teoretiska referensramen: grad av lokalanpassning, etableringsform och erfarenhet. Vi har 
förutom dessa variabler, jämfört lönsamheten i förhållande till bransch och antal år på 
marknaden. 
 
Figur 12 
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Källa: Egen 
 
Att etablera ett dotterbolag på en utländsk marknad är initialt en kostsam och resurskrävande 
aktivitet. Vi jämförde företagens lönsamhet med antal år på marknaden för att se om det fanns 
några skillnader mellan tidiga etablerare och de som etablerat sig senare. I figur 12 kan vi se 
hur antalet företag med medel till hög lönsamhet stiger i takt med antal år på marknaden. 
Företag som etablerat sig på marknaden 1999 eller senare är den grupp med störst andel 
företag som haft en låg lönsamhet eller som fortfarande går med förlust. En förklaring är att 
dessa företag inte tjänat in kostnaden för investeringen än, men att de ser investeringen som 
lönsam på längre sikt. 
 
Figur 13 
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Källa: Egen 
 
I figur 13 har vi jämfört lönsamheten i förhållande till bransch. Tillverkningsföretagen har en 
klart större andel med medel till hög lönsamhet, medan serviceföretagen har en relativt 
jämnare fördelning. En förklaring är sannolikt att serviceföretagen har en större andel 
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nystartade företag (1-5 år), medan tillverkningsföretagen har en större andel äldre företag 
(>10 år)  på marknaden.  
 
Figur 14                   Figur 15 

Källa: Egen                  Källa: Egen 
 
I figurerna ovan ser vi företagens lönsamhet i förhållande till etableringsform. Företag som 
etablerat sig via joint venture har en betydligt större andel företag med en medelhög till hög 
lönsamhet (83 %). Av företagen med helägda dotterbolag har endast drygt hälften haft en 
liknande lönsamhet (55%). En förklaring till den relativt lägre lönsamheten bland helägda 
dotterbolag är sannolikt de högre etableringskostnaderna i förhållande till etablering via joint 
venture. 
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Källa: Egen 
 
För att nå en medelhög eller hög lönsamhet kan det vara viktigt att anpassa sina 
strategier/produkter efter den lokala kulturen, vilket diagrammet ovan visar finns det ett 
tydligt samband mellan en större grad av lokalanpassning och en bättre lönsamhet. 4/5 av de 
företag som hade anpassat sig helt och hållet till den lokala kulturen visade sig haft medelhög 
eller hög lönsamhet. Även de företag som hade anpassat sig ganska mycket hade den 
övervägande delen en medelhög eller hög lönsamhet.  
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Figur 17 
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Källa: Egen 
 
Diagrammet visar att de allra flesta företagen hade ganska stor eller stor internationell 
erfarenhet innan etableringen i Kina. Vi ser också att nästan 3/4 av de företag som hade stor 
internationell erfarenhet hade medelhög eller hög lönsamhet vilket tyder på att tidigare 
erfarenhet spelar stor roll för lönsamheten. Nästan hälften av företagen som hade ganska stor 
internationell erfarenhet hade låg lönsamhet. Detta visar att det är stor skillnad mellan att ha 
ganska stor och stor erfarenhet innan en etablering och hur det påverkar lönsamheten. 
 
Figur 18 
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Källa: Egen 
 
I figur 18 har vi jämfört tidigare erfarenhet/kunskap om den kinesiska marknaden i 
förhållande till lönsamhet. Som diagrammet ovan visar finns inget tydligt samband mellan 
företagens tidigare erfarenhet/kunskap om marknaden och dess lönsamhet. En förklaring kan 
vara att stor internationell erfarenhet i viss mån kan väga upp för bristen på 
kunskap/erfarenhet om den kinesiska marknaden. En kompletterande förklaring kan också 
vara att företag som etablerat sig via joint venture ihop med en lokal partner troligtvis haft ett 
lägre behov av tidigare kunskap/erfarenhet för att uppnå en högre lönsamhet. 
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6. Slutsats och diskussion 
 
Erfarenhet 
Tidigare internationell erfarenhet är något som spelar en stor roll för lönsamheten. Det är 
alltså viktigt att ha viss internationell erfarenhet innan en etablering eftersom det annars kan 
vara svårt att veta huruvida ett företags koncept går hem utomlands. En annan faktor som 
påverkar lönsamheten är antalet år som ett företag har varit etablerat på den kinesiska 
marknaden. Ju längre företagen hade varit etablerat desto bättre lönsamhet hade företagen. 
Företag som etablerat sig tidigt hade en högre lönsamhet än de som etablerat sig senare är 
även något som också Yigang Pan och Peter Chi har kommit fram till i sin undersökning.  
 
Något som däremot inte påverkar lönsamheten är företagens tidigare erfarenhet/kunskap om 
marknaden. I undersökningen kunde vi inte se några tydliga samband mellan tidigare 
erfarenhet/kunskap och lönsamhet. Man kan tro att det skulle vara väldigt viktigt att lära 
känna marknaden innan själva etableringen men enligt vad vi har kommit fram till i 
undersökningen så har tidigare kunskap inte haft någon märkbar betydelse för lönsamheten på 
längre sikt. Vi tror att tidigare internationell erfarenhet kan väga upp för den låga kunskap om 
den kinesiska marknaden, där många av företagen haft verksamhet i närliggande asiatiska 
länder före etableringen i Kina. Vi anser ändå att ett företag behöver någon form av kunskap 
om den aktuella marknaden men det är inget som är direkt avgörande för ett företags 
lönsamhet på lång sikt.   
 
Lokalanpassning 
För att nå en medelhög eller hög lönsamhet kan det vara viktigt att anpassa sina 
strategier/produkter efter den lokala kulturen. Eftersom människor är olika i olika länder och 
därför kanske vill ha olika produkter är det väldigt viktigt att anpassa sina produkter till den 
lokala kulturen. Ju mer olika två kulturer är desto viktigare är det att anpassa sina strategier så 
mycket möjligt. Undersökningen visade att de företag som anpassat sina produkter och 
strategier efter den kinesiska marknaden hade en högre genomsnittlig lönsamhet sedan 
etableringen än de företag med mer standardiserade strategier och produkter. 
 
Etableringsform 
Slutligen har undersökningen, i linje med de mesta tidigare forskning, visat att företag som 
etablerat sig via joint venture hade en bättre lönsamhet än helägda dotterbolag. 
Företag som etablerat sig via joint venture har en betydligt större andel företag med en 
medelhög till hög lönsamhet (83 %). Av företagen med helägda dotterbolag har endast drygt 
hälften haft en liknande lönsamhet (55%). Trots detta har den övervägande majoriteten av de 
svenska företagen etablerat sig i Kina via helägt dotterbolag.  
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7. Metodkritik 
 
På frågan hur länge företaget har varit etablerat på den kinesiska marknaden borde det inte ha 
funnits några svarsalternativ. Efteråt anser vi att det hade varit bättre om företagen hade svarat 
direkt hur många år de har varit etablerade på den kinesiska marknaden och vi gjort en 
indelning i efterhand. Det skiljer sig ganska mycket huruvida ett företag varit etablerat i 10 år 
eller 20 år. Ett företag som varit etablerat i 11 månader ligger väldigt nära ett år men är 
fortfarande mindre än ett år. Detta är väldigt långt ifrån 5 år då man har hunnit bygga upp 
företaget och lärt känna marknaden en hel del. Det hade alltså varit mer intressant att veta 
exakt hur länge ett företag funnits på den kinesiska marknaden istället för att veta på ett 
ungefär. Det kan ha spelat roll för resultatet och vi hade kanske kommit fram till andra 
slutsatser.   
 
Förutom denna fråga tycker vi att enkäten är bra utformad. Det kan tyckas vara ganska få 
frågor men vi valde att utforma enkäten på detta sätt eftersom vi ansåg att svarsfrekvensen då 
skulle bli högre. Vi anser även att underlaget är tillräckligt och vi har fått tillräcklig 
information för att kunna dra generella slutsatser. Frågorna i enkäten berör problemområdet 
och vi har endast ställt frågor kring det som vi verkligen ämnade undersöka.  
 
Intressant för framtida forskning skulle vara en mer kvalitativ analys av ett par företag som 
haft en onormalt hög lönsamhet och jämföra de med företag som haft en extremt låg 
lönsamhet. Alternativt skulle det vara intressant att göra en jämförande studie med företag 
från andra länder än Sverige. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Enkät 

 
Inom vilken bransch konkurrerar företaget på den kinesiska marknaden? 
 
Tillverkningsindustrin Serviceindustrin Informationsindustrin 
 
 
 
Hur länge har företaget varit etablerat på den kinesiska marknaden? 
 
Mindre än ett år 1-5 år     6-10 år     mer än 10 år 
 
 
 
Hur anpassat är det kinesiska dotterbolagets strategier/produkter till den lokala kulturen i 
förhållande till det övriga bolaget/koncernen? 
 
Inte alls mycket litet       ganska mycket helt och hållet   
 
 
 
Vilken etableringsform har företaget valt på den kinesiska marknaden? 
 
Helägt dotterbolag (>80% av dotterbolaget)   Joint Venture (<80% av dotterbolaget)
  
 
 
Hur skulle du gradera företagets internationella erfarenhet före etableringen i Kina? 
 
Ingen  Liten     Ganska stor Stor  
 
 
 
 
Hur skulle du gradera företagets tidigare erfarenhet/kunskap om den kinesiska marknaden 
före  etableringen? 
 
Väldigt litet        Litet       Mycket               Väldigt mycket   
  
 
 
 
Hur har den genomsnittliga lönsamheten varit för det kinesiska dotterbolaget? 
 
Förlust        Låg          Medel                   Hög  
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Bilaga 2. Brev till företaget 

 
Hej XX, 
 
Vi är två ekonomistudenter som just nu skriver vår magisteruppsats inom "internationellt 
företagande" på Södertörns Högskola i Stockholm. Uppsatsen handlar om svenska företags 
etablering på den kinesiska marknaden. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni ville 
medverka i vår studie genom att fylla i den bifogade enkäten som endast bör ta 2-3 minuter att 
svara på (endast 7 st kryssfrågor,). Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultaten kommer endast presenteras i statistisk form (Om ni har frågor angående enkäten 
eller är intresserade av resultatet kontakta oss via den angivna e-mailadressen).  
 
Returnera den ifyllda enkäten till nedanstående adress: 
 
tommy_fors_berg@hotmail.com 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh 
 
Tommy Forsberg,  Södertörns Högskola 
Maria Langheim,  Södertörns Högskola 
 
 



 27

Bilaga 3. Sammanställning av enkätsvar 

 
 

 Bransch Ålder 
Kulturell 

anpassning Etableringsform
Internationell 

erfarenhet 
Tidigare erfarenhet 

av Kina Lönsamhet
1 Tillv. >10 Ganska mkt JV Stor Litet Hög 

2 Tillv. >10 Helt H.dott Stor Litet Förlust 

3 Tillv. >10 Ganska mkt H.dott Stor Litet Låg 

4 Service 1-5 Mkt litet H.dott Ganska stor Väldigt mkt Förlust 

5 Service 1-5 Ganska mkt H.dott Ganska stor Mycket Förlust 

6 Service 1-5 Mkt litet H.dott Stor Litet Förlust 

7 Tillv. >10 Ganska mkt JV Stor Litet Medel 

8 Service >10 Helt JV Stor Väldigt mkt Medel 

9 Tillv. >10 Helt H.dott Stor Väldigt mkt Hög 

10 Service >10 Ganska mkt H.dott Stor Litet Medel 

11 Service 6-10 Mkt litet H.dott Liten Litet Medel 

12 Tillv. 6-10 Ganska mkt H.dott Stor Litet Låg 

13 Info. 6-10 Ganska mkt H.dott Ganska stor Väldigt litet Låg 

14 Tillv. 1-5 Ganska mkt H.dott Stor Mycket Låg 

15 Tillv. 1-5 Mkt litet H.dott Ganska stor Litet Låg 

16 Service 1-5 Ganska mkt JV Ganska stor Litet Medel 

17 Tillv. >10 Ganska mkt H.dott Stor Mycket Medel 

18 Tillv. >10 Ganska mkt H.dott Stor Mycket Låg 

19 Tillv. >10 Helt H.dott Stor Mycket Medel 

20 Tillv. 1-5 Ganska mkt H.dott Ganska stor Litet Medel 

21 Tillv. >10 Ganska mkt H.dott Stor Litet Medel 

22 Service 1-5 Mkt litet H.dott Ganska stor Väldigt mkt Förlust 

23 Tillv. 1-5 Ganska mkt H.dott Ganska stor Litet Medel 

24 Tillv. 6-10 Mkt litet JV Ganska stor Litet Låg 

25 Tillv. 6-10 Ganska mkt H.dott Stor Mycket Hög 

26 Tillv. <1 Ganska mkt H.dott Stor Mycket Låg 

27 Tillv. 1-5 Helt H.dott Ganska stor Litet Hög 

28 Service 6-10 Ganska mkt H.dott Ganska stor Väldigt mkt Hög 

29 Tillv. 1-5 Ganska mkt H.dott Stor Väldigt mkt Medel 

30 Tillv. 6-10 Mkt litet H.dott Stor Väldigt litet Hög 

31 Tillv. 1-5 Inte alls H.dott Ganska stor Väldigt litet Låg 

32 Service >10 Helt JV Stor Väldigt mkt Hög 

33 Service >10 Mkt litet H.dott Liten Litet Låg 

34 Tillv. 6-10 Helt JV Ingen Väldigt litet Medel 

35 Service 1-5 Inte alls H.dott Stor Mycket Låg 

36 Tillv. 6-10 Ganska mkt H.dott Stor Väldigt mkt Medel 
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37 Tillv. >10 Ganska mkt H.dott Ganska stor Litet Låg 

38 Tillv. >10 Ganska mkt H.dott Stor Mycket Medel 

39 Tillv. 6-10 Mkt litet H.dott Stor Litet Medel 

40 Service >10 Ganska mkt JV Stor Väldigt mkt Medel 

41 Service >10 Ganska mkt H.dott Stor Väldigt mkt Låg 

42 Service 1-5 Mkt litet JV Stor Mycket Medel 

43 Tillv. 1-5 Inte alls H.dott Stor Litet Medel 

44 Tillv. >10 Ganska mkt H.dott Ganska stor Litet Medel 

45 Tillv. >10 Ganska mkt JV Stor Väldigt mkt Medel 

46 Tillv. 6-10 Helt H.dott Liten Väldigt litet Hög 

47 Service >10 Helt H.dott Ganska stor Litet Låg 

48 Tillv. >10 Helt H.dott Stor Litet Medel 

49 Info. 6-10 Ganska mkt JV Ganska stor Mycket Låg 

50 Info. 6-10 Ganska mkt H.dott Ganska stor Mycket Låg 

51 Tillv. 6-10 Ganska mkt H.dott Stor Mycket Hög 

52 Tillv. 6-10 Mkt litet H.dott Stor Mycket Medel 

53 Tillv. 6-10 Mkt litet JV Stor Mycket Medel 

54 Tillv. >10 Helt H.dott Stor Mycket Medel 

55 Tillv. 1-5 Mkt litet H.dott Stor Litet Hög 

 


