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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka de multinationella företagens ”tvingande joint 

venture-avtal” med de kinesiska tillverkarna, och hur det påverkar teknologisk överföring. 

Som metod för att samla in information valde uppsatsförfattaren att genomföra kvalitativa 

intervjuer, vilka var semi-strukturerade. Genom ett icke-sannolikhetsurval valdes tre företag 

ut för att delta i studien.  

 

Studiens slutsatser tyder på förutsatt att den kinesiska regeringens krav på joint venture-avtal 

reviderades eller helt slopades och de multinationella fordonstillverkarna därmed fick valfri 

möjlighet till FDI, då skulle det leda till att färre företag ingår joint ventures med kinesiska 

tillverkare. Dessutom ökar incitamenten för de multinationella företagen att överföra 

teknologier till den kinesiska fordonsindustrin om de har möjligheten att fritt bestämma FDI, 

däremot är det ingen garanti för mer effektiva teknologier. Företagen överför endast 

teknologier och produkter som den kinesiska marknaden efterfrågar och är beredd att betala 

för. Multinationella företag kan inte implementera de mest avancerade teknologierna i fordon 

ämnade för den kinesiska marknaden på grund av bristande kvalitet på färdbränsle. Enligt de 

multinationella företagen krävs det därför hårdare och mer strikta regleringar från den 

kinesiska regeringens sida när det gäller kvaliteten på bränsle. 

 

Denna studie har bidragit med kunskap om hur joint venture-avtalen inom just den kinesiska 

fordonsindustrin påverkar den teknologiska överföringen utifrån de multinationella företagens 

perspektiv. Framförallt belyser studien betydelsen av relationskvalitet, tillit och 

absorptionsförmåga i samband med teknologisk överföring. Förutsatt att kraven på joint 

venture antingen revideras eller helt slopas i framtiden skulle det vara intressant att genomföra 

en liknande studie och således jämföra omfattningen på teknologisk överföring innan och 

efter de eventuella lagändringarna. Det vill säga  hur effekterna av valfri FDI för 

multinationella företag i själva verket påverkar teknologisk överföring. Ytterligare förslag på 

framtida forskning är att genomföra en liknande studie men utifrån ett mer djupgående 

samhällsperspektiv. 

 

Nyckelord: Kinesiska fordonsindustrin, joint venture, multinationella företag, 

kinesiska tillverkare, teknologisk överföring, tillit, absorptionsförmåga, 

utsläppskrav, föroreningar, miljö, bränsle  
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the multinational corporations “mandatory joint 

venture agreement" with the Chinese manufacturers, and how it affects technology transfer.  

The researcher chose to conduct qualitative interviews which were semi-structured, as a 

method to collect information. Through a non-probability sample, three companies were 

selected to participate in the study. 

 

The study's findings suggest that if the Chinese government's demands on the joint venture 

agreement was revised or completely abolished, and the multinational vehicle manufacturers 

got free choice of FDI, then it will lead to fewer companies which will establish joint ventures 

with Chinese manufacturers. It would also increase the incentives for multinationals to 

transfer technologies to the Chinese automotive industry. However, it is not a guarantee for 

more efficient technologies, because the multinationals only transfer technologies and 

products that the Chinese market demands and is willing to pay for. Multinational companies 

can not implement the most advanced technologies in the vehicles destined for the Chinese 

market due to the lack of quality of the fuel. According to the multinationals, they require 

harder and stricter regulations by the Chinese government, when it comes to the quality of the 

fuel. 

 

This study has contributed with knowledge about how the joint-venture agreements in the 

Chinese automotive affect the technological transfer, based on the multinational corporations’ 

perspective. In particular, the study highlights the importance of relationship quality, trust and 

absorptive capacity in the context of technology transfer. Provided the requirements for joint 

ventures either were revised or abolished in the future, it would be interesting to conduct a 

similar study and thus compare the extent of technology transfer before and after any 

legislative changes. Additional suggestions for future research is to conduct a similar study 

but from a more profound societal perspective. 

 

Keywords:  Chinese automotive industry, joint venture, multinationals (MNC´s), 

Chinese manufacturers, technology transfer, trust, absorptive capacity, 

emission requirements, pollution, environment, fuel  
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FAW – First Automobile Works 

FES – Bränsleekonomiska standarder 

FDI – Utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investment) 

FoU – Forskning och utveckling 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras först bakgrunden till ämnet och sedan en 

problembakgrund som sätter ämnet i ett bredare perspektiv. Dessutom presenteras studiens 

problemställning, syfte och avgränsning, samt till sist en disposition över arbetets indelning 

och vad resterande kapitel behandlar.  

 
1.1 Bakgrund 
Enligt Orsato och Wells (2007) är det endast ett fåtal industrier som kan mäta sig med 

fordonsindustrins storlek, variation och inflytande. Förmodligen är det världens enskilt största 

tillverkningssektor. Förutom organisationsformer och ledarskap är det i synnerhet 

miljöaspekten som är viktig för industrin, framförallt då det dessutom påverkar flera andra 

branscher. Orsato och Wells (2007) hävdar även i en annan studie att biltillverkningen i 

många länder har varit motorn inom industrialiseringspolitiken. Fordonsteknologin sett som 

ett system innefattar förutom själva industriella produktionen av bilar även ett lands 

infrastruktur samt super-struktur, vilket Orsato och Wells (2007) förknippar med användning 

och underhåll samt dess delvisa återvinning av fordon. Därmed är många relaterade 

ekonomiska sektorer direkt eller indirekt beroende av fordonsindustrins industriella 

verksamhet.  
 

Även om bilindustrin under lång tid har ansetts vara internationell när det gäller de 

multinationella företagens organisationer och verksamheter är det enligt Bindaer och Rae 

(2012) först sedan 1980-talet och framförallt under 1990-talet som industrin etablerade 

strategier som inkluderar internationella konsolideringar. I och med denna trend har det blivit 

allt vanligare att biltillverkare förvärvar konkurrenter eller andra aktörer på marknaden, samt 

att företag inom fordonsindustrin ingår  samarbeten, allianser och joint ventures (JV) med 

varandra. Humphrey (2003) menar att företagen i och med fusioner och förvärv vill uppnå 

exempelvis skalfördelar, billigare produktion, sprida utvecklingskostnaderna samt att de vill 

få tillgång till nya marknader och teknologier. 

 

När det specifikt gäller den kinesiska fordonsindustrin togs det enligt Luo (2006) år 1987 ett 

betydelsefullt beslut för dess utveckling sedan den kinesiska regeringen beslutat att göra 

industrin till en hörnsten inom den kinesiska ekonomin, med syfte att vitalisera landets 

ekonomi. I och med denna satsning ändrades tonvikten av produktionen till personbilar samt 

lätta och tunga lastbilar, från att tidigare ha producerat framförallt medeltunga lastbilar för 

militära ändamål. Detta gav en omedelbar injektion för industrin och antalet producerade bilar 

per år i Kina ökade från 150 000 enheter  år 1987 till 1,4 miljoner bilar år 1993. I samband 

med beslutet att göra fordonsindustrin till en hörnsten inom ekonomin introducerade den 

kinesiska regeringen enligt Gallagher (2006) även lagar och regler i syfte att skydda och 

främja den inhemska marknaden samt de kinesiska tillverkarna. Regeringen införde bland 

annat höga importtullar vilket medförde att utländska biltillverkare som ville ta del av den 

kinesiska marknaden blev tvungna att producera i Kina. Däremot hade de utländska företagen 

ingen valfri möjlighet av utländsk direktinvestering (FDI), eftersom de på egen hand inte fick 

starta upp produktion. Den enda möjligheten till etablering på den kinesiska marknaden var 

att ingå joint ventures med lokala kinesiska tillverkare, ett joint venture-avtal med maximalt 

50 procent ägarandel. Den kinesiska regeringens förhoppningar med joint ventures är att förse 

de inhemska biltillverkarna med tillgång till utländsk teknologi och kunskap, först och främst 

genom teknologisk överföring från de utländska tillverkarna och sedan genom teknisk 

inlärning med avsikt att ytterligare förbättra teknologin. Exempel på sammanslagningar är 

Shanghai-Volkswagen och Dongfeng-Citroën, och Tang (2012) menar att den kinesiska staten 

tack vare joint ventures vidmakthåller sin centraliserade kontroll.  
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KPMG (2013) visar i sin studie att det framförallt är under 2000-talet som den kinesiska 

fordonsindustrin har utvecklats och haft en snabb tillväxt. Idag är den kinesiska 

fordonsindustrin världens största marknad både vad det gäller produktion och försäljning av 

bilar. Under 2013 producerades 21 miljoner bilar i Kina, vilket kan jämföras med början på 

2000-talet då den inhemska fordonsindustrin producerade omkring två miljoner bilar per år. 

Därmed har fordonsindustrin utvecklats till att bli en viktig drivkraft inom den kinesiska 

ekonomin. Vidare menar Brajer, Mead och Xiao (2011) att den snabba utvecklingen av den 

kinesiska fordonsindustrin under de senaste årtioendena, i kombination med landets 

ekonomiska utveckling och urbanisering, har medfört svåra miljöproblem. Enligt Lo (2014) 

samt Gu och Wang (2012) är ökade antalet fordon som färdas inom Kina den främsta 

bidragande orsaken till landets kraftiga förorenade utsläpp och föroreningar av vattenmassor, 

vilket därmed leder till oerhörda konsekvenser för den kinesiska befolkningen och dess hälsa.  

 

Enligt KPMGs (2013) studie förväntas Kinas position som marknadsledare dessutom bli ännu 

starkare under de kommande åren och marknaden kommer även fortsättningsvis domineras av 

de redan etablerade multinationella företagen från Europa, USA, Japan och Sydkorea.  

Aervitz (2007) hävdar att den snabba utvecklingen av Kinas inhemska fordonsindustri kan 

förklaras av två huvudsakliga skäl. Först och främst beror det på teknologisk överföring från 

de utländska multinationella biltillverkarna till de lokala företagen i Kina. I början på 2000-

talet var nästan 70-80 procent av teknologin inom fordonsindustrin överförd från utländska 

partner i joint venture-avtal. Den andra förklaringen anses vara den kinesiska statens starka 

stöd och främjande av industrin och framförallt dess inhemska tillverkare. Vidare hävdar 

Aervitz (2007) att ämnet teknologisk överföring är viktigt i samband med tillväxtländers 

ekonomiska utveckling, då en avgörande roll för mottagarlandets utveckling kan vara 

huruvida framgångsrik överföringen samt lokala utvecklingen av teknologier är. 

 

1.2 Problembakgrund 

När det gäller kunskapsöverföring med fokus på teknologisk överföring har forskare studerat 

ämnet utifrån  flera perspektiv. Framförallt har forskningen bearbetat  gränsöverskridande 

överföring mellan olika partner. Bland annat har Dhanaraj et al. (2004), Lyles och Salk (1996) 

och Park (2010) (se även Müller & Schnitzer, 2006; Si och Bruton,1999) undersökt 

teknologisk överföring från utländskt moderbolag till internationellt joint venture (IJV). Teece 

(1981), Gupta och Govindarajan (2000) samt Minbaeva (2007) har å sin sida studerat  

teknologisk överföring från multinationella företag till deras dotterbolag. Medan Kaufmann 

och Roessing (2005) undersökt teknologisk överföring specifikt från multinationella företag 

till sina dotterbolag i tillväxtländer. Sedan finns det andra forskare (Chowdhury, 1992; Chang, 

Chung & Moon, 2013) som direkt jämfört den teknologiska överföringen från utländska 

moderbolag till internationella joint ventures med överföringen från utländska moderbolag till 

helägda dotterbolag.  

 

Oavsett mellan vilka partner den teknologiska överföringen har genomförts är det intressant 

att definiera vad som egentligen menas med framgångsrik och effektiv överföring. Enligt 

Cummings och Teng (2003) är målet med varje teknologisk överföring att källkunskapen ska 

överföras till mottagaren på ett så framgångsrikt sätt som möjligt och det oavsett omgivning. 

Huvudsakligen har forskare (Cummings & Teng, 2003; Dhanaraj et al., 2004; Håkanson & 

Nobel, 1998) definierat framgångsrik teknologisk överföring utifrån omfattningen av den 

tekniska kunskap som överförs. Szulanski (1996) menar att det är en lyckosam överföring om 

det sker i tid, inom kalkylerad budget samt leder till tillfredsställelse för mottagaren. Även 

Zander och Kogut (1995) framhäver tillfredställelse för mottagaren, då de menar att en 

framgångsrik överföring är när mottagaren kan implementera den nya tillgängliga tekniken i 
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sin produktion. Dessutom hävdar Zahra, Ireland och Hitt (2000) att den teknologiska 

överföringens resultat kan bestämmas utifrån processen för användning av tekniken. Bredden 

på överföring, det vill säga exempelvis antalet marknader tekniken överförs till, djupet av 

kunskap samt hur fort mottagaren kan tillämpa den nya tekniken påverkar om det är en 

lyckosom teknologisk överföring. 

 

Angående den kinesiska fordonsindustrin är diskussionen kring vad som egentligen är en 

framgångsrik och effektiv teknologisk överföring väldigt relevant. Den teknologiska 

överföringen från de multinationella biltillverkarna till de kinesiska lokala företagen anses av  

Zhang och Taylor (2001) samt Aervitz (2007) ha bidragit till industrins snabba utveckling. 

Dessutom anser Gan (2003) och Gallagher (2006) att den kinesiska fordonsindustrin och dess 

inhemska tillverkare gynnas av joint venture-avtalen med de multinationella företagen. Detta 

eftersom dessa joint ventures bör leda till möjligheter för Kina att välja de senaste 

teknologierna och därmed möjligheter att genomföra ett så kallat teknologiskt språng i 

samband med utvecklingen av bilar. Därmed skulle Kina och dess inhemska fordonsindustri 

även undvika en resursintensiv utveckling som kräver mer kapital och energi än vad som 

krävs om Kina direkt kan använda de senaste och mest avancerade teknologierna. 

 

Världen tycks te sig annorlunda. Bland annat hävdar Tang (2012) att joint venture-avtalen 

mellan de kinesiska tillverkarna och de utländska multinationella företagen, utifrån Kinas 

perspektiv, inte har levt upp till förväntningarna då de endast har uppnått begränsad 

utveckling av inhemska bilmärken samt begränsad överföring av nyckelteknologier. Enligt 

Yan och Crookes (2010) har Kinas mindre stränga regler och bristen på tvingande politiska 

incitament inneburit att de multinationella biltillverkarna inte har tvingats till teknologisk 

överföring, samtidigt som de har avstått från frivillig överföring av bränsleeffektiva 

teknologier. I och med det saknar de kinesiska biltillverkarna teknisk skicklighet att utveckla 

mer effektiv och avancerad miljöteknik. Vidare menar Wetmore (2008) att den kinesiska 

regeringens mål att utveckla en fordonsindustri med hjälp av utländsk hjälp till stor del även 

har hämmats av att de multinationella företagen har fokuserat på Kina som en marknad för 

försäljning av bilar och inte en marknad för utveckling av bilar. Enligt Tang (2012) har det 

dessutom inneburit att de kinesiska tillverkarnas teknologier är 20 år efter de västerländska 

länderna och dess tillverkare. Vidare hävdar Gan (2003) att även de utländska företagen kan 

välja billigare produkter eller lägre standarder, så länge de uppfyller utsläppskraven. Däremot 

menar Yan och Crookes (2010) att även om de multinationella företagen skulle vara benägna 

att överföra mer avancerad miljöteknik kan det inte implementeras i bilar ämnade för den 

kinesiska marknaden på grund av Kinas låga bränslekvalitet. De kinesiska biltillverkarna är 

fortfarande beroende av de utländska företagens teknologier och enligt Nam (2011) utgörs 

ungefär två tredjedelar av den kinesiska marknaden av utländskt licensierade personbilar.  

 

Med tanke på Kinas omfattande miljöproblem som redan idag råder till följd av den inhemska 

fordonsindustrins utveckling och det ökade antalet av fordon som det har medfört (Gu & 

Wang, 2012; Lo, 2014), i kombination med de kinesiska tillverkarnas avsaknad av teknisk 

skicklighet och de multinationella tillverkarnas bristfälliga teknologiska överföring, blir 

miljöaspekten än viktigare i framtiden. KPMGs (2013) studie visar nämligen på prognoser där 

antalet fordon fortsätter att öka markant. Det finns tidigare forskning om teknologisk 

överföring inom den kinesiska fordonsindustrin (t.ex. Aervitz, 2007; Gallagher, 2003, 2006; 

Nam, 2011), samt forskning som har undersökt olika perspektiv av teknologisk överföring i 

samband med joint ventures. Däremot är forskningen bristfällig när det specifikt gäller 

överföring av miljöteknik via joint ventures inom den kinesiska fordonsindustrin och huruvida 
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effektiv den teknologiska överföringen i själva verket är. Framförallt med tanke på den 

kinesiska regeringens centraliserade roll.  
 

1.3 Problemformulering 
Med hjälp av den kinesiska regeringen har Kinas inhemska fordonsindustrin vuxit så pass att 

den redan idag är världens största marknad för produktion och försäljning av bilar. Den 

kinesiska regeringen har  allt som oftast agerat och däribland stiftat lagar utifrån vad som är 

bäst för de inhemska företagen. Därmed kan Kinas eftersträvan på en framgångsrik 

fordonsindustri och framförallt efterträvan på kinesiska tillverkare som ska kunna konkurrera 

globalt, ha skett på bekostnad av landets miljö. Utvecklingen av industrin har nämligen enligt 

Lo (2014) samt Gu och Wang (2012) bland annat lett till oerhörda luftföroreningar och 

miljöförstöring av Kinas vattenmassor, vilket främst beror på det ökade antalet bilar som 

färdas inom landet. Därför är det väldigt viktigt att bilarna implementeras med miljövänliga 

och energieffektiva teknologier. Det är teknologier som den kinesiska regeringen hoppats få 

tillgång till tack vare de reglerade joint venture-avtalen, då joint ventures är den enda 

möjligheten till etablering på den kinesiska marknaden för de multinationella 

fordonstillverkarna. Däremot menar flertalet forskare (t.ex. Tang, 2012; Wetmore, 2008; Yan 

& Crookes, 2010) att den teknologiska överföringen inte har levt upp till Kinas förväntningar. 

Möjligen är det som så att Kinas tvingande joint venture i själva verket hämmar den 

teknologiska överföringen. För faktum är, vilket bland annat Gallagher (2006) och Tang 

(2012) hävdar, att de multinationella företagen inte överför de mest energieffektiva och 

miljövänliga teknologier, likt de teknologier som finns till förfogande på exempelvis den 

europeiska och amerikanska marknaden. 

 

Med andra ord har den snabba utvecklingen av den kinesiska fordonsindustrin har inneburit 

en markant ökning av antalet bilar som färdas inom landet, vilket i sin tur har medfört 

påtagliga konsekvenser för Kinas miljö. Framförallt är detta på grund av att bilarna inte har 

implementerats med tillräckligt effektiva teknologier, och då främst när det gäller motorerna 

vilka inte uppfyller tillräckligt höga utsläppskrav. Detta är teknologier som Kina och dess 

tillverkare har förväntat sig få tillgång till via kraven på joint ventures för multinationella 

fordonstillverkare. Även om de multinationella företagen har bidragit till utvecklingen av 

fordonsindustrin kvarstår frågan om den kinesiska regeringens tvingande joint venture-avtal 

har varit den bästa strategin utifrån ett miljöperspektiv, eller om möjligheten för de 

multinationella företagen att fritt välja FDI hade inneburit att mer avancerade och 

miljövänliga teknologier hade implementerats i bilarna ämnade för den kinesiska marknaden.  

 

Utifrån ovanstående problembakgrund och problemställning ämnar denna studie att besvara 

följande forskningsfrågor; 

 Skulle de multinationella företagen i samma utsträckning välja joint venture som FDI 

inom den kinesiska fordonsindustrin, även om de har valfri möjlighet till investering? 

o Skulle möjligheten till valfri FDI för de multinationella företagen innebära att 

mer avancerad teknologi överförs till den kinesiska fordonsindustrin? 

 Vilka förutsättningar anser de multinationella företagen krävas för att omfattningen på 

den teknologiska överföringen ska öka, samtidigt som de ska kunna implementera de 

mest avancerade och effektiva teknologierna i sina bilar, ämnade för den kinesiska 

marknaden? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka de multinationella företagens ”tvingande joint 

venture-avtal” med de kinesiska tillverkarna, och hur det påverkar teknologisk överföring. 
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1.5 Avgränsning 
Denna studie kommer enbart undersöka multinationella företag inom den kinesiska  

fordonsindustrin, vilka besitter joint venture-avtal med kinesiska partners. Mer precist utförs 

denna studie utifrån följande joint ventures; Shanghai-Volkswagen, Volvo Lastvagnar-

Dongfeng samt Deutz Dalian Motor Corporation.  
 

Anledningen till studiens avgränsning beror på slumpmässighet, givet att urvalet uppfyller 

faktorerna; multinationellt företag verksamt inom den kinesiska fordonsindustrin och som har 

joint venture med kinesisk partner. Det fanns däremot inget utrymme för uppsatsförfattaren att 

upprätta kriterier som berörde företagens storlek, omsättning, nationell tillhörighet med mera. 

Med andra ord beror urvalet på det nätverk som uppsatsförfattarens kontaktpersoner besitter. 

(Läs mer om population och urval under avsnitt 3.3). 

 

1.6 Disposition 
 

Kapitel 1: Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras först bakgrunden till ämnet och sedan en 

problembakgrund som sätter ämnet i ett bredare perspektiv. Dessutom presenteras studiens 

problemställning, syfte och avgränsning.  

 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 

Detta kapitel innehåller en granskning av litteratur relevant för denna studie. Förutom 

relevanta teorier som är applicerbara i denna studie presenteras även tidigare forskning som 

har behandlat teknologisk överföring inom den kinesiska fordonsindustrin.  

 

Kapitel 3: Metodik 

En presentation av studiens vetenskapliga synsätt inleder kapitel tre. Därefter redogörs 

forskarens val av metod och sedan en efterföljande genomgång av alternativa metoder. 

Dessutom kommer forskaren utifrån ett kritiskt perspektiv analysera dennes egna process och 

val av metod, samt diskutera studiens reliabilitet och validitet. 

 

Kapitel 4: Den kinesiska fordonsindustrin 

Här ges läsaren en möjlighet till djupare genomgång av den kinesiska fordonsindustrins 

utveckling. Hur utvecklingen har påverkat Kinas inhemska miljö samt vilka åtgärder som har 

vidtagits från den kinesiska regeringen i syfte att minska industrins miljöpåverkan.  

 

Kapitel 5: Empiri 

Detta kapitel presenterar först den empiri som har samlats in via de tre intervjuerna. Därefter 

presenteras regelverket för internationella joint ventures inom den kinesiska fordonsindustrin. 

 

Kapitel 6: Analys 

Kapitel sex analyserar och diskuterar den empiri forskaren har samlat in. 

 

Kapitel 7: Avslutande diskussion 

Forskaren inleder med en avslutande diskussion. Därefter presenteras kortfattat vad studien 

har bidragit med, hur aktörerna inom den kinesiska fordonsindustrin kan nyttja denna studie, 

men även vad forskaren själv hade kunnat göra annorlunda i samband med studien. 

Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning.  

 

 



6 
 

Kapitel 8: Slutsats 

Uppsatsens avslutande kapitel presenterar forskarens slutsatser utifrån studiens ursprungliga 

frågeställningen.  

 

Den övergripande strukturen i denna uppsats presenteras i figur 1. 
  
Figur 1. Uppsatsens struktur 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller en granskning av litteratur relevant för denna studie. Först 

presenteras en teori som uppsatsförfattaren anser vara applicerbara för denna studie. 

Därefter diskuteras olika tillvägagångssätt vid teknologisk överföring, det genomförs en 

presentation av tidigare forskning som har behandlat teknologisk överföring inom den 

kinesiska fordonsindustrin, samt en efterföljande presentation av viktiga faktorer i samband 

med teknologisk överföring. Kapitlet avslutas sedan med en kortare sammanfattning.  

 

2.1 Utländska direktinvesteringar (FDI) 
När företag väljer att expandera utomlands medför det inte enbart affärsmöjligheter utan även 

en hel del risk, enligt Ng (2013) måste därför en eventuell expansion försiggås av välgrundade 

strategiska beslut. Det bör vara eftersträvan på vinstmaximering som ligger till grund för 

expansion, och Ng (2013) hävdar att företagen vanligtvis söker följande tre fördelar i 

värdlandet för att möjliggöra vinstmaximering; företagets hemmamarknad har blivit mättad 

och för fortsatt tillväxt krävs därför expansion utomlands, det råder brist på specifika 

råmaterial inom hemmamarknaden vilket medför att företaget istället måste leta efter en stabil 

försörjning av råmaterial till ett rimligt pris inom värdlandets marknad samt att kostnaderna 

för exempelvis arbetskraft och material på hemmamarknaden har blivit allt för dyra.  
  

Vidare menar Ng (2013) att företag som anser FDI är att föredra trots alla risker det medför, 

exempelvis politiska, juridiska, distributions- och beskattningsrisker, framför alternativ där 

företagen istället agerar via export, licensiering eller som distributör, kan kategoriseras i tre 

klasser. Vidare förklaras klasserna utifrån tre teorier, som alla omfattas av FDI. 

Ägandefördelar, även kallad den industriella organisationshypotesen innebär att ett företag 

måste ha viss typ av unika fördelar jämfört med övriga aktörer på den utländska marknaden i 

termer av den produkt företaget erbjuder eller expertområden det besitter. Dessa fördelar är 

exempelvis patentskyddade teknologier, sakkunskaper inom tillverkning och den dagliga 

verksamheten, samt forskning och utbildningsförmåga. Nästa kategori är de interna 

fördelarna, det investerande företaget kan spara vinstmarginal genom att internalisera 

transaktioner med hjälp av investeringar i en tredjepart. Exempelvis en fordonstillverkare 

(OEM) som investerar i en komponenttillverkare. Den tredje och sista teorin behandlar enligt 

Ng (2013) lokaliseringsfördelar. Om en plats eller ett land, exempelvis Kina, kan ge ett 

investerande företag lika bra bidrag och resurser till antingen billigare kostnad eller bättre 

kvalitet till samma kostnad,  finns motivation för att driva företaget att investera 

utomlands. Om alla tre villkoren finns till förfogande i det tilltänka värdlandet har företaget 

starkare motiv att genomföra utländska direktinvesteringar i landet, för att därmed ha det som 

bas för tillverkning och distribution av sina produkter.   
  

Enligt Buckley et al. (2007) kan effekterna från utländska direktinvesteringar på värdlandets 

produktivitet delas in i två typer av effekter; direkta och indirekta effekter. Den direkta 

effekten hänvisar till FDIs inverkan på produktiviteten inom de företag som tar emot 

investeringarna, medan den indirekta effekten hänvisar till hur de utländska företagens 

närvaro påverkar produktiviteten på de inhemska företagen, det vill säga 

spridningseffekter från de utländska företagens produktivitet till de inhemska företagen. 

Däremot är de empiriska bevisen tvetydiga när det gäller huruvida FDI underlättar för 

teknologiska spridningseffekter. Tidigare studier genomförda av bland annat Caves (1974) 

och Rhee och Belot (1989) fann positiva och betydande spridningseffekter inom 

den australiensiska tillverkningsindustrin respektive bevis för att utländska företag till stor del 

har varit ansvariga för uppkomsten och den efterföljande tillväxten av inhemskt ägda 

textilföretag i Bangladesh och Mauritius. Dessutom menar Liu (2008) i sin studie att det finns 
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argument för att FDI gynnar teknologisk överföring. Bland annat kan inhemska företag lära 

av de utländska företagen som genomfört utländska direktinvesteringar genom antingen 

observation, etablering av affärsrelationer med de senare, eller genom omsättning av 

arbetskraft där inhemska arbetstagare flyttar från utländska till inhemska företag. Å andra 

sidan har Germidis (1977) undersökt 65 multinationella företag verksamma i tolv 

utvecklingsländer utan att finna tydliga bevis på teknologisk överföring från utländska företag 

till lokala företag.   

  

Specifikt när det gäller Kina har Lau och Bruton (2008) genomfört en granskning av tidigare 

vetenskaplig forskning gällande utländska direktinvesteringarna i landet, under de senaste två 

årtiondena. Utifrån sin studie anser de att det krävs mer kunskap för att förstå de 

bakomliggande faktorerna som leder till framgång och misslyckande vid hanteringen av 

företag som genomför utländska investeringar i Kina. Det behövs mer kunskap än vilka 

bestämmande faktorer som ligger till grund för företagens beslut att antingen investera i Kina 

eller ej.   

  

Med tanke på att studien genomgående behandlar utländska direktinvesteringar från 

multinationella företag till den kinesiska fordonsindustrin anser uppsatsförfattaren att denna 

teori är aktuell och applicerbar i denna studie.  

 
2.2 Metoder för teknologisk överföring  
Zhang och Taylor (2001) hävdar att utvecklingsländer framförallt är beroende av teknologisk 

överföring från redan utvecklade länder, för att därmed underlätta den industriella 

utveckligen. Det finns tre grundläggande tillvägagångssätt för länder som vill förvärva 

teknologier; förutom FDI finns även licenser eller export. Enligt Sadoi (2008) kan företag via 

FDI antingen överföra teknologier utanför sitt hemland, eller så kan ett värdland använda det 

för att förvära teknologier. Internationella joint ventures  är en särskild form av FDI, där 

multinationella företag tillsammans med lokala företag kontrollerar utlandsverksamheten.  

 

Däremot är forskarna oense utifrån vilka förhållanden teknologisk överföring är mest 

effektivt. Szulanski (1996) menar att det alltid är problematiskt när teknologier överförs 

mellan organisationer, men att det är än mer problematiskt om det gäller organisationer inom 

utvecklingsländer kontra organisationer i redan utvecklade länder. Enligt Inkpen och Tsang 

(2005) blir processen för överföring mindre komplicerad om överföringen sker mellan enheter 

inom samma organisation jämfört med mellan olika organisationer. Teece (1981) samt Chang, 

Chung och Moon (2013) anser att företag hellre överför deras nyaste teknik utomlands om det 

är till helägda dotterbolag jämfört med om det är via joint ventures eller licenser. Popps 

(2011) studie visar att det är mer sannolikt att ett projekt omfattar teknologisk överföring ju 

större det är och om projektutvecklaren är ett dotterbolag till bolag i ett utvecklat land. Å 

andra sidan menar Nam (2011) att teknologisk överföring genom joint venture är det mest 

effektiva sättet baserat på marknadstransaktioner eftersom det på ett bättre sätt inkluderar de 

tysta dimensionerna av kunskap. Dessutom anser Nam (2011) och Park (2010) att 

multinationella företag framförallt föredrar IJV när de vill etablera sig på tillväxtmarknader 

där betydande risk och osäkerhet finns. Balcet och Rue (2011) i sin tur framhäver joint 

venture som en nyckelfaktor vid överföring av komplexa och ofta icke-kodifierad teknologi.   

 

Även Blomström och Sjöholm (1999) diskuterar problematiken vid överföring mellan 

multinationella företag och deras lokala partner. Om de multinationella företagen tvingas dela 

med sig av sina tillgångar och teknologier finns det en risk för uteblivna investeringar eller att 

den teknik som väl överförs är mindre utvecklad och av äldre standard.  Tillika Minbaeva och 
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Michailova (2004) samt Sazali et al. (2009) avhandlar hur viktigt det är med frivillig 

överföring. De hävdar att förmågan och viljan att dela med sig av sina kunskaper är 

avgörande för en framgångsrik teknologisk överföring.  

 

Till sist, en viktig slutsats som Popp (2011) presenterar i sin studie är att globaliseringen 

spelar en viktig roll i samband med överföring av rena och miljömedvetna teknologier till 

utvecklingsländerna och deras tillväxtmarknader. Med tanke på att teknologierna först 

utvecklas i världsledande ekonomier ger internationell handel och utländska investeringar 

tillgång till dessa tekniker. Forskningen tyder på att de utvecklingsländer som är mer öppna 

för internationell handel fortare anpassar sig till globala miljöregler, tack vare sin tidigare 

tillgång till mer miljövänlig teknologi.  

 
2.3 Teknologisk överföring inom den kinesiska fordonsindustrin  
Zhang och Taylor (2001) har i sin fallstudie analyserat processen för teknologisk överföring  

utifrån sammanhanget lära genom att göra. Forskningen är fokuserad på teknologisk 

överföring i samband med den tidiga utvecklingen av Kinas fordonsindustri. (Däremot är inte 

överföringen av miljöteknologier specificerad). Kinas öppnande av de så kallade särskilda 

eknomiska zonerna inom landet innebar att utländska erfarenheter inom produktionsteknik 

och ledningskompetens överfördes via joint ventures. Vidare menar Zhang och Taylor (2001) 

i sin studie att de multinationella fordonstillverkarnas ökning av FDI  tyder på fortsatt 

engangemang och delaktighet i den kinesiska fordonsindustrins framtida utveckling. Den 

kinesiska regeringens politik och marknadsstrategier för multinationella företag vittnar i sin 

tur om joint ventures fortsatta roll när det gäller teknologisk förändring inom den kinesiska 

fordonsindustrin. Däremot förutsätter fortsatt teknologisk överföring att de pågående 

makroekonomiska förändringarna  är ihållande.  

 

Gan (2003) hävdar i sin studie att  tekniska förändringar spelar en cenral roll när det gäller 

energieffektivisering av bilar samt reducering av deras utsläpp. Därmed kommer teknologisk 

utveckling och nya innovationer bli en drivkraft inom utvecklingen av Kinas transportsektor. 

Kina har tack vare de lokala tillverkarnas internationella joint venture-avtal med de 

multinationella fordonstillverkarna fördelen att kunna välja från de senaste teknologierna, 

genomföra ett språng i den tekniska utvecklingen och därmed hoppa över den tekniska 

klyftan. Gallagher (2003) har i sin tur undersökt om de kinesiska fordonstillverkarna 

verkligen får ta del av de kunskaper deras utländska partner besitter, samt huruvida de 

utländska företagen bidrar till att lösa Kinas miljö- och energiproblem. Även om de 

multinationella fordonstillverkarna har bidragit till att modernisera de inhemska bilarna i Kina 

är deras utsläppskontroller och bränsleeffektiva teknologier avsevärt lägre än i Europa, USA 

och Japan. Ibland har de utländska företagen överfört mer modern teknik och vid andra 

tillfällen har de överfört bilmodeller vars kommersiella värde i de utvecklade länderna 

nästintill har försvunnit. I sin helhet är det väldigt få av de utländska teknologierna som har 

uppdaterats i samband med produktion i Kina. Det har till och med varit som så att de 

utländska företagen i vissa fall valt att fortsätta försäljningen av betydligt äldre bilmodeller 

istället för överföra mer avancerad teknologi, eftersom de äldre modellerna har erhållit 

tillfredställande vinster.   

 

I sin senare studie som Gallagher (2006) genomförde visar resultatet att amerikanska 

fordonstillverkare ännu inte blivit ombedda att överföra revolutionerande teknologier, 

samtidigt som de inte heller frivilligt har överfört dem till den kinesiska fordonsindustrin. 

Vidare anser Gallagher (2006) att de höga halterna av utsläpp från bilar i Kina främst är ett 

resultat av otillräckliga utsläppskontroller i landet, i kombination med misslyckad teknologisk 
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överföring av renare teknologier från de utländska företagen. Popp (2011) menar att 

marknadsmisslyckande är det traditionella problemet med externa miljökostnader. Eftersom 

koldioxidutsläppen inte är prissatta av marknaden har varken företag eller konsumenter 

incitament att minska utsläppen utan politiska åtgärder. Vidare hävdar Gallagher (2006) att 

den kinesiska regeringen måste skapa ett heltäckande system med incitament och sanktioner 

om de vill få tillgång till de multinationella företagens mer avancerade miljöteknik. De 

amerikanska biltillverkarna har överfört produkter men inte mycket kunskap, och därmed 

finns det inga belägg för att de amerikanska företagen kommer lära sina kinesiska joint 

venture-partner vad som krävs för att utveckla och tillverka energieffektiva och mer 

miljömedvetna bilar. Däremot har Fisher-Vanden et al. (2006) å sin sida undersökt 

teknologisk utveckling och energiproduktivitet inom 22 000 stora och medelstora kinesiska 

företag, mellan år 1997 och 1999.  Deras resultat visar att energiintensiteten och dess 

förbrukning minskade över tiden. Förutom relativt högre energipriser har teknologiska 

förändringar, baserat på företagens nivå av forskning och utveckling (FoU) samt ägarreform 

inom företagssektorn bidragit till minskad energiförbrukning. När det gäller den teknologiska 

förändringen är det både teknologier överförda via utländska direktinvesteringar samt lokalt 

utvecklade teknologier som har medverkat till energieffektivisering. Därmed finns det tidigare 

exempel där utländska teknologier överförda via FDI har bidragit till energieffektivisering i 

Kina.  

 

Buckley et al. (2007) har studerat utländska direktinvesteringar inom den kinesiska 

fordonsindustrin, det vill säga överföring via joint ventures. Resultatet visar att FDI har en 

positiv inverkan på industrins arbetsproduktivitet. Vidare menar Buckley et al. (2007) att 

deras resultat stöder teorin om FDI och påvisar att de multinationella företagen inte enbart 

överför kapital utan även avancerade teknologier och ledarskap. Med andra ord har den 

kinesiska regeringens politik för att locka utländska investeringar lett till ökad produktivitet. 

Sadoi (2008) har i sin studie undersökt huruvida den kinesiska fordonsindustrin uppnår en 

högteknologisk nivå via teknologisk överföring från de multinationella företagen. Både 

sluttillverkarna av bilar samt motortillverkarna får till stor del sin teknik från joint ventures 

med de multinationella företagen. Studien visar att även nyckelteknologier inom motor- och 

transmissionsdelar har blivit lokaliserade i Kina.  

 

Däremot menar Nam (2011) utifrån sin undersökning att internationella joint ventures mellan 

kinesiska tillverkare och multinationella företag inte har levt upp till förväntningarna. Trots 

vissa gynnsamma förhållanden som till exempel den kinesiska regeringens aktiva stöd och 

Kinas till synes starka förhandlingsposition gentemot utländska aktörer, har den kinesiska 

fordonsindustrins tekniska kapacitet varit väldigt långsam och gett lite i förhållande till den 

förväntade utvecklingen. Dessutom har kunskapsklyftan och det assymetriska 

informationsutbytet mellan multinationella företag och kinesiska tillverkare tilldelat de 

multinationella företagen stort inflytande över de viktigaste teknologiska aspekterna inom ett 

joint venture. Exempelvis har de stort inflytande över den teknologiska överföringen, tillfälle 

och metod för överföring, samt upphandling av viktiga kapitalvaror. 
 

Med tanke på den kinesiska fordonsindustrins till synes omåttliga marknadstillväxt krävs det  

enligt Wachtmeister (2013) allt effektivare bilar med mer avancerad miljöteknik för att kunna 

förbättra miljöeffekterna. Det är däremot tekniska skickligheter som de kinesiska tillverkarna 

för närvarande saknar för att på egen hand kunna utveckla de avancerade teknologier som 

krävs. 
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2.4 Faktorer som påverkar teknologisk överföring   
Efter genomgång av litteratur relevant för denna studie har forskaren kommit fram till att 

nedanstående faktorer; relationskvalitet, tillit och absorptionsförmåga är viktiga i samband 

med gränsöverskridande teknologisk överföring. 
 
2.4.1 Relationskvalitet 
Enligt Pérez‐Nordtvedt et al. (2008) avser relationskvalitet relationen mellan avsändaren och 

mottagaren av överförd kunskap (läs teknologi) och i vilken utsträckning deras relation är 

nära, stark samt bygger på ömsesidigt förtroende. Vidare hävdar flera forskare (t.ex. 

Björkman, Stahl & Vaara, 2007; Cummings & Teng, 2003; Minbeava, 2007; Pérez‐Nordtvedt 

et al., 2008) att karaktären på relation framförallt är viktigt i samband med 

gränsöverskridande teknologisk överföring. I Pérez‐Nordtvedt et al. (2008) studie summerar 

de det hela enligt följande; en god relation mellan det utländska företaget och det lokala 

företaget bidrar till mer betydelsefulla interaktioner dem emellan, vilket i sin tur resulterar i en 

teknologisk överföring som kännetecknas av ökad förståelse, överlägsen hastighet samt 

överlägsna ekonomiska fördelar.  
 
2.4.2 Tillit 
En god relation kräver ömsesidigt förtroende, och flera forskare (Calantone & Zhao, 2001; 

Dhanaraj et al., 2004; Lane, Salk & Lyles, 2001; Park, 2010) diskuterar och betonar 

betydelsen av förtroende och tillit i samband med teknologisk överföring mellan parterna i 

internationella joint ventures. 

 

Enligt Lane, Salk och Lyles (2001) kan begreppet tillit tillämpas i flera dimensioner, varpå 

tillämpligheten varierar beroende på sammanhanget. Framförallt två dimensioner är relevanta 

när det gäller internationella joint ventures. Den första dimensionen är ett företags vilja att 

riskera sin sårbarhet, vilket är en förutsättning för öppenhet samt utbyte av värdefull hemlig 

information och tyst kunskap. Den andra är förtroendet till en annan part, vilken inte är under 

din kontroll, att denne kommer avstå från att utnyttja din sårbarhet. Båda dimensionerna 

menar att ju större förtoende en relation består av desto mer villiga kommer alla inblandade 

parter vara att dela med sig av och utbyta eventuell sårbar information. Nivån på tillit mellan 

utländskt moderbolag och IJVs kan variera. Vidare menar Dhanaraj et al. (2004) att 

förtroende mellan parterna i ett joint venture även är viktigt ur den aspekten att de måste 

kunna lita på varandra att den andre inte kommer agera utifrån egenintresse på andras 

bekostnad, eftersom inga kontrakt kan omfatta alla variabler som kan uppstå. Framförallt är 

det enligt Park (2010) viktigt med tillit mellan moderbolagen inom ett internationellt joint 

venture, då det är den viktigaste katalysatorn för att påskynda kunskapsöverföring mellan två 

företag. Ett ökat förtroende minskar företagens incitament för opportunistiska beteenden, det 

minskar potentiella konflikter samt underlättar för informationsutbyte tack vare att företagen 

frivilligt tar bort sina skyddsåtgärder.  

 

Calantone och Zhao (2001) å sin sida diskuterar tillit utifrån huruvida de olika parternas 

förhandlingsförmåga påverkar kontrollprocessen. Även om utländska företag kan minska sina 

risker på den kinesiska marknaden via joint ventures med lokala kinesiska företag måste de 

samtidigt förlita sig till de inhemska bolagen att de exempelvis framgångsrikt förhandlar med 

de lokala myndigheterna i eftersträvan att uppnå samt ta tillvara på efterfrågade lokala 

resurser. Den part med starkast förhandlingsförmåga kommer i större grad kunna påverka 

viktiga beslut. Det vill säga kontrollförmågan speglar parternas betydelse i ett joint venture. 

Förutom risker för förlust av kontroll för de inblandade företagen i ett joint venture kan ett 

sådant avtal även leda till lägre vinster samt risker med överlåtelse av nyckeltillgångar, till 
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exempel vid teknologisk överföring. Balcet och Ruets (2011) studie visar att i sammanhang 

med flera partners eller obligatoriska joint ventures, såsom på den kinesisk marknaden, litar 

utländska företag minst på de lokala företagen.  
 
2.4.3 Absorptionsförmåga 
Cohen och Levinthal (1990) menar att absorptionsförmågan via joint ventures är ett viktigt 

sätt för företag att erhålla teknologisk kunskap. Tidigare erfarenheter inom närliggande 

teknologiska områden är en viktig faktor som underlättar absorptionsförmågan. Zahra och 

George (2002) föreslår i sin studie att absorptionsförmågan existerar enligt två undergrupper 

av potentiella och realiserade kapaciteter. Den potentiella kapaciteten omfattar 

kunskapsinhämtning och assimilationsförmåga, medan den realiserade kapaciteten inkluderar 

omvandling och utnyttjande av kunskap. 

 

Flera forskare (Gupta & Govindarajan, 2000; Minbeava, 2007; Szulanski, 1996) menar att 

mottagarens absorptionsförmåga har en positiv korrelation med teknologisk överföring då 

större absorptionsförmåga hos mottagaren leder till mer överförd kunskap från avsändaren. 

Till exempel visar Szulanskis (1996) studie att bristande absorptionsförmåga är ett omfattande 

hinder för kunskapsöverföring inom organisationer. Även Zhao, Anand och Mitchells (2005) 

studie genomförd på den kinesiska fordonsindustrin bekräftar problematiken. Studiens resultat 

visar att de multinationella företagen har betydligt starkare tekniska möjligheter än sina lokala 

partner vilket kan leda till avsaknad av absorptionsförmåga inom internationella joint 

ventures. Därmed kan de multinationella företagen inte överföra teknologiska kunskaper på 

grund av de lokala tillverkarnas bristande inlärningsförmåga. Fisher-Vanden et al. (2006) 

påvisar i sin tur betydelsen av internt utvecklade teknologier för att kunna skapa den 

absorptionsförmåga som krävs för  just framgångsrik inlärning och spridning av teknologier 

överförda från utländska partner.  

 

Enligt Park (2010) samt Lane, Salk och Lyles (2001) underlättas samarbetet mellan parterna 

inom ett joint venture  när båda moderbolagen har liknande egenskaper. Tack vare det ökar 

förtroendet parterna sinsemellan och det underlättar utbyte av information inom 

organisationen. Därmed kan moderbolagen verka som en bro av förståelse, vilket resulterar i 

en företagsmiljö där joint venture på ett mer aktivt och effektivt sätt kan absorbera det 

utländska moderbolagets kunskaper. 

 

2.5 Sammanfattning 
Gränsöverskridande teknologisk överföring kan ske genom olika tillvägagångssätt varav 

utländska direktinvesteringar från multinationella företag är en viktig metod för överföring till 

företag i mottagarlandet. Det främsta fokuset i detta kapitel har varit internationella joint 

ventures, vilket är en särskild form av FDI.  

 

Hittills har forskningen framförallt fokuserat på teknologisk överföring utifrån mottagarsidans 

perspektiv, det vill säga utifrån Kina och dess inhemska biltillverkares synvinkel. Få studier 

har därmed genomförts utifrån avsändaren, de multinationella fordonstillverkarnas perspektiv. 

Förutom att belysa betydelsen av relationskvalitet, tillit och absorptionsförmåga i samband 

med teknologisk överföring nämns i detta kapitel även avsändarens vilja som en viktig faktor. 

Därmed är det nödvändigt för denna studie att undersöka huruvida de tvingande joint venture-

avtalen påverkar teknologisk överföring utifrån de multinationella företagens perspektiv. 

 

Påföljande kapitel kommer diskutera studiens forskningsmetodik och tillvägagångssätt för 

insamling av data inom ramen för den kinesiska fordonsindustrin.  
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3. Metodik 
Detta kapitel inleds med en presentation av studiens vetenskapliga synsätt och därefter 

redogörs för uppsatsförfattarens val av metod. Vidare behandlas bland annat begreppet 

intervjuguide och hur den valda metoden har tillämpats. Dessutom kommer forskaren utifrån 

ett kritiskt perspektiv analysera dennes egna process och val av metod, samt diskutera 

studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis presenteras en kortare sammanfattning.  

 

3.1 Vetenskapssyn 
Enligt Bryman och Bell (2005) påverkas de vetenskapliga arbetenas teoretiska och 

metodologiska inriktning av det vetenskapliga synsätt som anges. Framförallt talas det om 

hermeneutisk och positivistisk vetenskapssyn. Då uppsatsförfattaren har valt ett hermeneutiskt 

vetenskapligt synsätt syftar denna studie till tolkning av människors handlingar, och 

betoningen ligger på behovet att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel. 

Därmed är det viktiga för uppsatsförfattaren att tolka och få insikt gällande det undersökta 

problemet, utifrån informanternas tidigare erfarenheter. Detta kan jämföras med det 

positivistiska synsättet som å sin sida förespråkar en användning av naturvetenskapliga 

metoder vid studier av den sociala verkligheten. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) 

grundar sig positivismen dessutom på redan existerande empiri och tillförlitliga teorier. 

Eftersom uppsatsförfattaren ämnar att framställa egen data som sedermera ska vara grund för 

studiens analys blir det problematiskt att utgå ifrån en positivistisk vetenskapssyn. Vidare 

finns det även fenomenologisk vetenskapssyn vilket både Bryman och Bell (2005) samt 

Denscombe (2009) beskriver som en ståndpunkt som betonar subjektivitet, beskrivning, 

tolkning och medverkan. Syftet är att tydligt beskriva det studerade fenomenet utan att det 

sedan analyseras. De främsta fördelarna med denna strategi enligt Denscombe (2009) i 

förhållande till den studie  som avses genomföras är att fenomenologi lämpar sig för 

småskalig forskning där forskaren innehar en begränsad budget och själv utgör den väsentliga 

resursen. Framförallt sker datainsamling via djupintervjuer. Dessutom möjliggör 

fenomenologisk forskning hantering av den sociala världens komplexitet. Däremot är det 

problematiskt för uppsatsförfattaren att utgå ifrån en fenomenologisk vetenskapssyn eftersom 

denna typ av forskning medför en risk för kritik mot utebliven analysmetod, samtidigt som 

uppsatsförfattaren just eftersträvar en uttömmande analysdel. Enligt Denscombe (2009) 

ifrågasätts även representativiteten i den data som samlas in via fenomenologi och därmed 

huruvida generaliserbar den är.  

 

Vidare innebär uppsatsförfattarens val av ett hermeneutiskt vetenskapligt synsätt att denna 

studie har vad Bryman och Bell (2005) beskriver som en konstruktionistisk kunskapssyn, 

vilket är en ontologisk ståndpunkt som menar att insamlad data i stor utsträckning är beroende 

av forskarens subjektiva tolkning. En forskares subjektivitet påverkas av faktorer såsom 

tidigare kunskaper, egna värderingar och fördomar samt av grupptillhörighet. Dessutom 

påverkas utfallet av respondenten eller informantens subjektivitet. Konstruktionism 

kännetecknas även av att den ifrågasätter ståndpunkterna inom objektivism och essentialism, 

då kunskapssynen hävdar att det inte förekommer en objektiv verklighet inom samtliga 

discipliner.  
 

3.2 Val av metod 
Bryman och Bell (2005) hävdar att en forskare kan använda sig av antingen en induktiv ansats 

eller en deduktiv ansats, vilka avgör hur studien förhåller sig till teorierna. Utifrån en deduktiv 

ansats tillämpar forskaren allmänna principer och utnyttjar redan existerande teorier, för att 

sedermera kunna  dra logiska och mer generella slutsatser om unika företeelser. I och med 

deduktion härleds slutsatserna utifrån givna premisser och hypoteserna förklaras utifrån 
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befintliga teorier. Induktivt tillvägagångssätt kännetecknas å sin sida av att slutsatserna 

härleds utifrån empiriska kunskaper utan att forskaren har förankrat sin studie med hjälp av 

allmänt accepterade teorier. Istället försöker forskaren generera nya teorier utifrån den 

insamlade empirin. Det finns dessutom abduktion, vilket är en kombination av deduktiv 

ansats och induktiv ansats.  

 

Med tanke på att uppsatsförfattaren varken har som avsikt att generera nya teoerier i 

kombination med att studien inte ens har tillräckligt omfång för att generera nya teorier anses 

den induktiva ansatsen inte vara tillämpbar. Dessutom hävdar Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009) att ett induktivt tillvägagångssätt inte bör tillämpas utan att forskaren redan besitter 

betydande kunskaper inom det valda området. Uppsatsförfattaren anser att denne från början 

inte besatt tillräckliga kunskaper gällande teknologisk överföring inom den kinesiska 

fordonsindustrin. Därmed har uppsatsförfattaren använt sig av en deduktiv ansats, vilket har 

varit lämpligt då tidigare forskning utgör grunden för denna studie. Vidare har studiens 

slutsatser genererats utifrån dels tidigare forskning men även via den empiri som 

uppsatsförfattaren samlat in.  

 

Förutom att bestämma vetenskapssyn och välja huruvida studien ska kännetecknas av 

antingen deduktiv eller induktiv ansats har uppsatsförfattaren även valt undersökningsmetod. 

Beroende på valet av antingen kvalitativ eller kvantitativ metod påverkar det förfarandet i 

samband med analys och behandling av data. Eftersom denna studie har för avsikt att 

undersöka huruvida de tvingande joint venture-avtalen inom den kinesiska fordonsindustrin 

påverkar teknologisk överföring utifrån de multinationella företagens perspektiv är det 

nödvändigt för uppsatsförfattaren att komma i kontakt med personer som är verksamma eller 

personer med tidigare erfarenheter inom just multinationella företag. Mer precist behöver 

uppsatsförfattaren komma i kontakt med personer som besitter erfarenheter inom åtminstone 

affärsutveckling, hantering av strategiska frågor eller med erfarenheter från företagets 

ledningsgrupp. Därefter behöver uppsatsförfattaren förutom att ta del av de utvalda 

personernas erfarenheter även exempelvis ta del av deras åsikter, uppfattningar och känslor, 

för att sedermera kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Enligt Denscombe (2009) 

och Bell (2006) lämpar sig därför kvalitativa intervjuer allra bäst. Valet av kvalitativa 

intervjuer stämmer även överens i förhållande till ett hermeneutiskt synsätt, då Bryman och 

Bell (2005) hävdar att det just är kvalitativ forskning som använder sig av vetenskapliga 

metoder med grund i hermeneutik. Det som kännetecknar kvalitativ forskning är att den 

präglas av ord och bilder. Det är upp till forskaren själv att framställa data i samband med att 

denne tolkar och använder informationen i fråga, samt för att på ett bra sätt kunna beskriva 

och förklara den data som insamlats. Denscombe (2009) menar att vid val av en kvalitativ 

metod tenderar forskarens urval utgöras av ett icke-sannolikhetsurval, där urvalsstorleken 

anses vara relativt liten. Vidare anser  samhällsforskarna (Bell, 2006; Bryman & Bell, 2005; 

Denscombe, 2009; Ryen, 2004) att kvalitativa intervjuer bidrar till mer djupgående 

information snarare än bred information, vilket överensstämmer med det uppsatsförfattaren 

eftersträvar att uppnå i denna studie. Dessutom framhävs möjligheterna till ett flexibelt 

tillvägagångssätt tack vare intervjuer vilket förhoppningsvis underlättar uppsatsförfattarens 

insamlingen av data. 

 

Uppsatsförfattaren hade kunnat välja en kvantitativ metod, och enligt Denscombe (2000) 

kännetecknas kvantitativ forskning av att siffror bearbetas och presenteras i tabeller eller 

diagram, vilket innebär att forskningen upplevs ge en mer rättvisande och pålitlig bild. 

Samtidigt kännetecknas den kvantitativa metoden snarare av tillvägagångssätt baserade på 

grundprinciperna för slumpmässighet och sannolikhet, och dess urvalsstorlek anses istället 
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vara relativt stor. Därför lämpar sig surveyundersökningar, såsom exempelvis postenkäter, 

framförallt vid insamling av kvantitativ data. Fler fördelar med surveyundersökningar som 

Denscombe (2009) och Bryman och Bell (2005) nämner är den enorma mängd data som kan 

produceras på kort tid och dessutom till relativt låg kostnad, samt att forskarens resultat och 

slutsatser är mer generaliserbara än vid insamling av kvalitativ data. Däremot anser 

uppsatsförfattaren att det hade varit problematiskt att komma i kontakt med tillräckligt många 

företag, vilka sedermera ska bidra med värdefull information för att generaliserbara slutsatser 

ska kunna framställas. Dessutom hade det inneburit mer standardiserade svarsmöjligheter, 

varpå det skulle uppstå en ökad risk för att uppsatsförfattaren går miste om betydande 

information och kunskap. Vidare hävdar Denscombe (2009) att kvantitativa metoder 

exempelvis medför risk för förummelse av signifikansen i data och framförallt tendens till en 

mer bredd på den insamlade data på bekostnad av dess djup. Dessutom hävdar Bell (2006) att 

det är svårt att besvara frågor om varför med hjälp av surveyundersökningar, utan istället kan 

det främst ge svar på frågor som berör vad, var, när och hur. 
 

Beroende på val av metod är det viktigt att forskaren är medveten om följande konsekvenser; 
 
Tabell 1. Summering av kvalitativ respektive kvantitativ forskning 

 KVALITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING 

 
ORD ELLER SIFFROR 

Tenderar att uppfatta siffror som 
den centrala analys-enheten 

Tenderar att uppfatta ord eller 
bilder som den centrala 

analysenheten 

ANALYS ELLER BESKRIVNING 
Tendens att förknippas med 

beskrivning 
Tendens att förknippas med 

analys 

STORSKALIG  ELLER 
SMÅSKALIG 

Tendens att förknippas med 
småskaliga studier 

Tendens att förknippas med 
storskaliga studier 

HOLISTISKT ELLER SPECIFIKT 
FOKUS 

Tenderar att associeras med ett 
holistiskt perspektiv 

Tenderar att associeras med ett 
specifikt perspektiv 

FORSKARENS INBLANDNING 
ELLER OPARTISKHET 

Tenderar att associeras med 
inblandning från forskarens sida 

Tenderar att associeras med 
opartiskhet från forskarens sida 

ÖPPEN ELLER FÖRUTBESTÄMD 
FORSKNINGSDESIGN 

Tenderar att associeras med en 
öppen forskningsdesign 

Tenderar att associeras med en 
förutbestämd forskningsdesign 

 
Källa: Författarens sammanfattning av Denscombe (2009) 
 

Däremot hade en kombination av de båda metoderna varit möjligt att tillämpa, och enligt 

Bryman och Bell (2005) samt Denscombe (2009) är det i många fall önskvärt. 

Metodkombination som strategi tillämpas av samhällsforskare när de vill uppnå en ökad 

träffsäkerhet, det vill säga när de vill förstärka sin tro till fyndens träffsäkerhet. Vidare 

används metodkombination när forskare eftersträvar en mer fullständig bild, för att 

kompensera varandras starka respektive svaga sidor och som hjälp i urvalsprocessen. Bryman 

och Bell (2005) poängterar att vid en metodkombination är det likt valet av en strategi viktigt 

med kompetent utformning och genomföring, samt att strategierna är anpassade till 

frågeställningen. Mer data är inte alltid bättre. Dessutom understryks forskarens begränsade 

resurser, flera strategier innebär att resurserna måste fördelas på flera områden vilket kan 

försvaga insatserna. Det är inte heller alla forskare som förfogar över de erfarenheter och 

färdigheter som krävs för att genomföra både en kvantitativ och kvalitativ undersökning. 

Även Denscombe (2009) betonar problematiken med resursallokering och de ökade 

erfarenheter som krävs, samt risken för mer tids- och kostnadskrävande forskning. Med tanke 

på dels tids- och resursbegränsning, men även på grund av problematik med att just komma i 
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kontakt med tillräckligt många företag anser uppsatsförfattaren att en metodkombination inte 

är möjligt.  

 
3.2.1 Fallstudier 
Fallstudier är ett tillvägagångssätt som enligt Denscombe (2009) utmärks av att inriktningen 

är på enbart en enda undersökningsenhet vid en bestämd tidpunkt, ett fenomen. Det kan även 

vara som så att det berör ett fenomen som påträffas vid ett fåtal tillfällen. Fördelar med 

fallstudier är enligt Bell (2006) bland annat att tillvägagångssättet möjliggör användandet av 

flera källor, även om forskare huvudsakligen brukar använda sig av intervjuer och 

observationer, och därmed associeras fallstudier ofta med kvalitativa studier. Denscombe 

(2009) framhäver i sin tur att fallstudier även bidrar till betoning av studiens djup snarare än 

studiens bredd i och med att forskarens fokus exemeplvis är att framställa en djupare bild av 

den undersökta företeelsen och/eller informanternas erfarenheter, vilka sedermera kopplas till 

det specifika fenomenet. Den specifika undersökningsenhet som uppsatsförfattaren 

undersöker i denna studie är huruvida multinationella företags teknologiska överföring och 

tillämpning av miljöteknik inom den kinesiska fordonsindustrin påverkas av dess tvingande 

joint venture med kinesiska tillverkare. Eftersom uppsatsförfattaren ämnar att på ett mer 

djupgående vis skildra och utreda den valda undersökningsenheten, samtidigt som studien 

kännetecknas av en kvalitativ metod, är fallstudie därmed lämpligt.  

 

Både Denscombe (2009) och Bell (2006) menar att den forskare som använder sig av 

fallstudier måste vara beredd på att motstå kritik när det gäller studiens trovärdighet och 

huruvida resultaten är generaliserbara, samtidigt som metoden i de flesta fall anses vara 

otillräcklig som grund för analyser eller utvärderingar. För att bemöta denna kritik har 

uppsatsförfattaren därför valt att undersöka tre fall, det vill säga tre olika företag, vilka separat 

studeras för att därmed generera en ökad förståelse samt  möjlighet för att sedermera jämföra 

fallen sinsemellan.  

 

3.3 Population och urvalsram 
Bryman och Bell (2005) menar att populationen är samtliga enheter som forskaren avser att 

undersöka medan urvalet är den del av populationen som tillfrågas för att delta i studien. För 

att sedermera sånär kunna generalisera resultaten krävs det att urvalet är representativt för 

populationen. Därmed eftersträvar forskaren ett urval som är representativt för multinationella 

företag inom den kinesiska fordonsindustrin.  

 

Denna studie ämnar som sagt att undersöka de multinationella företagens tvingande joint 

venture-avtal med de kinesiska tillverkarna inom den kinesiska fordonsindustrin. Därmed 

utgörs populationen av de företagsledare, affärsutvecklare och/eller företagsstrateger med 

erfarenhet från multinationella företag, med den viktiga förutsättningen att dessa företag har 

kinesiska joint venture-partners. Urvalet i sin tur utgörs av Shanghai- Volkswagens före detta 

vice VD och rådgivande styrelseledamot, AB Volvos inköpsansvarige som även är ansvarig 

för Volvo Lastvagnars projektverksamhet inom Asien, samt Deutz Dalian Motor Corporations 

före detta VD.  

 

Med tanke på att uppsatsförfattaren har genomfört en kvalitativ undersökning var det mest 

lämpligt att genomföra ett icke-sannolikhetsurval, vilket bekräftas av flera samhällsforskare 

(Bell, 2006; Bryman & Bell, 2005; Denscombe, 2009; Ryen, 2004). Detta på grund av att det 

inte var möjligt att tillfråga ett tillfredställande antal för att urvalet skulle bli sannolikt.  
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Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att beslutet att genomföra intervjuer tas i hänsyn till 

dess genomförbarhet som datainsalingsmetod. Därmed måste forskaren ha övertygande skäl 

till att tro att det är möjligt att nå de personer som behövs, samt att intervjuerna ska vara 

genomförbara med hänsyn till tidsåtgång och resekostnader. Därför valde uppsatsförfattaren 

att genomföra en studieresa till Shanghai i Kina, med förhoppningar om att just öka 

möjligheterna att nå nödvändiga informanter. Resan möjliggjordes tack vare bidrag från 

kontakter i Sverige, och anledningen till valet av Shanghai är att det nämligen är en av Kinas 

största städer där flera av fordonsindustrins multinationella företag är representerade. 

Målsättningen med resan var därmed att med hjälp av svenska kontakter inom 

fordonsindustrin sedermera även komma i kontakt med potentiella informanter som kunde 

delta i studien. Väl på plats i Shanghai träffade uppsatsförfattaren representanter för både 

sluttillverkare och underleverantörer inom fordonsindustrin, för vilka uppsatsförfattaren 

presenterade studiens problemställning och syfte. Tack vare dessa möten fick 

uppsatsförfattaren till slut möjligheterna att komma i kontakt med de tre informanter som 

deltagit i studien.  
 

3.4 Datainsamling 
Vid insamling av data görs skillnad på begreppen primärdata och sekundärdata (Bell, 2006; 

Bryman & Bell, 2005). För att genomföra denna studie har uppsatsförfattaren använt sig av 

båda möjligheterna och tillvägagångssättet presenteras mer ingående nedan. 

 
3.4.1 Primärdata 
Bryman och Bell (2005) hävdar att primärdata är den data som forskaren själv arbetar fram 

för att anpassas till den egna studien och de frågeställningar som ligger till grund för denna. 

Nackdelen med att ta fram information på detta vis är att det kan vara både dyrt och 

tidsödande. Den primärdata som ligger till grund för denna studie är den empiri och den 

information från informanterna som samlats in i samband med de tre intervjuerna. Samtliga 

intervjuer har genomförts över telefon med tanke på att alla personer som deltagit är 

verksamma och bosatta i Kina. En av telefonintervjuerna genomfördes på plats i Shanghai 

medan de resterande intervjuerna har genomförts efter uppsatsförfattaren återkommit till 

Sverige.   

 

Vid genomförandet av intervjuerna valde uppsatsförfattaren strategin att utforma en semi-

strukturerad intervjuguide bestående av en lista med 15 frågor. Frågorna har 

uppsatsförfattaren själv utformat utifrån studiens problematisering och teoretiska referensram 

(se intervjuguiden i sin helhet under Appendix D). Anledningen till valet av en semi-

strukturerad intervjuguide är att forskare (t.ex. Denscombe, 2009) framhäver dess flexibilitet 

och därmed även möjligheter till bland annat följdfrågor. Dessutom ges informanterna en 

möjlighet att utveckla sina idéer samtidigt som deras svar är öppna. Intervjuguiden i sin helhet 

var utformad med kvalitativa frågor vilka var indelade utifrån underrubriker som i stora drag 

är relaterade till den kinesiska fordonsindustrin, joint venture som etableringsstrategi eller 

teknologisk överföring. Inledningsvis var det allmänna frågor om informanten, om dennes 

yrkesroll och erfarenheter av den kinesiska fordonsindustrin. Därefter följde frågor kring hur 

informanten upplever de regleringar som berör utländska företag inom den kinesiska 

fordonsindustrin. Vidare behandlades viktiga faktorer i samband med teknologisk överföring, 

informantens förväntningar på den framtida utvecklingen av kinesiska fordonsindustrin samt 

en avslutande fråga angående joint venture.  

 

Tack vare intervjuguiden underlättades även processen för styrning av intervjun samtidigt 

som informanterna inspirerades till att tala om relevanta ämnen. Denna information, vilken 
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inkluderar viktiga meningar som direkt citerats, presenteras i studiens empiriska data. Vidare 

har samtliga intervjuer spelats in med hjälp av ljudupptagning. Ljudupptagning är nämligen 

enligt forskarna (Bell, 2006; Bryman & Bell, 2005; Denscombe, 2009; Ryen, 2004) ett 

tillvägagångssätt som möjliggör att forskaren i ett senare skede kan få med informantens egna 

ord och på så vis även ha med just korrekta citat i empirin. Förutom ljudupptagning har 

uppsatsförfattaren kontinuerligt fört anteckningar samtidigt som intervjuerna har fortlöpt. Det 

positiva med en kombination av användningen av ljudupptagning samtidigt som forskaren för 

anteckningar är enligt Ryen (2004) vid de tillfällen då tekniska problem kan tänkas uppstå 

med ljudupptagningen.  

 

Efter genomförd telefonintervju har uppsatsförfattaren sedan transkriberat den insamlade 

informationen. Uppsatsförfattaren har lyssnat på de inspelade banden från början till slut och i 

samband med detta ordagrant överfört informationen till separata dokument på datorn. 

Därefter har den transkriberade informationen legat till grund för det som utgör studiens 

empiri (avsnitt 5.1 till och med 5.4). Det vill säga, uppsatsförfattaren har i slutändan enbart 

tagit med sådan information som anses vara givande för dennes studie, samtidigt som 

överflödig information har förkastats.  

 
3.4.2 Sekundärdata 
Enligt Bryman och Bell (2005) är sekundärdata information framtagen av en annan forskare 

anpassat till dennes ändamål. Således är sekundärdata redan befintlig information och 

användandet av denna data är både billigt och lättillgängligt. Däremot kan sekundärdata 

ifrågasättas gällande huruvida data är relevant för den egna studien. Den sekundärdata som 

uppsatsförfattaren använt sig av i denna studie är de vetenskapliga artiklar och 

forskningsrapporter som ligger till grund för kapitel 4. Den kinesiska fordonsindustrins 

utveckling, och avsnitt 5.5 Internationella joint ventures som presenteras under empirin,  samt 

den företagsinformation som är hämtad från respektive företags hemsida och 

årsredovisningar. När det gäller de vetenskapliga artiklarna och forskningsrapporterna har de 

hämtats in via databaser hos Södertörns Högskolas bibliotek.  

 

3.5 Metodkritik 
Uppsatsförfattarens val av att använda sig av kvalitativa intervjuer för att samla in empiri till 

denna studie har medfört både för- och nackdelar. Först och främst är det viktigt för en 

forskare att dennes val av ämne är aktuellt och framförallt är genomförbart att studera. 

Exempelvis är det enligt Denscombe (2009), vilket även tidigare nämnts, viktigt att beslutet 

att genomföra intervjuer tas i hänsyn till dess genomförbarhet som datainsalingsmetod. 

Problematiken för uppsatsförfattaren var att denne från början inte riktigt var införstådd i vad 

som skulle komma krävas för att uppnå ett representativt urval för populationen, det vill säga 

de tre intervjuerna som ligger till grund för denna studie. Det har varit en tidskrävande och 

svår process att komma i kontakt med informanterna, utan egna kontakter och utan 

ekonomiskt bidrag hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.  

 

Med tanke på uppsatsförfattarens ändå begränsade resurser, med hänsyn till den tidsperiod 

som fanns till förfogande och att samtliga informanter är verksamma och bosatta i Kina, var 

telefonintervjuer det som lämpade sig bäst för denna studie. Enligt Bryman och Bell (2005) 

tar kvalitativa intervjuer nämligen relativt lång tid att genomföra, vilket forskaren själv har 

fått erfara. Just telefonintervjuer är däremot betydligt billigare samtidigt som det tar mindre 

tid i anspråk jämfört med personliga intervjuer. Å andra sidan har telefonintervjuerna medfört 

att forskaren inte haft möjlighet att se informanterna i samband med intervjuerna, och därmed 

kunde forskaren varken notera eller reagera på informanternas ansiktsuttryck och gester. 
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Vilket innebär att uppsatsförfattaren gick miste om faktorer som i slutändan hade kunnat bidra 

till att tolkningen av intervjuerna tydliggjordes än mer.  

 

En ytterligare aspekt som talar för telefonintervjuer är att de till viss del begränsar det som 

Bryman och Bell (2005) och Denscombe (2009) benämner som intervjuareffekten. Det är 

nämligen väldigt viktigt att ta hänsyn till den problematik med snedvridenhet som kan uppstå 

till följd av intervjuar- och respondenteffekt vid utformning av semi-strukturerade intervjuer. 

Denscombe (2009) menar att intervjuar- och respondenteffekten leder till att personer kan 

komma svara olika på samma fråga beroende på hur de upplever effekterna av intervjuarnas 

egenskaper. Det är framförallt kön, ålder, etnisk bakgrund och socioekonomisk status som 

påverkar hur pass tillmötesgående informanterna är när det gäller att dela med sig av 

information, samt hur ärliga de väl är i sin information. Även om Bryman och Bell (2005) 

hävdar att telefonintervjuer påtagligen minskar effekterna av denna felkälla har 

uppsatsförfattaren varit grundlig i sina förberedelser inför intervjuerna och sett till att 

införskaffa omfattande förkunskaper. Dessutom har uppsatsförfattaren varit noggrann med det 

egna uppträdandet i samband med intervjuerna, allt för att ytterligare begränsa problematiken 

med snedvridenhet. Däremot är en nackdel med påtagliga förkunskaper från intervjuarens sida 

att det kan innebära att denne redan på förhand har utformat åsikter, vilket sedermera kan 

påverka intervjuarens mottaglighet under intervjun.  

 

Vidare när det gäller den information uppsatsförfattaren tagit del av under intervjuerna är det 

även viktigt att ifrågasätta om uppsatsförfattaren verkligen fått ta del av all information, eller 

om det har förekommit känsliga frågor som informanterna svarat restruktivt på. Med tanke på 

att informanterna har delgivit information utifrån betydande positioner inom respektive 

företag, samtidigt som frågorna har berört företagsstrategier och företagspartnerns, kan 

uppsatsförfattaren inte utesluta att viss information har uteslutits. Framförallt när det gäller 

just de frågor som direkt berört  kinesiska joint venture-partners.  

 

Forskaren är väldigt nöjd med kvaliteten på de intervjuer som har genomförts och de anses 

vara både informativa och viktiga för studiens genomförande. Tack vare att intervjuerna var 

semi-strukturerade och indelade i underrubriker kunde samtalen flyta på mer naturligt 

eftersom forskaren inte var låst till guidens utformning och i vilken ordning frågorna följde. 

Mer positiva aspekter gällande intervjuerna är att de varade mellan 45-60 minuter vilket 

därmed möjliggjorde för mer uttömmande svar. I och med att forskaren under intervjuernas 

gång noterade vad informanterna sa samtidigt som de bandades gick uppsatsförfattaren aldrig 

miste om viktig information. Framförallt har ljudupptagningen varit av betydande karaktär då 

två av intervjuerna har genomförts på engelska, den tredje genomfördes på svenska. För att 

ytterligare säkerställa informationens korrekthet har uppsatsförfattaren enskilt kontaktat  

informanterna via e-mail efter att respektive intervju har sammanställts. Därmed har 

informanterna personligen fått möjligheten att säkerställa att informationen verkligen stämmer 

överens med vad som sagts under intervjuerna.  

 

3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Med hjälp av reliabilitet och validitet menar Denscombe (2009) att forskaren syftar till att 

förklara hur trovärdig och tillförlitlig dennes studie är. Trovärdigheten kopplas samman med 

hur rättvisande och användbar den insamlade empirin är i relation till studiens frågeställning, 

medan tillförlitlighet avser om det resultat som forskaren har kommit fram till i sin 

undersökning skulle bli detsamma om den gjordes på nytt. Reliabiliteten är enligt Bryman och 

Bell (2005) således ett mått för att kunna fastställa om den genomförda undersökningen har 

påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar.  
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3.6.1 Reliabilitet 
Med tanke på att urvalet för de kvalitativa intervjuerna var ett så kallat icke-sannolikhetsurval 

utifrån nätverk som uppsatsförfattarens kontaktpersoner besitter, samt att  resultatet till stor 

del grundats utifrån informanternas personliga åsikter och egna erfarenheter får omfattningen 

av denna empiri anses som exklusiv för denna studie. Valet att samla in data genom 

kvalitativa intervjuer har därmed till viss del haft en negativ påverkan på undersökningens 

reliabilitet eftersom det inte går utesluta att informanternas ställningstaganden, åsikter med 

mera kan ha påverkats av frågornas utformning. Det kan dessutom leda till att samma person 

svarar olika på samma fråga vid olika tillfällen. En annan aspekt som kan ha påverkat studiens 

reliabilitet är att två av informanterna inte längre är verksamma inom de företag de tidigare 

representerade (Shanghai-Volkswagen respektive Deutz Dalian Motor Corp.), och deras 

åsikter bygger därmed framförallt på tidigare erfarenheter. Således kan viss viktig 

företagsinformation ha förändrats med tiden, fram till idag.  För att ge tyngd till reliabiliteten 

har uppsatsförfattaren noggrant beskrivit tillväggagångssättet och genomförandet av 

intervjuerna. Dessutom har uppsatsförfattaren genomfört ljudupptagning och transkribering av 

varje intervju. 
 
3.6.2 Validitet 
Denna studies validitet beror på i vilken omfattning det går att förlita sig till de slutsatser som 

presenteras. Studien ämnar att undersöka de multinationella företagens tvingande joint 

venture-avtal med de kinesiska tillverkarna och huruvida det påverkar de multinationella 

företagens teknologiska överföring till den kinesiska fordonsindustrin. Därmed krävs 

insamlad empiri som härrör till säkra källor, i detta fall intervjuer med personer som besitter 

relevant information och betydande kunskap. Något som har varit värdefullt för studiens 

validitet är att informanterna har omfattande erfarenheter av fordonsindustrin i allmänhet och 

den kinesiska fordonsindustrin i synnerhet, samtidigt som informanterna har och även tidigare 

har haft väldigt framstående positioner inom respektive företag. Vad som däremot kan ha 

påverkat validiteten negativt är att Deutz Dalian Motor Corporation är en motortillverkare och 

inte sluttillverkare av fordon (OEM), och därmed omfattas företaget inte av samma lagkrav 

och regleringar inom den kinesiska fordonsindustrin som Volkswagen och Volvo Lastvagnar. 

Dessutom utgörs studiens urval enbart av tre informanter vilka representerar respektive 

företag. Ett större urval med samma dignitet på informanterna likt de tre som utgör studiens 

urval hade nämligen tillfört större trovärdighet i uppsatsförfattarens slutsatser.  
 

3.7 Källkritik 
Uppsatsförfattaren har tillämpat ett källkritiskt förhållningsätt när denne har granskat den 

litteratur som använts i studien.  Information, viktiga begrepp med mera har utvärderats på så 

vis att uppsatsförfattaren i största mån har bedömt respektive källas äkthet. När det gäller 

studiens teoretiska referensram har nästintill enbart vetenskapliga artiklar använts som källa 

och därmed anses den teoretiska referensramen vara tillförlitlig. Det som gör vetenskapliga 

artiklar mer kvalitativa och mer trovärdiga än andra källor är att de har blivit granskade och 

godkända  av sakkunniga personer inom samma område, innan de publiceras. Dessutom har 

flertalet av de forskare vars studier ligger till grund för denna studie (framförallt de studier 

som förekommer i kapitel 1; bakgrund och problembakgrund samt i kapitel 2. Teoretisk 

referensram) kontinuerligt citerats och refererats av andra vetenskapliga artiklar.  

 

En annan viktig aspekt som enligt Denscombe (2009) påverkar källornas trovärdighet är det 

så kallade samtidskriteriet, det vill säga vilket år informationen är framställd. Inom den 

teoretiska referensramen är övervägande majoritet av de vetenskapliga artiklarna publicerade 

under 2000-talet och då framförallt under 2000-talets senare del. Däremot förekommer 
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betydligt äldre studier för att förklara teorin om FDI. Även om dessa källor är av betydelse 

och relevanta för forskarens studie kan denne inte utesluta att det i viss mån påverkar 

trovärdigheten negativt. Därmed hade det givetvis varit önskvärt om en större del av 

artiklarna var publicerade ännu närmre ur ett tidsmässigt perspektiv, vilket dock har varit 

svårt att uppfylla.  
 

3.8 Sammanfattning 
Avsikten med detta kapitel är att presentera den forskningsmetodik och de forskningsmetoder 

som ligger till grund för denna studie. Uppsatsförfattaren har använt sig av ett hermeneutiskt 

vetenskapligt synsätt och via en deduktiv ansats samlat in data via kvalitativa 

telefonintervjuer. Det är intervjuer som forskaren är väldigt stolt över att ha lyckats 

genomföra med tanke på informanternas framstående yrkeskarriärer.  

 

I nästa kapitel redogörs en noggrann genomgång av den kinesiska fordonsindustrins 

utveckling, med fokus på Kinas inhemska miljö.  
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4. Den kinesiska fordonsindustrin 
Detta kapitel innehåller en djupare genomgång av den kinesiska fordonsindustrins utveckling, 

hur utvecklingen har påverkat Kinas inhemska miljö samt vilka åtgärder som har vidtagits 

från den kinesiska regeringen i syfte att minska industrins miljöpåverkan.  

 

4.1 Utvecklingen av den kinesiska fordonsindustrin 

Enligt Buckley et al. (2007) har den kinesiska fordonsindustrin sitt ursprung från 1950-talet. 

Under 1953 nådde det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté (CCPCC) en 

överenskommelse med forna Sovjetunionen om införandet av sovjetiska fordonsteknologier 

och monteringslinjer i syfte att producera medeltunga lastbilar, med en beräknad kapacitet på 

30 000 enheter.  Vidare menar Mukherjee och Sastry (1996) att industrins utveckling skiljer 

sig gentemot flera andra länders utveckling då den kinesiska fordonsindustrin har varit väldigt 

splittrad. I slutet på 1970-talet fanns 130 biltillverkare i Kina varav de flesta endast tillverkade 

några hundratals bilar, och Balcet och Ruet (2011) hävdar  att det endast var fem av samtliga 

31 kinesiska provinser som inte hade resurser för att producera bilar.  
 

Den kinesiska regeringens beslut i slutet på 1980-talet att göra fordonsindustrin till en 

hörnsten inom den kinesiska ekonomin gav enligt Luo (2006) en omedelbar injektion för 

industrin, och antalet bilar i Kina ökade från 150 000  år 1987 till 1,4 miljoner år 1993. 

Mukherjee och Sastry (1996) gör gällande att det  parallellt genomfördes en våg av 

sammanslagningar mellan inhemska aktörer inom fordonsindustrin och det bildades flera 

kombinerade förvaltningsbolag. Tang (2012) menar att den kinesiska regeringen ungefär  

samtidigt dessutom införde höga importtullar vilket medförde att utländska biltillverkare som 

ville ta del av den kinesiska marknaden blev tvungna att producera i Kina. Däremot fick de 

utländska företagen inte på egen hand starta upp produktion, utan den enda möjligheten till 

etablering på den kinesiska marknaden var att ingå joint ventures med lokala kinesiska 

tillverkare.  

 

Regeringens protektionism innebär enligt Tang (2012) även att industrin sedan 1990-talet 

framförallt har dominerats av just ett mindre antal joint venture-företag. Förutom de utländska 

biltillverkarna har även ett antal kinesiska företag etablerat sig på den kinesiska marknaden, 

som exempelvis Geely, SAIC, Chery och BYD. Däremot visar Bernsteins (2013) studie att 

den kinesiska bilmarknaden främst efterfrågar amerikanska, europeiska, japanska samt 

sydkoreanska bilar som mestadels är tillverkade i joint venture fabriker i Kina. År 2009 hade 

de kinesiska biltillverkarna en marknadsandel på 30 procent, vilken under de fyra 

nästkommande  åren utvecklades negativt och under 2012 uppgick deras andel till 26 procent 

av den inhemska marknaden. Ingen av topp tio sålda bilmodeller i Kina under 2012 var av 

kinesiskt bilmärke.  
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Figur 2. Kinesiska fordonsindustrin: Stora aktörer, joint ventures och förvärv 

 
Källa: Balcet och Ruet (2011) 

 

Vidare menar Luo (2006) att kinesiska biltillverkare kan delas in i tre olika kategorier; 

centralt statligt ägda företag, regionala företag som ägs av regionala myndigheter samt 

oberoende företag. Fördelen för de företag som antingen ägs av staten eller har en regional 

myndighet som ägare är det finansiella stöd som ges, vilket inkluderar utökade möjligheter till 

finansiella lån. Dessutom är det dessa företag som tillåts ingå joint ventures med de utländska 

biltillverkarna. Däremot är det endast de företag som ägs och kontrolleras av den kinesiska 

staten som får samarbeta med de allra största multinationella bilföretagen. Övriga oberoende 

företag i Kina stoppas av marknadens begränsade inträdesmöjligheter. I och med Kinas 

inträde i Världshandelsorganisationen (WTO) år 2001 har däremot handeln för utländska 

aktörer till viss del underlättats. Medlemskapet i WTO bidrog enligt Hong och Wang (2012) 

även till lägre pris på bilar, vilket i sin tur ökade den totala försäljningen. Däremot har den 

kinesiska regeringen även efter inträdet i WTO agerat efter vad som är bäst för den inhemska 

fordonsindustrin, trots att det motsäger grundtankarna med medlemskapet. Tang (2012) 

hävdar att Kina exempelvis har infört än högre tullavgifter på importerade bildelar, från 10 till 

25 procent, om de importerade delarna utgör mer än 60 procent av det färdiga fordonets 

värde. Därmed har Kina en väldigt låg andel import av bilar. Dessutom har Kina fortfarande 

relativt låg försäljning och export av bilar till utlandet, de flesta av bilarna som produceras på 

den kinesiska marknaden stannar också inom landet. Den export som väl sker är mestadels av 

personbilar och lätta lastbilar till marknader i utvecklingsländer, som exempelvis till Kenya 

och Irak.  

 

KPMGs rapport Global Automotive Retail Market Outlook (2013) förutspår en årlig global 

tillväxt på 5,1 procent för personbilsmarknaden fram till och med år 2020 och den årliga 



24 
 

tillväxten gäller främst i tillväxtländer så som i Kina, Indien och Brasilien. Trots denna 

utveckling beräknas tillväxtländernas marknader för bilförsäljning även i fortsättningen 

domineras av de redan etablerade bilproducenterna från Europa, USA, Japan och Sydkorea. 

Dessa länders biltillverkare beräknas år 2020 uppgå till 75 procent av världens totala 

bilförsäljning medan de kinesiska tillverkarna väntas utgöra 15 procent av den totala 

försäljningen. En annan studie genomförd av KPMG (2013) visar att trots exempelvis Geely 

Groups köp av Volvo Personvagnar och indiska Tata Motors förvärv av Jaguar Land Rover 

(JLR)  väntas exporten av bilar från inhemska tillverkare i tillväxtländerna även i framtiden 

utgöra en relativt liten andel. Tillväxtländernas biltillverkare förväntas inneha mindre än två 

procent av världens totala marknadsandel år 2020 och därmed kommer de även utgöra en liten 

andel på redan etablerade marknader.  

 

År 2002 var mervärdet på den kinesiska fordonsindustrin enligt Zhu, Sarkis och Lai  (2006) 

beräknad till 19,1 miljarder amerikanska dollar, vilket var 50 procent högre än året innan. 

Totalt var ungefär 33,5 miljoner kineser antällda inom fordonsindustrin samt områden direkt 

relaterade till industrin. Vidare hävdar Tang (2012) att den kinesiska fordondsindustrins 

bruttoproduktion var värd omkring 440 miljoner dollar år 2009 och mer än 3,7 miljoner 

anställda arbetade direkt med produktionen av bilar. KPMGs (2013) studie visar att den 

kinesiska fordonsindustrin idag är världens största marknad både vad det gäller produktion 

och försäljning av bilar. I tur och ordning passerade Kina först Europas största 

fordonstillverkare, Tyskland, år 2006, och tog därmed över platsen som världens tredje största 

produktionsland inom fordonsindustrin. I samband med finanskrisen 2008 passerade Kina 

även USA och ett år senare, 2009, övertog Kina titeln som världens största fordonstillverkare 

från Japan. Enligt KMPG (2013) förväntas omkring 24 miljoner personbilar säljas på den 

kinesiska marknaden under 2014, och år 2020 är försäljningen prognotiserade till nästan 35 

miljoner sålda bilar. Därmed beräknas den kinesiska marknaden bli nästan 70 procent större 

än världens näst största marknad, Nordamerika. 
 
Tabell 2. Den globala utvecklingen av fordonsindustrin; Kina förväntas nå helt nya nivåer år 2020 

Tabellen inkluderar; Personbilar, lätta kommersiella fordon (mindre än sex ton) och fordon som definieras 
enligt lätta lastbilar i Nordamerika. 
 
Källa: KPMG, 2013 
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En av anledningarna till den fortsatta tillväxten på den kinesiska marknaden är enligt Yiu  och 

Simpfendorfer (2012) den ekonomiska utvecklingen och de stigande lönerna. Sedan 2012 och 

fem år framöver beräknas lönerna öka med 15 procent per år, vilket leder till en mer utbredd 

kinesisk medelklass. Därmed kommer Kina alltmer övergå till ett konsumtionssamhälle där de 

efterfrågar mer lyxvaror. Tang (2012) menar att denna utveckling driver ökad efterfrågan på 

personbilar och det kommer främst ske i de större städerna. Utveckling bekräftas av 

konsumtionsteorin. Hall, Taylor och Papell (2005) menar nämligen i takt med att landets 

lönenivå utvecklas kommer befolkningen i mindre utsträckning köpa inferiora varor samtidigt 

som efterfrågan på normalvaror, sällanköpsvaror och framförallt lyxvaror/superiora varor, 

vilket inkluderar bilar, ökar. En annan anledning till den ökade efterfrågan på bilar är enligt 

Tang (2012) Kinas investeringar i det förbättrade och expanderade vägnät som har 

genomförts under de senaste tjugo åren. Framförallt är det de inhemska motorvägarna som har 

byggts ut. I slutet på 2010 fanns omkring 74 000 kilometer motorväg i Kina, vilket gör det till 

en av världens största motorvägssystem.   

 

Trots utvecklingen av den kineiska fordonsindustrin hävdar både Wachtmeister (2013) och  

Wang, Fu och Bi (2011) att ägarandelen per capita fortfarande är relativt låg. År 2010 var det 

endast 43 bilar per 1000 invånare i Kina, vilket kan jämföras med Europa och USA vilka hade 

530 respektive över 800 bilar per 1000 invånare. Till följd därav finns det en väldigt hög 

potentiell framtida tillväxt på den kinesiska marknaden. 
 
4.1.2 Den kinesiska fordonsindustrins påverkan på miljön 
Den snabba utvecklingen av den kinesiska fordonsindustrin under de senaste årtioendena, i 

kombination med landets ekonomiska utveckling och urbanisering, har enligt Brajer, Mead 

och Xiao (2011) medfört svåra miljöproblem. I sin studie presenterar de Kuznets miljökurva 

(EKC) och enligt denna ökar ett lands föroreningar i takt med dess ekonomiska utveckling, 

men allteftersom inkomstnivåerna uppnår en viss nivå kommer de återigen sjunka.  

 

Framförallt lider Kina av kraftiga förorenade utsläpp samt koldioxidhalter, vilket enligt Lo 

(2014) och Wang, Fu och Bi (2011) till stor del är till följd av det ökade antalet fordon som 

färdas inom landet. Det har som sagt skett en konstant ökning de senaste åren och exempelvis 

mellan år 2005-2009 menar Cai och Xie (2013) att antalet fordon i Kina ökade med cirka 46,5 

procent, med en genomsnittlig tillväxttakt på tio procent, för att år 2009 uppnå omkring 170 

miljoner bilar.  
 

Mayyas et al. (2012) hävdar att en bils livscykel i underutvecklade länder varar i upp till 45 år 

medan den är betydligt lägre i utvecklade länder, där varierar livslängden från 25 till 35 år. 

Vidare menar Orsato och Wells (2007) att redan innan en genomsnittlig bil tas i bruk har den 

producerat 922 kubikmeter förorenad luft samt 26,6 ton avfall, vilket motsvarar mindre än tio 

procent av en bils totala miljöpåverkan under en livscykel. Mer än 80 procent av utsläppen 

sker nämligen under användningsfasen och resterande föroreningar sker i samband med 

slutförvaringen av fordonets komponenter.  Enligt Mayyas et al. (2012) är fördelningen av en 

bils miljöpåverkan under en livscykel nära sammankopplad med dess energiförbrukning och 

nästan 87 procent av förbrukningen sker under användningsfasen. När det gäller bilarna i 

Kina som är utvecklade av inhemska tillverkare förbrukar de enligt Gan (2003) 10-30 procent 

mer energi än bilar utvecklade av utländska företag.  Kinesiska bilar avger dessutom 2,5-7,5 

gånger så mycket kolväte, två till sju gånger så mycket kväveoxider (NO2) samt sex till tolv 

gånger så mycket kolmonoxid (CO) än vad utländska bilar gör. Samtidigt visar Wang, Fu och 

Bis (2011) studie att  personbilar i Kina dessutom färdas många fler kilometer per år än vad 

personbilar i utvecklade länder gör. Där färdas nämligen en personbil i genomsnitt 29 000 
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kilometer per år, medan motsvarande siffra i utvecklade länder är 10 000-18 000 kilometer 

per år. Därmed är bränsleförbrukningen och utvecklingen av bränsle en väldigt viktig aspekt.  

 

Trots att bilarna överlag har blivit effektivare än tidigare och bland annat har implementerats 

med bättre reningsreknik är det enligt Wachtmeister (2013) just den absoluta ökningen av 

antalet bilar i Kina som framförallt leder till de absolut ökade nivåerna av föroreningar och  

bränsleförbrukning. Zhu, Sarkis och Lai (2007) hävdar att det dessutom har medfört att 

användningen av fordon har ersatt industriella föroreningar som Kinas huvudsakliga upphov 

till luftföroreningar. Enligt Lo (2014) konsumerar den kinesiska transportsektorn 97 procent 

samt 55 procent av nationens totala bensin respektive dieselförbrukning. Dessutom har Kina 

övergått från att i början på 1990-talet vara ett oljeexporterande land till att idag ha en 

beroendegrad av oljeimport på mer än 50 procent. Därmed utgör Kina ett av de länder som 

importerar mest olja i hela världen. Vidare menar Mayyas et al. (2012) att världens 

transportsystem totalt sett utgör ungefär 40 procent av den globala oljekonsumtionen med 

nästan 75 miljoner oljefat per dag.  Även oljan får konsekvenser för miljön då framförallt 

utvinning, förädling och transport av olja leder till luftföroreningar. Detta innebär att Kinas 

ökade beroende av importerad olja är ett bekymmer för landet. 

 

Enligt World Bank data är 16 av världens 20 värst luftförorenade städer belägna i Kina (Yu et 

al., 2012), och mellan år 2006-2009 misslyckades 37,6 procent, 39,5 procent, 42,5 procent 

respektive 33,3 procent av de kinesiska städerna att uppfylla Chinese National Ambient Air 

Quality Standards  Klass-II gränsvärden. Det är enligt Cai och Xie (2013) framförallt de stora 

och mellanstora städerna som är drabbade av luftföroreningar. Yan och Crookes (2010) 

nämner Beijing som ett exempel, och där beräknas luftföroreningar orsakade av bilar och 

andra vägfordon kosta 3,3 procent av stadens bruttonationalprodukt (BNP). Dessutom hävdar 

Yu et al. (2012) att över 400 000 för tidiga dödsfall per år i Kina kan kopplas till 

luftföroreningar. Gu och Wang (2012) menar att de förorenade utsläppen inte bara påverkar 

kvaliteten på luften utan även förorenar Kinas vattenmassor. Landets naturliga vattenresurser 

är jämförelsevis lägre än det internationella genomsnitten vad gäller fördelning av tillgängligt 

vatten. Därmed leder de förorenade vattenresurserna till brist på dricksvatten för allmänheten, 

vilket i sin tur får konsekvenser för den kinesiska befolkningens hälsa på lång sikt. 

Exempelvis har omkring 320 miljoner kineser bosatta på landsbygden ingen tillgång till 

dricksvatten och uppskattningsvis så mycket som 87 procent av Kinas flodvatten är förorenat. 

Vidare har den kinesiska fordonsindustrins utveckling tillsammans med urbaniseringen och 

den ekonomiska utvecklingen även påverkat landets naturliga våtmarker, vilka har minskat 

med 26 procent.  

 

I brist på tillräcklig miljöpolitik finns det enligt Popp (2011) inga incitament för företagen att 

vidta mer kostsamma åtgärder och teknologier som minskar utsläppen utan att det inbringar 

direkta kostnadsbesparingar för företaget. Faktum är att minskade utsläpp i vissa fall kräver 

just åtgärder från företagens sida utan att det ger några direkta fördelar för företaget.  

 

Wachtmeister (2013) hävdar att denna utveckling officiellt sett har fått den kinesiska 

regeringen motiverad på både nationell-, regional-, kommunal- och stadsnivå, att införa 

åtgärder som värnar om miljön. De vill höja standarden på luften genom att definiera åtgärder 

som krävs för en förbättrad luftkvalitet. Mellan 2011 till 2015 är regeringens planer att minska 

energiförbrukningen med 16 procent samt koldioxidutsläppen med 17 procent, i förhållande 

till landets BNP. Enligt Yan och Crookes (2010) är regeringens mål dessutom att 

koldioxidutsläppen år 2020 ska vara sänkta med 40-45 procent per BNP-enhet jämfört med 

2005 års nivå. 
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Vidare hävdar Wachtmeister (2013) att Kinas Finansdepartement tillsammans med den 

statliga Beskattningsförvaltningen under 2002 införde skattelättnader på 30 procent av 

punktskatten för fordon som uppfyllde utsläppkraven för Euro 2-normerna. Motsvarande 

skattelättnader infördes även 2004 för de fordon som då uppfyllde utsläppskraven för Euro 3-

normerna. Däremot är Kina flera år efter västvärldens regleringar av utsläppskrav.  
 
Tabell 3. EU kontra Kinas utveckling av regleringar gällande utsläppskrav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Wachtmeister, 2013 
 
 

Året därpå, 2005, introducerades bränsleekonomiska standarder (FES) i Kina, vilket anses 

vara relativt sent. Introduktionen inom den kinesiska fordonsindustrin infördes först efter 

konstaterade positiva erfarenheter som gjorts på fordonsmarknaderna i Europa, USA och 

Japan (Wang et al., 2010).  Enligt Lo (2014) är  FES utan tvekan den viktigaste globala 

åtgärden för att förbättra energieffektiviseringen för bilar, då det bland annat reglerar 

bränslekonsumtionen och koldioxidutsläppen som nya bilar medför när de används.  Därmed 

är tanken med FES att biltillverkarna måste konstruera effektivare modeller alternativt styra 

försäljningen mot effektivare bilar.  

 

För att vidare förespråka mer bränslesnåla bilar infördes 2009 en skattereform som enligt 

Wachtmeister (2013) innebar att fordon med en motor på 1,6 cylindervolym eller mindre 

angavs en skattesats på fem procent 2009 respektive 7,5 procent 2010, av inköpspriset. Det 

kan jämföras med år 2000 då skattesatsen för konsumenterna var tio procent av inköpspriset. 

Fordonstillverkarna å sin sida beskattas utifrån respektive fordons motorstorlek, och det finns 

sju olika skattesatser vilka varierar från 3-20 procent av fordonets pris.   
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Både Lo (2014) och Tang (2012) nämner ytterligare incitament som den kinesiska staten 

erbjuder för att främja försäljningen av nya och mer energivänliga fordon.  Sedan 2009 

subventioneras elbilar och hybridbilar, vilket inkluderar taxibilar, bussar, tjänstefordon och 

kommunala servicefordon, baserat på dess längd och typ av bil, bränslebesparande potential 

samt förhållandet mellan batteri och elmotor. Vid köp av en elbil erbjuds köparen ett statligt 

bidrag på upp till 60 000 yuan, vilket motsvarar 9 900 amerikanska dollar (2014 års pris), och 

vid köp av en plug-in hybridbil, vilka finns tillgängliga i minst fem kinesiska städer inluderat 

Shenzhen och Shanghai, erbjuds statligt stöd på 50 000 yuan, vilket i sin tur motsvarar 

ungefär 8 250 dollar. Dessutom är inköp av energieffektiva bilar subventionerade med 3000 

 

 

 
 
Tabell 4. Nationella regler för den kinesiska bilmarknaden och dess fordon  

      
  

Law/ regulation   Year of enactment Mode   

Leaded Fuel Phase-out Notice  1998 CAC 
  

Procedures on the Monitoring 1990 CAC 
  

  and Management of   1999 CAC 
  

  Environmental Pollution through   CAC 
  

  Automobile Exhaust Discharges     
  

Circular on the Standards on the 2001 CAC 
  

  Elimination of Out-dated        
  

  Automobiles 
 

      
  

Emission Standards 
 

      
  

  China I 
  

  2000 CAC 
  

  China II  
  

  2004 CAC 
  

  China III 
  

  2007 CAC 
  

  China IV 
  

  2010 CAC 
  

Fuel Economy Standards       
  

  Phase-1 
  

  2004 CAC 
  

  Phase-2 
  

  2006 CAC 
  

  Phase-3 
  

  2012 CAC with flexibility 
  

  
  

    mechanisms 
  

Fuel Tax 
  

  2009 IBI 
  

Regulation on the Vehicle   2000 IBI 
  

  Excise Tax and Circular on   2004 IBI 
  

  Reducing the Vehicle Excise Tax on 2009 IBI 
  

  Vehicles with Low Pollution       
  

  Discharge 
 

      
  

Vehicles Sales Tax 
 

  2006 IBI 
  

Environmentally Friendly   2007 IBI 
  

  Vehicle Database and MIIT       
  

  Vehicle Consumption Database     
  

Environmental Label   2007 IBI 
  

Green Car Subsidy 
 

  2009 IBI 
  

Old-for-New Policy 
 

  2010 IBI 
  

Fuel-Efficient Vehicle Subsidy   2011 IBI 
  

Note: CAC = Command-and-Control Measure. IBI = Incentive-based Instrument. 

Källa: Wachtmeister, 2013  
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yuan (ungefär 500 dollar). En energieffektiv bil är definierad enligt en bil vars 

bränslekonsumtion varierar från 4,8 liter per 100 kilometer till 6,9 liter per 100 kilometer, 

beroende på fordonets vikt. Enligt Yan och Crookes (2010) är främjandet av alternativa 

bränslen och fordon det enda sättet för avsevärd minskning av transportsektorns 

energianvändning och utsläpp, utan att kompromissa med rörlighet. Däremot menar Tang 

(2012) att incitamenten med statligt stöd inte verkar räcka för att konsumenterna ska bli 

tillräckligt stimulerade för att välja dessa alternativa och mer miljövänliga bilar. Under 2011 

producerades och såldes över 18 miljoner bilar i Kina, varav endast 8 159 stycken var nya 

energi fordon, inkluderat de som användes i regeringens pilotprogram för e-bussar och e-taxi.  

 

Wachtmeister (2013) menar att med tanke på de kinesiska tillverkarnas teknologiska 

begränsningar och hittills ineffektiva incitamentsbaserad politik från den kinesiska 

regeringen, lär inte nya energivänliga fordon utgöra en betydande marknadsandel förrän efter 

år 2020. Som exempel nämner Tang (2012) att 2015 års tidigare mål på en miljon sålda el- 

och plug-in hybridbilar har reviderats och är nu istället en halv miljon, vilket dock fortfarande 

anses som ett ambitiöst mål. År 2020 är målsättningen en försäljning på fem miljoner el- och 

plug-in hybridbilar.  

 

4.2 Sammanfattning 
Syftet med detta kapitel är att ge bakgrundsinformation om den kinesiska fordonsindustrin.  

När det gäller fordonsindustrin är det en viktig aktör inom världshandeln då många relaterade 

ekonomiska sektorer direkt eller indirekt är beroende av dess industriella verksamhet, vilket 

gäller såväl inom Kina som utifrån ett globalt perspektiv.  

 

Den kinesiska fordonsindustrin har under relativt kort period utvecklats till världens största 

marknad, vilket främst beror på regeringens beslut att göra den inhemska fordonsindustrin till 

en stöttepelare inom den kinesiska ekonomin. Det är en marknad som framförallt domineras 

av multinationella företag. Kinas snabba utveckling av fordonsindustrin, kombinerat med 

landets ekonomiska utveckling och urbanisering har däremot medfört svåra miljöproblem. 

Kinas luftföroreningar och förorenade vattenresurser beror främst på energi- och 

bränsleförbrukning från det ökade antalet av bilar. Officiellt har den kinesiska regeringen 

vidtagit åtgärder för att motverka fordonsindustrins miljöförstöring, men frågan är hur 

ambitiös regeringen i själva verket är samt hur effektiva deras incitament är för att uppnå en 

mer hållbar utveckling.  

 

I kapitel fem presenteras den data som ligger till grund för denna studie.  
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras först den empiri som har samlats in via de tre intervjuerna, vilka 

även sammanställts i en tabell. Därefter presenteras regelverket för internationella joint 

ventures inom den kinesiska fordonsindustrin, det vill säga utifrån vilka förutsättningar 

multinationella fordonstillverkare tillåts etablera sig på den kinesiska marknaden.  

 

5.1 Shanghai-Volkswagen 
Introduktion 

Jörg Blecker har över två decenniers erfarenhet av fordonsindustrin, och sedan år 2000 har 

han verkat inom den kinesiska fordonsindustrin. Mellan år 2000-2005 var Mr. Blecker vice 

VD, kommersiell verkställande direktör samt rådgivande styrelseledamot inom Shanghai- 

Volkswagen (se mer information om Shanghai-Volkswagen i Appendix A). Därefter har Mr. 

Blecker erfarenheter från diverse inköpsaktiviteter (sourcing) från utlandet in till den 

kinesiska marknaden. Han har även varit VD på VW Bordnetze GmbH vilket är en 

underleverantör inom fordonsindustrin, verkställande styrelsemedlem inom två joint venture-

företag samt att han idag är delägare av ConMoto Consulting Group. Som delägare av 

ConMoto projekterar Mr. Blecker för kinesiska sluttillverkare av bilar (kinesiska OEMs). 

Bland annat jobbat Mr. Blecker mycket med Quros, vilket är en satsning i Kina av personer 

med tidigare erfarenheter inom den globala fordonsindustrin. Syftet är att ta fram en bil för 

den lokala marknaden men utifrån ett europeiskt tänkesätt gällande kvalitet, säkerhet och 

design. Som konsult bidrar han med erfarenheter inom fordonsindustrin, 

upphandlingsförmåga, inköp och projektledning samt resultatansvar. Dessutom hjälper Mr. 

Blecker företagen att utveckla deras kompetens, verktyg och metoder, samt deras verksamhet 

och dess kundtillfredställelse. Mr. Blecker hjälper de kinesiska tillverkarna med dess 

företagsstrategier.  

 

Regleringar 

Mr. Blecker anser att de enorma miljöproblemen som har uppstått till följd av den kinesiska 

fordonsindustrins utveckling huvudsakligen beror på just den snabba utvecklingen och den 

konstanta eftersträvan på tillväxt, i kombination med regleringsproblem. Regleringarna 

överlag inom fordonsindustrin är inte tillräckligt strikta som de borde vara, och 

uppskattningsvis är Kinas utsläppskrav fortfarande två till tre år efter internationella 

standarder. Mr. Blecker tror att de otillräckliga regleringarna beror på kompromisser från den 

kinesiska regeringen i syfte att skydda den inhemska industrin och för att undvika 

långsammare tillväxt. Bristande regleringar påverkar även andra faktorer, exempelvis nämns 

bristande regleringar i samband med kvaliteten på bränslet, vilket leder till att multinationella 

företag inte kan uppfylla högre utsläppskrav. Kvaliteten på bränsle, diesel och petroleum är 

okej i storstäder som Shanghai och Beijing, men ju längre ut på landet du befinner dig desto 

värre och mer kritiskt blir kvaliteten.  

 

Vidare hävdar Mr. Blecker att Volkswagen utifrån ett teknologiskt perspektiv besitter 

möjligheterna att leverera teknologier med bättre kvalitet och högre standarder, men med 

tanke på den kinesiska regeringens mindre strika regler uteblir dessa teknologier. Förutom 

bristande regleringar hävdar Mr. Blecker att Volkswagen inte implementerar de mest 

avancerade och effektivaste teknologier i sina bilar på grund av att de teknologierna är 

betydligt mycket dyrare, samtidigt som det inte heller efterfrågas av de kinesiska kunderna. 

Det finns ingen som köper dyrare teknologier. ”Om kunderna betalar för dyrare teknologier 

så kommer Volkswagen med säkerhet implementera dessa teknologier” – (Mr. Blecker). 
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Regleringarna anses däremot inte överhuvudtaget ha påverkat Volkswagens 

expansionsplanerna. Inte heller anses regleringarna ha påverkat teknologisk överföring, Mr. 

Blecker hävdar nämligen att ett företag kan undvika teknologisk överföring om det verkligen 

vill. Å andra sidan hävdar han samtidigt, utifrån partnerskap med de kinesiska 

fordonstillverkarna, att Volkswagen med säkerhet kommer etablera (försöka med) aktiviteter 

där de själva innehar majoriteten av aktieinnehavet eller aktiviteter där de innehar fullt 

ägarskap, om de nuvarande regleringarna gällande joint venture-avtal reviderades eller helt 

slopades. Dock utvecklar Mr. Blecker sina tankar och menar att effekterna av eventuellt 

reviderade regleringar först och främst beror på omständigheterna. För tillfället finns det 

nämligen två typer av kinesiska joint venture-partners; förutom sluttillverkarna som utvecklar 

bilar (OEMs), finns joint venture-avtal med underleverantörerna av komponenter. Det gäller 

att utgå från båda sidorna. Regleringarna är nämligen helt skilda beroende på vad för sorts 

partner de multinationella företaget ingår joint venture med. När det gäller sluttillverkarna är 

de multinationella företagen begränsade till att maximalt inneha 50 procent av aktieinnehavet, 

medan de till 100 procent kan äga underleverantörerna. 

 

Volkswagen har väldigt många ställen i Kina där de tillverkar egendesignade komponenter till 

sina bilar, och de flesta av dem sker i samarbete med kinesiska partners. Mr. Blecker 

förtydligar och upprepar att Volkswagen utifrån regleringarna har möjlighet att helt äga dessa 

komponenttillverkare, men att de inte utnyttjar denna möjlighet eftersom de föredrar kinesiska 

joint venture-partners. Därmed föredrar de att involvera och få stöd från kinesiska företag.  

Volkswagen har endast en eller två helägda komponenttillverkare vilka däremot fokuserar på 

just högteknologisk överföring. Däremot nämner Mr. Blecker även flera negativa 

konsekvenser med att ha löpande komponentaktiviteter med kinesiska partners. Som exempel 

nämns en situation där en av Volkswagens andra joint venture-partners, FAW, helt och hållet 

i en skala 1:1 kopierade en av företagets motorer. Mr. Blecker nämner ytterligare ett exempel 

från hans tid inom Shanghai-Volkswagen, då en kinesisk fordonstillverkare vilka inte var 

under joint venture med Volkswagen, till och med kopierade en hel bil. Det Mr. Blecker vill 

poängtera är att det finns så oerhört många exempel av kinesiska partners, inte alla men 

väldigt många, där det inte finns något förtroende överhuvudtaget inom relationen. Ett viktigt 

perspektiv är att kinesiska partners inte respekterar sakkunskaper (know-how). Bristen på 

förtroende och tillit till kinesiska partners är något som är kontinuerligt återkommande.   

 

Viktiga faktorer 

Utifrån ett generellt perspektiv, det vill säga utifrån västerländska multinationella företags 

perspektiv, finns det enligt Mr. Blecker endast två motiv för överföring av teknologier till den 

kinesiska fordonsindustrin;  Den första och väldigt viktiga anledningen är företagens 

eftersträvan att tjäna pengar (betalningsavgifter, licensavtal är exempel på faktorer som 

påverkar). Den andra anledningen är utifrån ett strategiskt argument, där företagen exempelvis 

eftersträvar mer tillit och förtroende samt framtida relationer med bättre och närmare 

relationskvalitet. ”Volkswagen har däremot en väldigt tydlig strategi; genomför inte någon 

teknologisk överföring  överhuvudtaget!” – (Mr. Blecker). 

 

Vidare upplever Mr. Blecker att de kinesiska parterna är nöjda så länge de tjänar pengar, har 

bra marknadsandelar och är framgångsrika. Däremot finns det som sagt inget förtroende 

gentemot varandra och istället förekommer det frekvent att parterna inom ett joint venture 

utmanar varandra. Mr. Blecker anser att den generella trenden för Volkswagen och övriga 

multinationella fordonstillverkare är att de blir allmer beroende av den kinesiska marknaden 

med tanke på dess utveckling. Därmed är företagen mer och mer beroende av sina kinesiska 

partners, Kina och dess företag utvecklar allt starkare positioner.  
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Trots starkare positioner hävdar Mr. Blecker att de kinesiska parterna inte har möjligheterna 

att på enkelt vis absorbera teknologierna, till följd av bristande sakkunskaper (know-how) och 

bristande förmåga, vilket hör ihop med att de inte tjänar tillräckligt med pengar. Dessutom är 

människor ett stort problem. Även om den kinesiska befolkningen (t.ex. ingenjörerna) 

möjligtvis blir alltmer utbildade i förhållande till en internationell nivå, är skolsystemets 

principer och regler fortsatt detsamma som tidigare och därmed kvarstår samma problem. 

Vidare menar Mr. Blecker att det inte är utbildningsnivån och skolsystemet som sådant som är 

det stora problemet utan snarare beror det på ledarskap. Cheferna inom de kinesiska företagen 

anställs och befordras inte enligt liknande kriterier som inom västerländska företag, utan 

befordras enligt det kinesiska kommunistpartiets kriterier. Effekterna blir att det är inte de 

mest dugliga och mest lämpade personerna som utgör ledningen inom de kinesiska parterna. 

Vilket i slutändan påverkar de kinesiska företagens absorptionsförmåga negativt.  

 

Just betydelsen av duktiga och lämpade människor på rätt position är enligt Mr. Blecker 

väldigt viktigt för att uppnå framgångsrik teknologisk överföring. Dessutom är det viktigt med 

rättvisa överenskommelser och avtal, vilket innebär att kinesiska partners verkligen måste 

respektera sakkunskaper (know-how) och licensavtal. Däremot upprepar Mr. Blecker sin 

inställning till teknologisk överföring och menar att ”du ska inte genomföra teknologisk 

överföring eftersom du enbart kan förlora på det!”. Officiellt är teknologisk överföring en 

underförstådd överenskommelse inom ett joint venture-avtal, men i själva verket sker det 

ingen överföring. Om de multinationella företagen däremot har exempelvis helägda 

dotterbolag skulle det med all säkerhet genomföras teknologisk överföring, eftersom företaget 

då har full kontroll över teknologierna och därmed finns det inga problem. Enligt Mr. Blecker 

är det en av de viktigaste faktorerna, förlora aldrig kontrollen!  

 

Det finns två sorters element eller kluster av teknologisk överföring. Det ena är den 

europeriska marknaden där företagen försöker etablera redan för marknaden tillgängliga 

teknologier, för att sedan omlokalisera till den kinesiska marknaden. Det andra är att förse den 

kinesiska marknaden direkt med nya teknologiska utvecklingar, vilka inte finns tillgängliga 

för den internationella marknaden. Mr. Blecker påpekar att det gäller att vara försiktig med 

definitonen av teknologisk överföring, då den är väldigt vid. Exempelvis kan även delgivande 

av ritningar över nya modeller, i utbyte mot licensavgifter anses vara en form av teknologisk 

överföring. Däremot uppstår det betydande problem om den kinesiska partern helt fritt kan 

förfoga över ritningar och därmed producera egna bilar, även om det sker i ubyte mot 

licensavgifter.  

 

Framtiden 

När det gäller den framtida utvecklingen av den kinesiska fordonsindustrin förväntar sig Mr. 

Blecker att den kinesiska marknaden och dess inhemska tillverkare även fortsatt kommer ha 

oerhörda problem med att etablera starka konkurrenter. De kinesiska tillverkarna är inte 

tillräckligt effektiva och deras varumärken är inte konkurrenskraftiga, och då framförallt i 

förhållande till den globala marknaden. Inte heller de kinesiska underleverantörerna är 

tillräckligt effektiva eller konkurrenskraftiga. Det kommer krävas väldigt många år och 

årtioenden innan det finns kinesiska fordonstillverkare som kan konkurrera internationellt. 

Dessa företag är inte tillräckligt kvalitets- eller budgetdrivna, utan snarare mer strategiska. 

Det kommer krävas mycket tid och pengar för att uppnå målen.  

 

Med tanke på att innovationer är en permanent process krävs det att de multinationella 

företagen är snabba i utvecklingen inom Europa, de måste vara en till två generationer före 

utvecklingen inom den kinesiska fordonsindustrin. För att Volkswagen och andra 
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multinationella fordonstillverkare dessutom ska kunna bidra till en hållbar utveckling handlar 

det om att ta fram nya bilar och modeller, samt teknologier (inte nödvändigtvis helt nya) mer 

speciellt anpassade för den kinesiska marknaden och dess krav. Mr. Blecker tror att standarder 

även för tillfället kommer vara lägre jämfört med internationella, västlerländska krav. Men 

med tanke på att Kina redan idag är världens största marknad som fortsätter växa alltmer, 

kommer det i framtiden förändras. Allt fler ingenjörs-aktiviteter måste anpassas till den 

kinesiska marknaden, utföras lokalt och därmed bli mer konkurrenskraftiga. 

 

Avslutning 

Som avlutning nämner Mr. Blecker tillgången till goda nätverk över de lokala marknaderna 

och tillgången till goda marknadskunskaper som de främsta fördelarna med kinesiska joint 

venture-partners. Väldigt stora nackdelar anses däremot vara överföring av kunskap och de 

bristande kontroller det kännetecknas av. Det vill säga, de multinationella företagens bristande 

kontrollförmåga i samband med överföring av kunskap är en väldigt negativ konsekvens av 

joint venture-avtalen.  
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5.2 Volvo Lastvagnar - Dongfeng 
Introduktion 

Dzeki Mackinovski har mer än 17 års erfarenhet av fordonsindustrin och han har hela tiden 

varit verksam inom Volvo. Till en början arbetade Mr. Mackinovski inom produktion och 

logistik, men i princip utgörs hela hans bakgrund inom inköp där han besitter erfarenheter från 

både den europeiska, amerikanska och kinesiska marknaden. Idag arbetar Mr. Mackinovski på 

Volvo Lastvagnar (se mer information om Volvo Lastvagnar-Dongfeng under Appendix B) 

där han är ansvarig för inköp inom hela AB Volvo. Dessutom ansvarar  Mr. Mackinovski för 

projektverksamheten inom Asien, det vill säga allt som har att göra med Volvos joint ventures 

(det finns två stycken, ett med Dongfeng i Kina samt VEVC i Indien). Sin nuvarande 

befattning tillträdde han för fyra år sedan, och har även sedan dess varit bosatt i Shanghai. 

 

Regleringar 

Mr. Mackinovski poängterar att det har skett en markant ökning när det gäller försäljningen 

av tunga lastbilar de senaste åren. När Mr. Mackinovski flyttade till Kina för mer än fyra år 

sedan var hela lastbilsaffären för tunga lastbilar ungefär 150 000 till 200 000 sålda lastbilar 

per år. Idag säljs det mer än 700 000 lastbilar per år. Utifrån ett miljöperspektiv är problemet 

inte enbart de miljöföroreningar som de tunga lastbilarna direkt medför, utan exempelvis 

fraktar de gods som även det måste  produceras och därmed bidrar till negativa effekter av 

miljön. Vidare när det gäller den kinesiska fordonsindustrin i allmänhet hävdar Mr. 

Mackinosvki att det har sålts omkring 15 miljoner personbilar per år de senaste åren, och att 

just det ökade antalet av fordon leder till negativa konsekvenser för miljön. Däremot menar 

Mr. Mackinosvki att personbilar inom den kinesiska fordonsindustrin har miljömässiga 

fördelar gentemot lastbilar, eftersom de redan från början omges av hårdare krav och 

regleringar när det gäller utsläpp. När det gäller lastbilar uppfyller de maximalt normerna 

enligt Euro 4, medan de lastbilar som säljs i Europa uppfyller Euro 6-normerna. Mr. 

Mackinosvki påpekar att problematiken beror på bristande tillgänglighet av kvalitativt bränsle 

och inte på bristande teknologier från lastbilstillverkarna. Även om de östra delarna av Kina 

besitter möjligheter till bättre kvalitet på bränsle och nyare teknologier är Kinas västliga 

områden kvar vid Euro 2- och Euro 3-normer, det vill säga fyra generationer efter 

utsläppskraven i Västeuropa. Vidare tror Mr. Mackinovski att det enbart är 30 procent av de 

700 000 lastbilar som producerats per år, de senaste åren, som uppfyller Euro 4-normerna. En 

av de bidragande orsakerna till detta är att vissa av Kinas provinser ges lättnader när det gäller 

utsläppskraven och tillverkarna ges undantagstillstånd att fortsätta med Euro 2- och Euro 3-

normer. Däremot menar Mr. Mackinosvki att detta problem inte enbart beror på bristande 

teknologier utan att det beror på svårigheterna med att bygga upp ett Euro 4-nätverk. Förutom 

själva tillverkningen behövs service och underhåll samt företag som kan hantera Euro 4-

verksamhet. Problemet är inte att införa Euro 4 hos originaltillverkarna utan det beror snarare 

på bristande förmåga hos de lokala företag som utgör resterande nätverk.  

 

Angående etablering av verksamhet inom den kinesiska marknaden påpekar Mr. Mackinovski 

att det finns två klara regleringar; Volvo som lastbilsföretag får inte etablera produktion eller 

försäljning av lastbilar i Kina om de inte har ett joint venture med lokala tillverkare. Det vill 

säga, Volvo kan inte etablera produktion och försäljning i egen regi. Däremot kan Volvo 

etablera egna verksamheter där de bygger komponenter till lastbilar, exempelvis motorer, utan 

att de måste ingå joint ventures med lokala företag. När det gäller Volvos joint venture med 

Dongfeng menar Mr. Mackinovski att det väldigt enkelt, ”för att Volvo ska kunna etablera sig 

inom den kinesiska marknaden måste vi ha joint venture, och om vi inte vill ha ett joint 

venture i Kina behöver vi inte vara här”. I och med detta joint venture är Volvo globalt sett 
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klart ledande inom tunga lastbilar (inkluderar fyra helägda varumärken; Volvo, Renault, Mack 

och UD samt joint ventures med Dongfeng och Eischer (VEVC)).  

 

Dessutom anser Mr. Mackinovski att den kinesiska regeringens politik ”absolut påverkar den 

teknologiska överföringen, till gagn för Kina som sådant”. Både när det gäller tillverkning av 

lastbilar och personbilar försöker Kina kapa utvecklingen och genomföra ett teknologiskt 

språng. Istället för att själva utveckla nya teknologier ser de kinesiska företagen nämligen till 

att utnyttja de teknologier som bjuds in i respektive joint venture. När det gäller själva 

överföringen av teknologier menar Mr. Mackinovski att de kinesiska företagen överlag är 

relativt tillfredställda med de teknologier som överförs. Det upprättas en mängd klausuler och 

parametrar som företagen måste rätta sig efter, exempelvis vad bilarna som produceras inom 

joint ventures väl ska innehålla. ”Det handlar inte enbart om pengar och produktion inom 

joint ventures, utan det är många tekniska parametrar som även måste uppfyllas” - (Mr. 

Mackinovski). 

 

Vidare när det gäller regleringar anser Mr. Mackinovski att det på många sätt hade varit 

enklare om lagkraven på joint ventures reviderades, men påpekar samtidigt att joint ventures 

har sina fördelar. Försöka etablera sig i ett land som Kina utan partner kan vara väl så svårt, 

att bygga upp ett eget nätverk med rätt kompetens och produktion på egen hand tar oerhört 

lång tid. Dessutom minskar en joint venture-partner risken vid introduktion på nya marknader. 

Däremot är processerna inom joint ventures betydligt trögare, det tar längre tid eftersom det 

nu är två företag som måste enas. Parterna inom ett joint venture måste koordinera och 

samarbeta på ett annorlunda sätt jämfört med om ett företaget agerar på egen hand.  Däremot 

tror Mr. Mackinovski att Volvo även i fortsättningen skulle välja joint venture som 

etableringsstrategi på den kinesiska marknaden, även om det skulle ske en eventuell reglering 

av kraven på joint venture. Det skulle däremot förutsätta en förändring av ägarandel och 

företagsstruktur.  Mr. Mackinovski nämner exempel där Volvokoncernen har joint venture 

med komponenttillverkare och med en ägarandel på 70 procent. Tack vare det kan Volvo ta 

till vara på det som finns i Kina exempelvis varumärke, samtidigt som de har beslutsmandat. 

”Jag antar att Volvo skulle anse det vara önskvärt att även ha en majoritetsägarandel och 

därmed beslutsmandat inom tillverkningen av lastbilar” – (Mr. Mackinovski). Samtidigt 

påpekar Mr. Mackinovski att reglerna är som de är och det är bara att anpassa sig. Även om 

det kan anses vara problematiskt med joint ventures är det inget som tillräckligt bekymrar 

Volvo för tillfället. 

 

Viktiga faktorer 

När det gäller Volvo Lastvagnars motiv för teknologisk överföring poängterar Mr. 

Mackinovski först och främst att det är krav på teknologisk överföring och därför bör det ske 

inom joint ventures. Det positiva för Volvo i samband med att de för över teknologier till den 

kinesiska fordonsindustrin är att de kan ta del av en helt annan plattform jämfört med de 

befintliga som dessutom är äldre. Detta innebär även synergieffekter för företaget, dels för 

själva joint venture men även moderbolagen kan utnyttja skalfördelar på kostnadssidan. 

”Istället för att använda gamla plattformar som drar betydande investeringar, både när det 

gäller kapital, tid och energi, kan vi gemensamt använda samma och nyare teknologier” – 

(Mr. Mackinovski). Om Volvo använder samma teknologier i Kina som de har i Europa 

underlättar det dessutom affärerna och leveransen av lastbilar. Vidare hävdar Mr. 

Mackinovski att det inte enbart gagnar de kinesiska leverantörerna utan även stora svenska 

och västeuropeiska leverantörer som finns närvarande i Kina. Får dessa leverantörer 

möjligheten att tillverka artiklar som de dels kan sälja på den kinesiska marknaden men även 

exporteras till Europa, innebär det fördelar för alla inblandade.  
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Utifrån ett miljöperspektiv menar Mr. Mackinovski att ”det är lätt att sitta i Sverige och tycka 

att Kina är miljöbovar, men om de multinationella företagen inte hjälper dem med 

teknologier och att de får in det senaste miljöteknologierna, då är multinationella företag och 

länderna i väst lika stora bovar till miljöproblemen”. Det handlar om att hjälpas åt och bidra 

till en hållbar utveckling eftersom miljöproblemen i Kina påverkar hela världen.  

 

De teknologier Volvo väl överför är till sin joint venture-partner, Dongfeng.  När det gäller 

relationen dem sinsemellan förklarar Mr. Mackinovski att parterna tillsammans har kommit 

överens om hur befattningar, organisationen med mera ska se ut. De har givetvis även en 

gemensam affärsplan, med gemensamma mål och hur de ska arbeta. Däremot menar Mr. 

Mackinovski att det till en början var problematiskt att komma överens och det tog lång tid att 

diskutera fram en del beslut. Vidare påpekar Mr. Mackinovski att ett joint venture inte bara 

ska gynna ena parten, utan tanken är att båda parterna ska gynnas. Målet för inblandade parter 

inom ett joint venture måste vara att det är det nya, gemensamma bolaget, vilket är skiljt från 

moderbolagen, som ska leverera! ”I början ser däremot alla se över sitt egna hus och 

försöker positionera sig efter vad som är bäst för sig själv och sitt egna bolag” – (Mr. 

Mackinovski).  

 

Mr. Mackinovski menar även att människors attityd i många fall är problematiskt, vilket leder 

till irritation mellan de inblandade parterna och processerna tar längre tid än nödvändigt. Det 

gäller att båda parterna är ödmjuka gentemot varandra. ”Volvo kan inte komma in i Kina och 

tro att vi är världsbäst, och tala om för Dongfeng hur allt ska gå till, vad som ska göras och 

vad som ska säljas” – (Mr. Mackinovski). Dongfeng är ledande inom den kinesika 

marknaden, de har erfarenheter och vet mer vad som krävs och vad den inhemska marknaden 

efterfrågar, och bör därför veta hur en lastbil ska tillverkas. Vidare menar Mr. Mackinovski att 

det naturligtvis förekommer bristande tillit inom ett joint venture men påpekar samtidigt att 

det även kan förekomma inom alla sorters organisationer. ”Det kan vara accepterat med 

bristande tillit inom ett joint venture, i tron om att den andra partern hela tiden agerar utifrån 

vad som är bäst för det gemensamma bolaget” - (Mr. Mackinovski).  

 

Mr. Mackinovski anser att det är helt annorlunda att jobba inom ett joint venture till skillnad 

från företag där alla tunga beslut tas själv. De personer som är verksamma inom ett joint 

venture måste ha ett öppet sinne och vara samarbetsvilliga, däremot gäller det att inte vara 

naiv och du som individ måste samtidigt vara försiktig. Grunden till tillitsproblem är om 

parterna går in i ett joint venture med dolda agendor, om parterna inte litar på varandra leder 

det till heta diskussioner och det får negativa konsekvenser för det gemensamma bolaget.  

Beträffande den teknologiska överföringen är det även viktigt att mottagaren har tillräckliga 

förkunskaper för att kunna absorbera teknologierna. Mr. Mackinovski anser att de kinesiska 

parterna enbart till viss del kan absorbera de teknologier Volvo överför, men inte fullt ut. 

Enligt honom beror detta på tre saker; överföring av teknologier innebär inte att ett företag 

enbart överför just teknologier, utan som mottagare måste företagen även kunna tillverka de 

senaste teknologierna, vilket förutsätter ett kvalitetstänkande. ”Ger du en ritning på en 

högteknologisk produkt till ett företag som inte kan tillverka i bästa kvalitet ger det i 

slutändan ändå ingenting” – (Mr. Mackinovski). Det måste bland annat finnas kvalitet inom 

material, produktion, utveckling och när det gäller leverantörernas kunskapsnivå. En annan 

viktig aspekt är kostnadsnivån i samband med utveckling av nya teknologier. Det gäller att 

bibehålla rätt kostnadsnivå som tilltalar marknaden och kunden. ”Det stora tricket i Kina är 

att leverera rätt teknologi till rätt pris” – (Mr. Mackinovski). Dessa kostnader har däremot 

inte enbart med arbetskostnader att göra utan processen för att få rätt kostnad handlar om ett 
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brett perspektiv. Det omfattar även exempelvis kvalitetstänkande, produktion och 

effektivitetstänkande, vilket genererar massa kostnader om det inte hanteras på rätt sätt. Mr. 

Mackinovski anser att det har varit svårt att få in just detta tankesätt hos Dongfeng, att de inte 

riktigt har samma effektivitetskrav och krav på renlighet i fabrikerna.  

 

Vidare tillägger Mr. Mackinovski att Volvo har möjligheterna och kunskaperna att leverera 

mer effektiva, men då även dyrare teknologier, förutsatt att det finns en efterfrågan från 

marknaden. Överlag när det gäller teknologisk överföring är det många faktorer som spelar in, 

men för att just uppnå framgångsrik och effektiv överföring menar Mr. Mackinovski att du 

som företagare först och främst måste veta vad marknaden behöver, vad marknaden vill ha 

och vad den är villig att betala för. De multinationella företagen kan enbart föra över 

teknologier som är anpassade till Kina och som marknaden har förmåga att absorbera. När det 

gäller Volvo eftersträvar de att anpassa sina teknologier efter den stora volymmarknaden.  

Dessutom menar Mr. Mackinovski att det även handlar om tillit och förtroende. Volvo bidrar 

med sina kunskaper om en viss teknologi om de känner sig bekväma med att göra det, 

samtidigt som de ser en framtida nytta med det hela. Däremot är det viktigt att överföringen 

sker på ett klokt vis. Det gäller att vara medveten om att vissa teknologier kan komma att 

kopieras, därför är det viktigt att avgränsa överföringen och inte ge bort allting. Det är viktigt 

att de multinationella företagen enbart delar med sig av de teknologier som verkligen behövs, 

så att de inte riskerar sin position på den globala marknaden. 

 

Däremot anser Mr. Mackinovski att det inte finns ett självklart val när det gäller vilken 

etableringsstrategi som är mest effektiv för att uppnå just framgångsrik teknologisk 

överföring. Detta eftersom det är en mix med många faktorer som påverkar, bland annat vilket 

land teknologin ska överföras till. Överföring av teknologier i egen regi via helägda bolag kan 

på förhand verka vara ett bra alternativ enligt Mr. Mackinovski, men sen måste du även kunna 

sälja teknologierna. För att kunna sälja teknologier och produkter måste företagen som sagt 

veta vad marknaden och kunden vill ha, vilket en joint venture-partner bidrar med. Dessutom 

menar Mr. Mackinovski att det tar tid att slå sig in på en marknad och utifrån det perspektivet 

är ett joint venture att föredra om ett företag eftersträvar snabb marknadsetablering.  

 

Oavsett vilken etableringsstrategi som anses vara den mest effektiva när det gäller teknologisk 

överföring, och huruvida de kinesiska partnerna besitter absorptionsförmåga eller ej. Oavsett 

vad, kvarstår faktum att de multinationella företagen inte överför de mest avancerade och 

effektivaste teknologierna till den kinesiska fordonsindustrin. Enligt Mr. Mackinovski beror 

det förutom på bristande tillgänglighet av kvalitativt bränsle, även på att de teknologier som 

överförs måste kunna produceras lokalt i Kina. Volvo som företag tillverkar inte särskilt 

mycket själva utan det mesta köps från leverantörer, och problemet är att det i många fall inte 

finns tillräckligt med kvalitet i Kina. Det kan enligt Mr. Mackinovski vara allt från tillräckligt 

kvalitativt råmaterial som inte finns i Kina och därmed måste importeras. Om det importeras 

från västeuropeiska leverantörer påverkar det kostnadskalkylen och teknologierna blir därmed 

för dyra för marknaden. Om det inte finns en tillgänglighet på nyckelleverantörer i Kina kan 

inte Volvo eller andra multinationella företag överföra de senaste teknologierna.  

 

Återigen poängterar Mr. Mackinovski att det inte hjälper att bara föra över teknologier utan 

det måste finnas rätt kompetens, vilket tar lång tid att få ordning på! Vid produktion av 

högteknologiska produkter och komponenter måste företagen använda sig av de lokala 

förmågorna, vilket som sagt är problematiskt. Det förutsätter inte bara träning och utbildning 

av personal utan det krävs ett helt nytt tankesätt i samband med tillverkning av de nya och 

mer effektiva artiklarna. 
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Framtiden 

När det gäller den framtida utvecklingen inom den kinesiska fordonsindustrin menar Mr. 

Mackinovski att Kina som land inte kommer nöja sig med att ha en medioker teknologinivå 

på sina produkter, vare sig det gäller personbilar eller lastbilar. Mr. Mackinovski förväntar sig 

även att Kina kommer eftersträva att bli marknadsledande istället för den marknadsföljare de 

är idag. ”Kina spottar ut flera miljoner civilingejörer varje år, vilka kommer vilja utveckla 

och inte kopiera. De nyexaminerande ingenjörerna vill bidra till utvecklingen genom att ta 

mer ledande aktiviteter” – (Mr. Mackinovski). Möjligtvis att Kina kommer vara i framkant 

inom fem till tio år, både när det gäller design och produktion av bilar. En viktig grund för 

detta förväntas vara de ökade utbildningsnivåerna och exempelvis ökade engelska kunskaper.  

Dessutom tror Mr. Mackinovski att många av kineserna med höga befattningar och med 

nyckelpositioner inom företag i Kina kommer vara mer välbetalda än sina motsvarigheter i 

Europa.  

 

Förutom att Volvokoncernen kontinuerligt arbetar mot en miljövision, försöker Volvo 

Lastvagnar enligt Mr. Mackinovski bidra till en hållbar utveckling inom den kinesiska 

fordonsindustrin genom att etablera flertalet olika samarbeten med diverse universitet i Kina. 

Tanken med dessa samarbeten är att attrahera de bästa studenterna med syfte att bygga 

underifrån och rätt från första början, med rätt personal och tankesätt.  

 

Avslutning 

Mr. Mackinovski menar att det grundläggande faktorerna för att kunna lyckas i Kina är att 

vara medveten, veta vad som behövs och vad som krävs, vilket oftast den lokala spelaren kan 

bäst. De lokala företagen är de som oftast kan marknaden, de har nätverk, kunskap och 

kapacitet. ”Den största nackdelen är att Volvo måste lära sig att jobba på ett helt nytt sätt 

som de inte är vana med, vilket bland annat leder till frustration inom verksamheten. Det 

hämmar arbetet inom joint venture och skapar ett resursbehov som inte är förväntat, vilket i 

sin tur hämmar farten och succén inom ett joint venture!” – (Mr. Mackinovski). 
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5.3 Deutz Dalian Engine Corporation 
Introduktion 

Bernd Hoffmann är för närvarande vice VD för Global Manufacturing Networks inom 

företaget AGCO International GmbH, vilket är ett multinationellt företag som är ledande 

inom design, tillverkning och distribution av jordbruksmaskiner. Hur som helst, denna 

intervju är baserad på Mr. Hoffmanns tidigare erfarenheter inom sin nuvarande position samt 

från sin tidigare position som VD  för Deutz Dalian Motor Corp., vilket är ett joint venture 

mellan det tyska företaget Deutz AG och kinesiska FAW Group (se mer information om 

Deutz Dalian Motor Corp. under Appendix C).  

 

Mr. Hoffmann har mer eller mindre 15 års erfarenhet av fordonsindustrin. Tills idag har Mr. 

Hoffmann spenderat tre år i Kina, men han har många års erfarenhet av den asiatiska 

marknaden (t.ex. 3,5 år i Sydkorea). Större delen av hans tid inom fordonsindustrin har varit 

som ”Tear 1”-leverantör och sluttillverkare av jordbruksmaskiner.  

 

Regleringar 

När det gäller de miljöproblem som utvecklingen av den kinesiska fordonsindustrin har 

medfört anser Mr. Hoffmann att det i grund och botten är politiskt. Det gäller att förstå och 

vara medveten om varifrån grunden till problemen kommer. Uppskattningsvis tror Mr. 

Hoffmann att tio procent av Kinas föroreningar härstammar från fordonsindustrin, och då är 

det framförallt äldre motorer som orsakar föroreningarna. Från politikernas sida krävs därför 

hårdare regleringar samtidigt som fordonstillverkare exempelvis måste utveckla motorernas 

reningssystem. Däremot använder sig den kinesiska fordonsindustrin fortfarande av Euro 4-

regleringar och därmed är utvecklingen av motorer ungefär tio år efter europeiska standarder.  

Mr. Hoffmann framhäver att den kinesiska regeringen är väl medvetna om de problem som 

industrin medför, dess negativa effekter på den kinesiska befolkningen och deras hälsa. Flera 

fall har nämligen uppstått där privatpersoner stämmer staten på grund av kraftiga 

luftföroreningar och den täta smog det i sin tur har medfört.  

 

Vidare anser Mr. Hoffmann att den kinesiska regeringens regleringar har haft stora 

konsekvenser och då framförallt utifrån ett negativt perspektiv när det gäller möjligheterna till 

expandering. Överlag är regeringens regleringar mer strikta gentemot de multinationella 

företagen än vad de är gentemot kinesiska företag. Kina och dess regering gör vad som krävs 

för att gynna de lokala tillverkarna och för att därmed försöka uppnå framgångsrika kinesiska 

företag. Som exempel nämner Mr. Hoffmann att ”det genomförs mer frekventa och hårdare 

kontroller av västerländska företag och dess standarder jämfört med vad som sker inom de 

lokala företagen. Därmed pressas utländska företag till högre standarder”.  

 

Dessutom anser Mr. Hoffmann klart och tydligt att den teknologiska överföringen påverkas av 

landets politik. ”Det är klara regleringar utifrån den kinesiska regeringens mål med att ha 

den inhemska fordonsindustrin i fokus”. Däremot poängteras att teknologisk överföring är 

underförstått när det gäller joint venture-avtal. De multinationella företagen ska bidra med 

kunskap och teknologier medan de kinesiska tillverkarna framförallt förser de utländska 

företagen med tillgång till den kinesiska marknaden. Vidare när det gäller den teknologiska 

överföringen nämner Mr. Hoffmann exempel där  BMW och Volkswagen har överfört äldre 

bilmodeller och teknologier som inte riktigt lyckades i Europa, men som sedermera blivit 

framgångsrika i Kina.  

 

Tillsist när det gäller regleringar menar Mr. Hoffmann att om förutsättningarna för joint 

ventures ändrades och kraven från den kinesiska regeringen blev mindre strikta, då skulle de 
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multinationella företagen helt klart i större utsträckning välja andra alternativ än joint venture 

som utländsk direktinvestering.  Framförallt föredrar de multinationella företagen 100 procent 

ägarandel och de skulle därför i större utsträckning eftersträva helägda företag. (Mr. 

Hoffmann understryker i samband med detta att företag (OEMs) inom de kinesiska 

nyckelindustrierna såsom fordons-, flygplans- och järnvägsindustrin är tvingade via kinesiska 

lagar att ha joint ventures). Däremot poängterar Mr. Hoffmann att joint ventures kan vara 

ändamålsenligt och en kinesisk partner kan vara att föredra, det är situationen som avgör. 

Dock skulle det innebära joint ventures med förändrad ägarstruktur, gentemot vad som gäller 

idag med 50/50-avtal. En avreglering skulle få effekter! 

 

Viktiga faktorer 

Enligt Mr. Hoffmann är tillgången till världens största marknad (nästan 1,4 miljarder 

människor) det som motiverar utländska fordonstillverkare att överföra teknologier till den 

kinesiska fordonsindustrin. En marknad där befolkningen dessutom får allt högre inkomster 

och där medelklassen blir allt större. Därmed finns det en köpstark befolkning som kommer 

konsumera alltmer. Det som även kännetecknar den kinesiska marknaden och dess företag är 

att det är många som vill göra affärer och då gärna så fort som möjligt. 

 

Vidare  påpekar Mr. Hoffmann att kinesiska partners inte alltid är oproblematiskt utan att det 

snarare kan medföra komplicerade (!) förhållanden. ”Oavsett joint venture i Kina är det alltid 

de kinesiska företagen som är i förarsätet medan de multinationella företagen ses som gästen. 

Återigen poängteras att den kinesiska regeringen förfördelar de multinationella företagen. Mr. 

Hoffmann nämner exempel där Volkswagen hade som önskemål att bygga nya fabriker i 

Shanghai och Chengdu, vilket regeringen inte riktigt accepterar. Istället ställer regeringen 

krav där de hänvisar Volkswagen till mer outvecklade städer och provinser, i detta fall 

Urumqi. Detta har även påverkat BWM, istället för att få bygga nya faciliteter där de önskar 

hänvisas BMW till områden som är uppskattningsvis 20 år efter utvecklingen i Shanghai. Det 

vill säga, regeringen utnyttjar varje tillfälle för att utveckla det egna landet. Dessutom tillåts 

inte de utländska företagen äga någon mark, utan istället förekommer en form av arrendeavtal 

utifrån regeringens och de lokala myndigheternas premisser. ”Därmed är det inte en relation 

med samma förutsättningar. Den kinesiska regeringen värnar om de inhemska företagen samt 

den kinesiska befolkningen, till viss del på de multinationella företagens bekostnad” – (Mr. 

Hoffmann). 

 

När det gäller de kinesiska samarbetspartnernas absorptionsförmåga hävdar Mr. Hoffmann att 

de inte har några problem med att absorbera överförda teknologier. Detta är delvis tack vare 

att den kinesiska befolkningen är välutbildad och i många fall har utbildats i västerländska 

länder, och därmed besitter de kinesiska företagen tillräckliga förkunskaper som krävs. 

Dessutom menar Mr. Hoffmann att ”Kina idag är ett rikt land som istället förvärvar  den 

kunskap de vill ha, jämfört med tidigare då kunskap kopierades. Det är till och med som så 

att de nu förvärvar stora företag. Se exempelvis Geelys förvärv av Volvo”. 

 

Relationen till sin samarbetspartner är enligt Mr. Hoffmann väldigt viktig för att uppnå 

framgångsrik teknologisk överföring. De viktigaste faktorerna är nämligen att ha en bra 

partner och ett bra kontrakt. Däremot är det svårt att just hitta bra och pålitliga kinesiska 

partners. Risken är nämligen stor att den lokala partnern byter partner så fort de får ett bättre 

alternativ. Mr. Hoffmann framhäver  problematiken med förtroende och tillit till sina kineiska 

partners, vilket är väldigt svårt att få. För att betona problematiken med kinesiska partners 

nämner Mr. Hoffmann FAW-Volkswagen som exempel. Även om det anses vara ett oerhört 

framgångsrikt joint venture med exempelvis höga försäljningssiffror, förekommer det även 
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där dagliga problem och konflikter. Av egna erfarenheter har Mr. Hoffmann upplevt dagliga 

interna strider mellan representanter från FAW respektive Volkswagen. 

Däremot är det enligt Mr. Hoffmann inte lika enkelt att konstatera vilken etableringsstrategi 

som är mest effektiv för att uppnå framgångsrik teknologisk överföring, eftersom det beror 

väldigt mycket på flera faktorer. ”När det gäller etableringar i Kina är det däremot viktigt att 

vara medveten om att alla pengar som väl förs in i landet inte hur som helst kan föras ut. 

Överföringen av pengar till Kina är enkel väg, du kan köpa andra saker för pengarna men 

inte föra ut dem hur som helst ur landet. Därmed försvårar den kinesiska regeringen 

processen för utländska företag” – (Mr. Hoffmann).  

 

Angående teknologisk överföring inom den kinesiska fordonsindustrin menar Mr. Hoffmann 

att de inhemska komponenterna i Kina är för dåliga och har för låg kvalitet, vilket gör det 

problematiskt och svårt att implementera allt för utvecklade teknologier. . Framförallt är det 

den låga kvaliteten på färdbränsle (petroleum) som hämmar användningen av effektivare 

teknologier. Framställning av bättre färdbränsle skulle förbättra bilarnas bränsleförbrukning. 

Däremot finns det inga förberedelser från varken de multinationella fordonstillverkarna, de 

kinesiska tillverkare eller den kinesiska regeringens sida, när det gäller framställning av bättre 

och renare olja. Mr. Hoffmann poängterar även att utveckling och framställning av renare 

bränsle skulle innebära högre bensinpriser, vilket skulle påverka alla aktörer (företag, 

konsumenter etcetera) inom marknaden.  

 

Framtiden 

Den framtida utvecklingen inom den kinesiska fordonsindustrin kommer enligt Mr. Hoffmann 

vara väldigt betydelsefull för multinationella företag. Troligtvis kommer det i allt större 

utsträckning bli som så att tillverkarna introducerar nya bilar allra först på den kinesiska 

marknaden, och inte alltid i Europa eller USA, som det i regel är idag. Med tanke på att 

befolkningen blir rikare samtidigt som allt fler personer vill visa att de är just rika kommer 

nog efterfrågan på mer luxiösa och dyrare modeller öka. Dessutom är det enligt Mr. 

Hoffmann som så att de utländska fordonstillverkarna har höga marginaler i Kina, och även 

om standarder blir högre kommer de inte bli lika höga som i Europa och USA. Därmed 

kommer marginalerna inom den kinesiska fordonsindustrin fortsatt vara höga de närmsta fem 

till tio åren.  

 

Vidare när det gäller framtiden är det viktigt med en hållbar utveckling, och Mr. Hoffmann 

konstaterar att standarder inom den kinesiska marknaden måste höjas. AGCO, det företag Mr. 

Hoffmann idag är verksam inom producerar nämligen egna miljövänliga motorer där ungefär 

85 procent tillverkas för export medan 15-20 procent är till för den lokala marknaden.  

Den höga andelen export leder till högre standarder och mer avancerade teknologier. Däremot 

måste AGCO ha lägre standarder på de motorer som säljs i Kina, på grund av de lokala 

marknaderna.  

 

Avslutning 

Den huvudsakliga fördelen med kinesiska joint venture-partners är enligt Mr. Hoffmann 

möjligheten till reducerad risk i samband med marknadsinträde, tack vare samarbetspartnerns 

redan etablerade affärsverksamhet. Däremot är det väldigt svårt att hitta en förtroendefull 

partner som respekterar din tekniska kompetens (patent, licenser, JV kontrakt), och därmed 

hög risk för problem inom relationen.  
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5.4 Sammanfattning av empirin 
Tabell. 5 Överskådlig empiri 

 Mr. Blecker Mr. Mackinovski Mr. Hoffmann 
INTRODUKTION    

 
Företag och position 

 
Delägare av ConMoto 

Consulting Group 
 

Volvo Lastvagnar: 
Ansvarig för inköp inom 
hela AB Volvo samt för 
projektverksamheten 

inom Asien 

Vice VD för Global 
Manufacturing Networks 

inom företaget AGCO 
International GmbH 

 

  
Erfarenhet av 

fordonsindustrin 
 

>20 års erfarenhet, varav 
14 år i Kina. 2000-2005: 

Vice VD, kommersiell 
verkställande direktör 

samt rådgivande 
styrelseledamot inom 
Shanghai-Volkswagen 

 
 

>17 års erfarenhet, varav 
4 år i Kina. 

Hela karriären inom 
Volvo 

 

 
 

15 års erfarenhet, varav 
3 år i Kina. 

Tidigare VD  för Deutz 
Dalian Motor Corp 

 

Orsak till 
miljöproblem 

Fordonsindustrins 
snabba utveckling, 

eftersträvan på tillväxt 
och regleringsproblem 

Ökade antalet av fordon, 
regleringsproblem och 

bristande förmåga hos de 
lokala företaget 

 
Politiskt och 

regleringsproblem 

REGLERINGAR    

Påverkan på 
etableringsstrategi 

 

 
Inte i överhuvudtaget 

 
Ja 
 

 
Ja 
 

Påverkan på 
teknologisk 
överföring 

 
Nej, eftersom VW aldrig 

överför teknologier 
 

 
Absolut! 

 

 
Ja 
 

 
 

Förändrade krav på 
joint ventures 

 

 
 

Eftersträva aktiviteter 
med majoriteten av 
aktieinnehavet eller 

aktiviteter där de innehar 
fullt ägarskap 

Mr. Blecker 

 
 

JVs, men med förändring 
av ägarandel och 

företagsstruktur. – 
Eftersträva 

majoritetsägarandel 

Mr. Mackinovski 

 
 

Eftersträva andra 
alternativ än JV – 100% 
ägarandel och helägda 

företag 
 

Mr. Hoffmann 
VIKTIGA FAKTORER    

Motiv för 
teknologisk 
överföring 

 

 
Eftersträvan att tjäna 

pengar och strategiska 
argument 

 

Ta del av nyare 
plattformar, 

synergieffekter och 
skalfördelar samt 

underlätta affärerna 

 
Tillgång till världens 

största marknad 
 

 
Relation till JV-

partner 

Inget förtroende, mer 
och mer beroende av 

sina kinesiska partners 
 

God, men viss 
problematik och 

bristande tillit 
förekommer 

Komplicerat - den 
kinesiska regeringen 

förfördelar de 
multinationella företagen 

Absorptionsförmåga 
hos kinesiska 

partners 

 
Inte tillräckliga 

möjligheter 
 

 
Till viss del, men ej fullt 

ut 

 
Inga problem 

 

Faktorer som leder 
till framgångsrik 

teknologisk 
överföring 

Duktiga och lämpade 
människor på rätt 

position, samt rättvisa 
överenskommelser och 

avtal 

Vara medveten om vad 
marknaden vill ha och 

vad den är villig att 
betala för 

Relationen till 
samarbetspartner - ha en 

bra partner och ett bra 
kontrakt 
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Mest effektiva 
etableringsstrategin 

för framgångsrik 
teknologisk 
överföring 

 
 

Helägda dotterbolag eller 
liknande 

 

 
Inget självklart val, det är 
en mix av faktorer som 

påverkar 
 

 
Svårt att konstatera, 

beror på väldigt många 
faktorer 

Varför de mest 
avancerade och 

effektivaste 
teknologierna inte 
kan implementeras 

 
Bristande regleringar i 

samband med kvaliteten 
på bränslet 

 

Bristande tillgänglighet 
av kvalitativt bränsle, 

samt bristande kvalitet 
överlag (t.ex. bristande 

råmaterial och  
leverantörer) 

 

Inhemska 
komponenterna i Kina är 
för dåliga och har för låg 

kvalitet. Framförallt 
gäller det kvaliteten på 
färdbränsle (petroleum) 

 

FRAMTIDEN I KINA    

 
Förväntad 

utveckling av den 
kinesiska 

fordonsindustrin 

Den kinesiska marknaden 
och dess inhemska 

tillverkare kommer även 
fortsatt ha oerhörda 

problem med att 
etablera starka 
konkurrenter 

Kina kommer eftersträva 
att bli marknadsledande 

istället för den 
marknadsföljare de är 
idag – eftersträva att 
höja sin teknologinivå 

Kommer vara väldigt 
betydelsefull för 

multinationella företag – 
en marknad där nya bilar 
i allt större utsträckning 

introduceras först 
 

 
Hur de MNF agerar 
för att bidra till en 
hållbar utveckling 

Framtagande av nya bilar 
och modeller, samt 

teknologier (inte 
nödvändigtvis helt nya) 
mer speciellt anpassade 

för den kinesiska 
marknaden och dess krav 

 
Etablera flertalet olika 

samarbeten med diverse 
universitet i Kina – 
Påverka redan från 

grunden 
 

 
 

Fokus på mer 
miljövänliga motorer 

AVSLUTNING    

 
För- och nackdelar 
med kinesiska JV-

partners 

Fördelar: tillgång till 
marknadskunskaper och 

goda nätverk.  
Nackdelar: bristande 
kontrollförmåga vid 
kunskapsöverföring  

Fördelar: tillgång till 
marknadsmedvetenhet. 

Nackdelar: måste 
anpassa sig till nytt 

arbetssätt och därmed 
ökat resursbehov 

Fördelar: reducerad risk 
vid marknadsinträde. 

Nackdelar: svårt att hitta 
en förtroendefull partner 

som respekterar den 
tekniska kompetensen 

 

5.5 Internationella joint ventures  
Enligt Sadoi (2008) har den kinesiska fordonsindustrin varit ett attraktivt område för 

utländska investerare ända sedan 1978, då Kina officiellt öppnade upp sina dörrar för 

omvärlden. Mellan åren 1985-1986 ökade efterfrågan på importerade bilar i Kina med nio 

gånger mer än vad den inhemska bilproduktionen tillverkade. Till följd därav valde Kina 

enligt Liu och Yeung (2008) att ytterligare uppmuntra FDI genom joint ventures, och enligt 

Park (2010) blev internationella joint ventures mellan multinationella företag och lokala 

företag en snabbt växande ekonomisk trend i slutet på 1980-talet. Vidare hävdar både 

Calantone och Zhao (2000) och Park (2010) att joint venture-avtal är den huvudsakliga 

etableringsstrategin för multinationella företag som vill etablera sig inom tillväxtländer, detta 

sedan internationella joint ventures alltmer under 1990-talet  började ersätta helägda 

dotterbolag som den vanligaste formen av utländsk direktinvestering.  

 

Joint venture innebär att företagen förenar teknologier och resurser med varandra, vilket kan 

ske antingen utifrån en aktierelaterad allians och som därmed bygger på ömsesidigt beroende 

mellan företagen, eller utifrån en icke-aktierelaterad allians vars främsta fokus är fördelning 

av immaterialrätt. Framförallt ingås joint ventures enligt den aktiebaserade alliansen då den 
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ses som en av de mest effektiva institutionella medel när det gäller att bilda stabila 

partnerskap inom ett företag (Nam, 2011).  

 

För utländska biltillverkare som vill ta del av den kinesiska fordonsindustrin är utländsk 

direktinvestering via internationella joint venture-avtal med statligt ägda kinesiska tillverkare 

den enda möjligheten till etablering. Dessutom är de utländska företagens ägarandel strikt 

kontrollerad av den kinesiska staten, varpå deras aktieinnehav maximalt får uppgå till 50 

procent (t.ex. Aervitz, 2007; Gallagher, 2006; Nam, 2011).  

 

Den kinesiska statens syfte med denna fördelning är bland annat att få tillgång till avancerade 

kunskaper och teknologier som de utländska, multinationella biltillverkarna besitter, samt 

tillgång till finansiellt kapital och erfarenheter från den internationella marknaden  (Aervitz, 

2007). Flertalet forskare (t.ex. Gupta & Govindarajan, 2000; Szulanski, 1996) antyder att 

mottagande företag kan få långsiktiga fördelar tack vare teknologisk överföring. I gengäld 

erbjuds de utländska tillverkarna enligt Aervitz (2007) och Calantone och Zhao (2001) 

tillgång till resurser kontrollerade av de lokala företagen, vilket inkluderar kunskaper om den 

kinesiska marknaden och dess distributionskanaler, byggnader, rättigheter att använda mark, 

arbetskraft samt expertis när det gäller att hantera den kinesiska byråkratin och de lokala 

myndigheterna.  

 

Teknologisk överföring från utländska företag är ett uttryckligt krav på tillträde till den 

kinesiska marknaden, och för den kinesiska staten är importen av utländsk branschspecifika 

och avancerade teknologier väldigt viktigt. Vilket i sin tur har medfört att det finns tre 

grundläggande juridiska dokument som reglerar den teknologiska överföringen från utländska 

företag till den kinesiska marknaden; ”Detailed Rules for Implementation of Regulations on 

Administration of Technology Import Contracts” (januari 1988), reglerar för enligt vilka 

villkor utländska företag får ingå joint venture med kinesisk partner(s), i syfte att  göra den 

rättsliga ramen för utländska direktinvesteringar mer transparent för blivande investerare. 

”Provisional Regulations on Guiding the Direction of Foreign Investment” (uträttat juni 

1995; implementerat oktober 1996), reglerar i vilka sektorer utländska investeringar är tillåtna 

(t.ex. energi och avancerad teknologi), samt det tredje dokumentet, ”Catalogue for Guiding 

Foreign Investment in Industries” (uträttat via Provisional Regulations juni 1995; 

implementerat oktober 1996) (Aervitz, 2007).  
 
Figur 3. Teknologisk överföring inom fordonsindustrin 

 
Not: JV = Joint Venture; MNE = Multinational Enterprise. 
 
Källa: Sadoi, 2008 
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Förutom kraven på teknologisk överföring introducerade den kinesiska staten  “Automotive 

Industry Industrial Policy” (AIIP) (juli 1994), vilket är ytterligare regleringar specifikt för 

utländska biltillverkare. För att få ingå joint ventures med kinesiska tillverkare krävs 

dessutom att utländska tillverkare upprättar en egen avdelning för forskning och utveckling  

med tillräcklig kapacitet för uppdatering av produkter. Vid introduktionen av bestämmelserna 

krävdes även tillräcklig kapacitet för tillverkning av produkter som uppfyllde dåvarande 

1990-talets internationella teknologiska krav. Dessutom menar AIIP att det främst är via 

export av sina produkter som joint venture-företaget ska erhålla nödvändig utländsk valuta, 

samt att de vid behov måste prioritera lokalt tillverkade komponenter och reservdelar 

(Aervitz, 2007). Specifika regler för köp av lokala produkter har medfört effekter bortom 

myndigheternas officiella föreskrifter. Exempelvis måste officiellt 40 procent av 

komponenterna och delarna till en producerad passagerarbil komma från lokala företag. Om 

importerade delar utgör mer än 40 procent av den färdiga bilen beskattas företagen med 

ytterligare 25 procent på importen. Däremot är det enligt Balcet och Ruet (2011) ofta så 

mycket som 70 procent av den färdiga produktionen som kommer från lokalt köpta produkter 

och komponenter. Till sist hävdar Chang, Chung  och Moon (2013) att de utländska företagen 

även måste avhålla minst 25 procent av det registrerade kapitalet för aktieinvesteringar.    

 

Enligt Tang (2012) har regelverket för joint venture i Kina däremot medfört bekymmer. Till 

följd av den kinesiska regeringens nya och alltmer restriktiva politik och åtgärder gentemot 

utländska fordonstillverkare samtidigt som de inhemska tillverkarna ges förmånligt stöd, har 

det blivit en framväxande fråga. Utländska företag har dels utsatts för påtryckningar om 

teknologisk överföring, men även när det gäller att hjälpa sina kinesiska partners vid 

utveckling av de nya teknologier vilka krävs för mer miljövänliga och energieffektiva bilar. 

Den kinesiska regeringens begränsningar och villkor har därmed orsakat oro bland de 

multinationella företagen, vilka är bekymrade över företagsklimatet i Kina och hur dessa 

åtgärder kan komma att påverka deras verksamheter, tillväxtplaner och konkurrenskraft. 

Dessutom hävdar vissa utländska biltillverkare att strävan  efter joint venture-varumärken inte 

är något annat än en teknologisk utpressning i syfte att tvinga fram teknologisk överföring till 

sina inhemska partners.  
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6. Analys 
I det här kapitlet kommer den empiri forskaren har samlat in analyseras och diskuteras 

utifrån framförallt studiens teoretiska referensram, men även i viss mån utifrån viktiga delar 

som är presenterade under kapitlet om den kinesiska fordonsindustrin.  

 

6.1 Metoder för teknologisk överföring 
När det gäller utifrån vilka förhållanden, det vill säga vilken etableringsstrategi som är mest 

effektiv för överföring av teknologier är företagen liksom vetenskapsforskarna oense. För 

Volkswagen handlar det hela om att bibehålla kontrollen och de är tydliga med att teknologisk 

överföring via helägda dotterbolag därför anses vara det bästa alternativet. Volkswagens 

ståndpunkt stöds av Teece (1981) samt av Chang, Chung och Moon (2013), då de i sina 

studier har kommit fram till att företag i större utsträckning genomför teknologisk överföring 

till ett annat land om det sker till ett helägt dotterbolag. Samtidigt anser Inkpen och Tsang 

(2005) att processen för teknologisk överföring underlättas om det sker mellan enheter inom 

samma organisation. Givetvis går det att diskutera vad som egentligen omfattar enheter inom 

samma organsitation, men poängen är den att möjligheten till bibehållen kontroll i samband 

med överföring bör vara större om överföringen sker inom samma organisation jämfört med 

mellan olika organisationer. Därmed kan även Inkpen och Tsang (2005) anses stödja 

Volkswagens ställningstagande.  

 

Däremot menar både Volvo Lastvagnar (i fortsättningen refererat som Volvo) och Deutz AG 

att det är komplicerat att utkristallisera vilken etableringsstrategi som är mest effektiv utifrån 

perspektivet teknologisk överföring, eftersom det är flera faktorer som påverkar. Om det 

enbart handlar om att överföra teknologier kan det tolkas som att även Volvo anser överföring 

till helägda bolag är att föredra. Däremot poängterar Volvo att det inte enbart handlar om att 

överföra teknologier utan att företaget i nästa skede även måste kunna sälja de överförda 

teknologierna för att det ska leda till effektivitet. Därmed krävs betydande 

marknadskunskaper vilket Volvo menar att en joint venture-partner bidrar med, samt att ett 

joint venture är att föredra om ett företag eftersträvar snabb marknadsetablering. Flera 

forskare anser även de att joint ventures är den etableringsstrategi som leder till mest effektiv 

teknologisk överföring. Både Nam (2011) och Park (2010) menar att multinationella företag 

föredrar joint ventures när de vill etablera sig på tillväxtmarknader, vilket kännetecknar den 

kinesiska marknaden, eftersom de marknaderna omfattas av betydande risk och osäkerhet. 

Begreppen risk och osäkerhet i förhållande till den kinesiska fordonsindustrin kan omfattas av 

vilka teknologier marknaden egentligen efterfrågar och vad marknaden är villig att betala för 

de efterfrågade teknologierna. Med hjälp av en kinesisk joint venture-partner med goda 

marknadskunskaper leder det därmed i slutändan till det som Volvo anses krävas för att uppnå 

effektiv teknologisk överföring. Dessutom menar Balcet och Rue (2011) att joint venture är 

viktig faktor vid överföring av komplexa och ofta icke-kodifierad teknologi. 
 

6.2 Teknologisk överföring inom den kinesiska fordonsindustrin 
Samtliga företag, Deutz AG, Volkswagen och Volvo anser mer eller mindre uttryckligen att 

de miljöproblem som den kinesiska fordonsindustrins utveckling har medfört delvis beror på 

bristande regleringar och bristande miljöpolitik i Kina. Dessutom menar både Volvo och 

Volkswagen att den snabba tillväxten inom industrin har orsakat miljöproblem. Utan 

tillräcklig miljöpolitik finns det enligt Popp (2011) inga incitament för företagen att använda 

exempelvis mer kostsamma teknologier som reducerar fordonens utsläpp utan att det direkt 

renderar i kostnadsbesparingar för företagen. Även Gallagher (2006) menar att det krävs 

incitament och sanktioner från den kinesiska regeringens sida för att marknaden ska få 

tillgång till de multinationella företagens mer utvecklade teknologier. Troligtvis är det en 
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bidragande orsak till resultatet i Gallaghers (2003) tidigare studie, vilket påvisar att de fordon 

som tillverkas av multinationella företag inom den kinesiska marknaden har betydligt sämre 

bränsleeffektiva teknologier och utsläppskontroller jämfört med  Europa, USA och Japan. 

Samtidigt är det som så, de multinationella företagen kan och får välja billigare produkter med 

lägre standarder så länge de uppfyller utsläppskraven,  vilket även bekräftas av Gan (2003).  

Enligt Balcet och Rue (2011) måste officiellt sett 40 procent av en passagerarbil utgöras av 

komponenter och delar från lokala företag, vilket är till följd av regleringar. Däremot kommer 

vanligtvis så mycket som 70 procent av en färdigställd bil från lokala företag. Antagligen 

beror denna höga procentuella nivå (70 procent) på att de kinesiska företagens komponenter 

är billigare samtidigt som de uppfyller minimikraven för utsläpp. Då både studiens 

informanter samt tidigare studier (t.ex. Tang, 2012; Wachtmeister, 2013) påpekar att de 

kinesiska företagen har lägre standarder och kvalitet på sina produkter, vilka är flera år efter 

internationella standarder, bör det utifrån ett miljöperspektiv ses som något negativt att 

fordonen till stora delar utgörs av inhemskt producerade komponenter. Å andra sidan finns det 

givetvis även fördelar med lokalt producerade produkter. Förutom kostnadsfördelar för de 

multinationella företagen innebär det även att färre antal tunga laster behöver transporteras än 

längre sträckor, och därmed minskar trafikens miljöbelastningen i form av utsläpp från 

trafiken. Vidare framkommer det ingen tydlig definition vad som egentligen omfattar lokala 

företag. Därmed kan istället en annan förklaring till ofta så mycket som 70 procent av de 

tillverkade bilarna utgörs av lokala komponenter  vara att de multinationella företagen har 

möjligheter att till 100 procent äga underleverantörer, vilket både Volkswagen och Volvo 

framhäver. Till följd därav kan det vara som så att stora delar av de färdigställda bilarna 

kommer från underleverantörer som de multinationella företagens har majoritetsägarandel i. I 

sådana fall är de multinationella företagen inte i samma behov av att importera komponenter 

till Kina.   

 

Uppsatsförfattaren anser att detta kan kopplas till teorin om FDI och Buckley et al. (2007) 

diskussion om spridningseffekter. Tack vare utländska direktinvesteringar från de 

multinationella företagen leder det till både direkta och indirekta effekter för Kina och dess 

inhemska fordonsindustri, vilket Balcet och Rues (2011) studie är ett tydligt bevis på. Istället 

för 40 procent utgörs som ovan nämnt fordonen allt som oftast till 70 procent av komponenter 

från lokala företag, och därmed har de multinationella företagens investeringar inneburit 

positiva effekter på produktiviteten. Dessutom bekräftar KMPGs (2013; 2013) studier att de 

multinationella företagens marknadsinträde har  betydelse för ökad produktivitet. 

 

Volkswagens tidigare vice VD, Mr. Blecker,  antar att de bristande regleringarna beror på att 

den kinesiska regeringen delvis vill skydda den inhemska fordonsindustrin och dess kinesiska 

företag. De kinesiska tillverkarna är som tidigare nämns under analysen flera år efter både när 

det gäller kvalitet och effektivitet på teknologier. Enligt både Deutz AG och Volvo uppfyller 

de idag enbart i viss mån de maximala kraven för Euro-4 medan de multinationella företagen 

har tillgång till teknologier som uppfyller Euro-6 normerna. Hårdare regleringar innebär 

därför framförallt mer omfattande konsekvenser och åtgärder för Kinas inhemska företag, 

eftersom de enligt Wachtmeister (2013) inte besitter tillräckliga tekniska skickligheter. 

Strängare utsläppskrav drabbar framförallt de kinesiska tillverkarna och därmed skulle de få 

ytterligare problem med att hävda sig inom både den kinesiska fordonsindustrin och inom den 

globala marknaden. Något som den kinesiska regeringen bör vara medvetna om. Till följd 

därav kan detta argument enligt uppsatsförfattaren tolkas som att den kinesiska regeringens 

strävan efter att utveckla den inhemska fordonsindustrin, att det har fått ske på bekostnad av 

miljöutvecklingen. Däremot kan det anses vara en form av ursäkt från de multinationella 

företagens sida att till stora delar skylla den negativa utvecklingen av miljön på otillräckliga 
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regleringar och bristande politik. I syfte att minska utsläppen krävs det nämligen enligt Popp 

(2011)  ibland åtgärder från företagen sida utan att det generar direkta fördelar för respektive 

företag.  ”Det är lätt att sitta i Sverige och tycka att Kina är miljöbovar, men om de 

multinationella företagen inte hjälper dem med teknologier och att de får in det senaste 

miljöteknologierna, då är multinationella företag och länderna i väst lika stora bovar till 

miljöproblemen” – (Mr. Mackinovski).  

 

Å andra sidan antyder Popps (2011) forskning även att utvecklingsländer som är mer öppna 

för global handel i ett tidigare skede får tillgång till miljöteknologier och kan därför i snabbare 

takt anpassa sig till globala miljöregler. Fastän Kina blev medlemmar i WTO år 2001 har 

handeln för utländska företag enligt Tang (2012) fortsatt vara begränsad och påverkad av 

kinesiska lagar och regler. Forskaren anser att Mr. Hoffmann summerar det hela på ett bra 

sätt; ”När det gäller etableringar i Kina är det däremot viktigt att vara medveten om att alla 

pengar som väl förs in i landet inte hur som helst kan föras ut. Överföringen av pengar till 

Kina är enkel väg, du kan köpa andra saker för pengarna men inte föra ut dem hur som helst 

ur landet. Därmed försvårar den kinesiska regeringen processen för utländska företag” – 

(Mr. Hoffmann). Utifrån studiens informanter och tidigare forskning menar uppsatsförfattaren 

därmed att Kina och dess regerings agerande och sätt att gå till väga när det gäller 

utvecklingen av den kinesiska fordonsindustrin har medfört negativa konsekvenser för landets 

miljö. Därmed finns det ytterligare argument som antyder att eftersträvan på en utvecklad 

fordonsindustri med starka inhemska tillverkare till viss del har fått ske på bekostnad av 

miljön och därmed på bekostnad av den kinesiska befolkningens välbefinnande.  

 

Vidare är Deutz AG, Volkswagen och Volvo överens om att bristande regleringar även är en 

anledning till att de multinationella företagen inte kan överföra och implementera de mest 

avancerade och effektivaste teknologierna i bilar ämnade för den kinesiska fordonsindustrin. 

Framförallt rör det de regleringar som omfattar kvaliteten på färdbränsle (petroleum). Den 

låga kvaliteten på bränsle hämmar nyttjandet av effektivare teknologier, vilket leder till att 

multinationella företag inte kan uppfylla högre utsläppskrav. Dessutom påpekar studiens 

företag att det är en kostnadsfråga. Deutz AG  hävdar att utveckling och framställning av 

renare bränsle påverkar samtliga aktörer inom den kinesiska marknaden, till följd av högre 

bensinpriser. Enligt både Volvo och Volkswagen bottnar det hela i vad marknaden efterfrågar 

och vad den är villig att betala. ”Om kunderna betalar för dyrare teknologier så kommer 

Volkswagen med säkerhet implementera dessa teknologier” – (Mr. Blecker). Möjligtvis är det 

marknadens bristande efterfrågan som kan förklara Deutz AGs påstående om att varken den 

kinesiska regeringen, de kinesiska tillverkarna eller de multinationella företagen har infört 

förberedelser för att utveckla och framställa bättre och renare olja, anpassat till den kinesiska 

fordonsindustrin. Med detta som utgångspunkt ifrågasätter uppsatsförfattaren Sadois (2008) 

studie eftersom den hävdar att högteknologiska nyckelteknologier inom motor- och 

transmissionsdelar har blivit överförda från multinationella företag till den kinesiska 

fordonsindustrin.  Med tanke på att Volvo, Deutz AG och Volkswagen klart och tydligt 

påpekar att de inte kan överföra de mest effektiva och utvecklade teknologierna samtidigt som 

Tang (2012) hävdar att överföringen av nyckelteknologier från de multinationella företagen 

har varit begränsad, undrar uppsatsförfattaren framförallt vad Sadoi (2008) i själva verket 

menar med nyckelteknologier. Uppsatsförfattaren anser nämligen att nyckelteknologier inom 

motorer och i relation till den kinesiska fordonsindustrin bör vara effektiva teknologier som 

leder till minskade utsläpp.  

 

Eftersom Orsato och Wells (2007) hävdar att mer än 80 procent av en bils utsläpp sker under 

användningsfasen, samtidigt som Mayyas et al. (2012) menar att även 87 procent av en bils 
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energiförbrukning sker under användningsfasen, samt att den kinesiska transportsektorn enligt 

Lo (2104) konsumerar 97 procent av landets totala bensinförbrukning och 55 procent av den 

totala dieselförbrukningen, är det väldigt viktigt med utveckling av renare bränsle i 

kombination med utveckling och implementering av mer miljövänliga motorer. Framförallt är 

det viktigt för att få bukt med den kinesiska fordonsindustrins negativa påverkan på landets 

miljö och för att Kina ska ha möjlighet att uppnå de framtida målen med minskade 

koldioxidutsläpp som Yan och Crookes (2010) presenterar i sin studie. Enligt Tang (2012) är 

den kinesiska regeringens incitament med statligt stöd inte tillräckligt stimulerande för 

konsumenterna att välja mer miljövänliga bilar vilket bör oroa utifrån ett miljöperspektiv. 

Något som bör stärka denna farhåga är att 2015 års tidigare mål med en försäljning på en 

miljon el- och plug-in hybridbilar har halverats, och enligt Wachtmeister (2013) kommer nog 

inte nya energivänliga fordon utgöra en betydande marknadsandel förrän efter år 2020. År 

2020 kan upplevas vara nära i tiden, och även om det bara är omkring fem, sex år bort, är 

faktum att 16 av världens 20 värst luftförorenade städer enligt Yu et al. (2012) är belägna i 

Kina, samtidigt som påtagliga andelar av de kinesiska städerna flera år i rad har misslyckat 

med att motsvara Chinese National Ambient Air Quality Standards  Klass-II gränsvärden. 

Därmed finns det inte längre särskilt mycket tid till förfogande för att stoppa den negativa 

utvecklingen av Kinas miljö. För att hålla kostnaderna nere och därmed kunna tillfredställa 

den kinesiska marknaden med teknologier som inte är allt för dyra är det enligt Volvo viktigt 

med tillgång till nyckelleverantörer i Kina.   

 

Det som enligt Deutz AG motiverar utländska företag att genomföra utländska 

direktinvesteringar och därmed överföra teknologier till den kinesiska fordonsindustrin är 

tillgången till världens största marknad. En marknad som dessutom blir alltmer köpstark i takt 

med att Kinas befolkning får allt högre inkomster. Ett påstående som enligt Hall, Taylor och 

Papells (2005) stöds av konsumtionsteorin. Volvo å sin sida överför teknologier för att skapa 

synergieffekter och skalfördelar på kostnadssidan. ”Istället för att använda gamla plattformar 

som drar betydande investeringar, både när det gäller kapital, tid och energi, kan vi 

gemensamt använda samma och nyare teknologier” – (Mr. Mackinovski). Dessutom 

underlättas Volvos affärer om företaget använder samma teknologier i Kina som de har i 

Europa. Volkswagen menar att den viktigaste anledningen till att multinationella företag 

generellt sätt överför teknologier är deras eftersträvan att tjäna pengar. Därmed kan det tolkas 

som att samtliga tre företag (Volvo, Deutz AG och Volkswagen) på ett eller annat sätt menar 

att multinationella företag expanderar till den kinesiska fordonsindustrin och accepterar de 

rådande förhållandena, i eftersträvan på vinstmaximering. Till föjd därav anser 

uppsatsförfattaren att studiens empiri stöds av teorin om FDI och Ngs (2013) definition av 

densamma. 

  

Däremot är studiens empiri likt tidigare studier inom teorin om FDI tvetydiga ifall FDI 

främjar teknologisk överföring och sedermera leder till teknologiska spridningseffekter. 

Volkswagen har som tydlig strategi att inte genomföra någon teknologisk överföring  

överhuvudtaget, då de menar att företag enbart kan förlora på det. Därmed bekräftar 

Volkswagens ståndpunkt Germidis (1977) undersökning, vilken inte fann några tydliga bevis 

på teknologisk överföring från utländska företag till lokala företag.  Vidare kan det även 

kopplas till Gallager (2006) som specifikt undersökte teknologisk överföring från 

amerikanska företag till kinesiska joint venture-partner, utan att heller finna bevis som stöder 

att multinationella företag kommer hjälpa kinesiska företag att tillverka bilar implementerade 

med mer energieffektiva och miljömedvetna teknologier. Även Nam (2011) kan tolkas 

ifrågasätta teorin om FDI och dess främjande av teknologisk överföring. Nam (2011) menar 

nämligen att den tekniska kapaciteten inom den kinesiska fordonsindustrin har varit oerhört 
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trög i förhållande till den förväntade utvecklingen. Volvo däremot överför teknologier till sin 

joint venture-partner Dongfeng, och försöker i jämförelse med Volkswagen mer uttryckligen 

framhäva fördelarna med teknologisk överföring. Vidare menar Volvo att de kinesiska 

tillverkarna är förhållandevis belåtna med de teknologier som överförs. I dagsläget drar de 

nytta av de teknologier som multinationella företag bjuder in i respektive joint venture, och 

försöker på så vis kapa utvecklingen och genomföra ett teknologiskt språng, istället för att 

själva utveckla nya teknologier. Enligt Volvo förekommer det med andra ord teknologiska 

spridningseffekter inom den kinesiska fordonsindustrin, och detta påstående överensstämmer 

med Gans (2003) studie som även den menar att kinesiska tillverkare tack vare sina joint 

venture-avtal har möjligheten att välja från de senaste teknologierna. Volvos överföring av 

teknologier till Dongfeng kan dessutom kopplas till Liu (2008) som hävdar att just etablering 

av affärsrelationer gynnar utländska direktinvesteringar. Tillika Sadoi (2008) hävdar att det 

förekommer teknologiska spridningseffekter inom den kinesiska fordonsindustrin. Därmed 

kan uppsatsförfattaren utifrån studiens empiri varken entydigt förkasta eller bekräfta att FDI 

leder till teknologiska spridningseffekter.  

 

Volvo försöker ha en mer positiv inställning till teknologisk överföring inom joint venture, 

medan Volkswagen är mer åt motsatt håll. Möjligtvis beror detta på att Volkswagen redan 

sedan tidigt 1980-tal har haft joint ventures i Kina och därmed har betydligt mer erfarenhet än 

Volvo, vilka är i början på sitt samarbete med Dongfeng. Det går inte heller utesluta att 

informanternas ställningstaganden påverkas av deras befattningar, och Mr. Blecker som inte 

längre är verksam inom Shanghai-Volkswagen kan eventuellt ha en mer kritisk syn på det 

hela än vad Mr. Mackinovski kan ha. Detta eftersom Mr. Mackinovski i dagsläget besitter en 

betydande position inom Volvo, samtidigt som företaget som sagt är i uppbyggnadsfasen med 

sin relation till joint venture-partnern Dongfeng.  

 

När det gäller den framtida utvecklingen inom den kinesiska fordonsindustrin förväntar sig 

Deutz AG att den även fortsatt kommer vara väldigt betydelsefull för multinationella företag, 

vilket överensstämmer med KPMGs (2013) framtidsprognos. Volvo och Volkswagen är 

däremot oense huruvida de kinesiska tillverkarna kommer stå sig i konkurrensen. Volkswagen 

menar att de inhemska företagens varumärken inte är tillräckligt konkurrenskraftiga och de 

även fortsättningsvis kommer ha väldiga problem med att etablera starka konkurrenter. 

Främst beroende på att de inte är tillräckligt kvalitets- eller budgetdrivna. Volkswagens 

uppfattning om att kinesiska tillverkare även kommer ha svårt att hävda sig i framtiden stöds 

av KPMGs studier (2013; 2013), vilka hävdar att de kinesiska tillverkarna väntas sälja 

omkring  fem miljoner bilar av den kinesiska marknadens totala 35 miljoner, år 2020. Vid 

denna tidpunkt förväntas tillväxtländerna inneha mindre än två procent av världens totala 

marknadsandelar. Volvo å andra sidan är av den uppfattningen att kinesiska tillverkare 

kommer etablera allt starkare positioner, Kina kommer eftersträva att bli marknadsledare och 

vara en del av utvecklingen istället för en marknadsföljare som kopierar teknologier. En 

utveckling som Deutz AG i viss mån menar redan existerar; ”Kina idag är ett rikt land som 

istället förvärvar  den kunskap de vill ha, jämfört med tidigare då kunskap kopierades. Det är 

till och med som så att de nu förvärvar stora företag. Se exempelvis Geelys förvärv av Volvo” 

– (Mr. Hoffmann). För att Kina däremot ska lyckas bli en ledande nation med 

konkurrenskraftiga aktörer inom fordonsindustrin kan de inte agera som vid introduktionen av 

bränsleekonomiska standarder. Enligt Wang et al. (2010)  introducerades FES nämligen först 

efter att andra fordonsmarknader bekräftat positiva effekter. Som marknadsledare gäller det 

att ta initiativ och våga agera innan andra aktörer gör det.  
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Både Volkswagen och Deutz AG anser att standarder inom den kinesiska fordonsindustrin 

måste bli bättre, vilket därmed skulle bidra till en mer hållbar utveckling. Enligt Volkswagen 

måste de multinationella företagen utveckla nya bilar,  modeller och teknologier, vilka är mer 

anpassade för den kinesiska marknaden. Dessutom måste  företagens ingenjörs-aktiviteter 

utvecklas och även de anpassas till den kinesiska marknaden. Angående Volvos arbete för en 

hållbar utveckling har de förutom ett kontinuerligt arbete mot en miljövision även etablerat 

samarbeten med kinesiska universitet. Med hjälp av de bästa studenterna vill företaget bygga 

en stabil grund med rätt personal och rätt tänkesätt. Med andra ord handlar det om att skapa 

det som teorin om FDI (Ng, 2013) benämner som ägandefördelar. Volvo framhäver 

betydelsen av sakkunskaper inom den dagliga verksamheten och betydelsen av FoU, medan 

Volkswagen anser att teknologier och sakkunskaper inom tillverkning är av mer vikt för att 

bidra till en hållbar utveckling.  

 

6.3 Faktorer som påverkar teknologisk överföring 
Betydelsen av relationskvalitet, tillit och absorptionsförmåga i samband med teknologisk 

överföring bekräftas av studiens deltagande företag. Volvo anser att de viktigaste faktorerna 

för att uppnå framgångsrik och effektiv överföring är marknadsmedvetenhet eftersom 

multinationella företag enbart kan föra över teknologier som är anpassade till Kina. Det är 

teknologier marknaden sedermera måste ha förmåga att absorbera. Med tanke på att bland 

annat Calantone och Zhao (2001) menar att kinesiska partners ska bidra med kunskaper om 

den kinesiska marknaden och dess distributionskanaler måste Volvo och övriga 

multinationella företag förlita sig till att respektive kinesisk joint venture-partner verkligen 

besitter tillräckliga marknadskunskaper, samt att de multinationella företagen får ta del av 

denna kunskap. Med andra ord är relationen till sin samarbetspartner väldigt viktigt för att 

uppnå framgångsrik teknologisk överföring, vilket bekräftas av Deutz AG. Som utländskt 

företag är det nämligen viktigt att ha en bra partner och bra avtal, vilket Deutz AG samtidigt 

menar är problematiskt då det är svårt att hitta just bra och pålitliga partners. Även 

Volkswagen poängterar  betydelsen av rättvisa  avtal och relationskvalitet, att kinesiska 

partners måste respektera sakkunskaper (know-how) och licensavtal.  

 

Däremot kvarstår frågan huruvida de kinesiska företagen verkligen respekterar gemensamma 

avtal och kontrakt. Exempelvis nämner Volkswagen situationer där företagets motorer men 

även hela bilar har kopierats av lokala företag och partners. Samtidigt menar Volvo att 

utländska företag måste vara medvetna om att vissa teknologier kan komma att kopieras och 

det därför är viktigt att överföringen avgränsas. I viss mån kan detta kopplas till teorin om 

FDI och dess diskussion om teknologiska spridningseffekter. Även om det går att ifrågasätta 

moral och etik vid kopiering av andra företags teknologier och produkter är det de 

multinationella företagens investeringar i Kina, i form av joint ventures som möjliggör själva 

kopieringen från inhemsk tillverkare. Möjligtvis att detta inte benämns som positiva 

spridningseffekter men likväl är det en effekt av FDI.  

 

Enligt Lane, Salk och Lyles (2001) bygger förtroende inom joint ventures på att en partner 

inte utnyttjar det andra företagets okontrollerade sårbarhet. Dhanaraj et al. (2004) menar å sin 

sida att förtroende bygger på att parterna inte kommer agera utifrån egenintresse på andras 

bekostnad, eftersom inga kontrakt kan omfatta alla variabler som kan uppstå. Därmed 

ifrågasätter denna studies uppsatsförfattare om det idagsläget ens är möjligt att bygga 

förtroendefulla relationer mellan kinesiska fordonstillverkare och multinationella företag. Ett 

tvivel som stärks ytterligare av att dels Deutz AG anser det vara problematiskt med förtroende 

och tillit till sina kineiska partners, och dels då Volkswagen menar att det inte finns något 

förtroende gentemot varandra i överhuvudtaget, att parterna istället frekvent utmanar 
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varandra.  Däremot menar Mr. Mackinovski från Volvo att ”det kan vara accepterat med 

bristande tillit inom ett joint venture, i tron om att den andra partern hela tiden agerar utifrån 

vad som är bäst för det gemensamma bolaget”. Eftersom ömsesidigt förtroende  enligt Pérez‐
Nordtvedt et al. (2008) är en förutsättning för god relationskvalitet blir återigen nästa 

reflektion hur pass goda relationer som i själva verket kan byggas när  multinationella företag 

redan från början är medvetena om att teknologier kan komma att kopieras samtidigt som det 

kontinuerligt förekommer bristande tillit inom den gemensamma organisationen. Om det visar 

sig att relationen inom joint venture är otillräcklig uteblir det som Pérez‐Nordtvedt et al. 

(2008) beskriver som betydelsefulla interaktioner mellan parterna, och därmed uteblir 

teknologisk överföring som kännetecknas av ökad förståelse, överlägsen hastighet samt 

överlägsna ekonomiska fördelar.    

  

Vidare när det gäller relationen till kinesiska joint venture-partners menar Mr. Hoffmann som 

tidigare varit verksam inom Duetz AG att ”oavsett joint venture i Kina är det alltid de 

kinesiska företagen som är i förarsätet medan de multinationella företagen ses som gästen”. 

Troligtvis hänger det samman med det som Tang (2012) beskriver som den kinesiska 

regeringens nya och alltmer restriktiva politik och åtgärder gentemot utländska företag, 

samtidigt som de inhemska tillverkarna ges förmånligt stöd. Det är begränsningar och villkor 

som därmed har orsakat oro bland de multinationella företagen, vilka är bekymrade över hur 

det bland annat kommer påverka deras konkurrenskraft. En oro som kan bekräftas av den 

generella trend Volkswagen har observerat, då de nämligen uppfattar att multinationella 

fordonstillverkare blir alltmer beroende av sina kinesiska partners. Därmed utvecklar Kina 

och dess företag allt starkare positioner. Utifrån studiens empiri finns det dessutom flera 

exempel på hur den kinesiska regeringen förfördelar de multinationella företagen för att ta 

varje tillfälle i akt att utveckla det egna landet.  ”Därmed är det inte en relation med samma 

förutsättningar. Den kinesiska regeringen värnar om de inhemska företagen samt den 

kinesiska befolkningen, till viss del på de multinationella företagens bekostnad” – (Mr. 

Hoffmann).  

 

Enligt Park (2010) samt Lane, Salk och Lyles (2001) underlättas samarbetet mellan parterna 

inom ett joint venture  när båda moderbolagen har liknande egenskaper, vilket i slutändan 

även leder till  mer aktiv och effektiv absorption av kunskap och teknologier. Möjligtvis att 

den kinesiska regeringens politik inte direkt kan definieras som en egenskap de kinesiska 

tillverkarna besitter men åtmistone bör det anses som en exklusiv tillgång för deras del, 

gentemot de multinationella företagen. Utifrån det resonemanget hämmas därmed samarbetet 

mellan de kinesiska fordonstillverkarna och de multinationella företagen. Å andra sidan 

hävdar Zhao, Anand och Mitchells (2005) i sin studie att de multinationella företagen besitter 

betydligt starkare tekniska möjligheter än de kinesiska tillverkarna, vilket innebär att det 

alltjämt finns egenskaper som skiljer mellan de multinationella företagen och dess lokala 

partners. Därmed hämmas de kinesiska tillverkarnas absorptionsförmågan ytterligare. 

Däremot är denna studies deltagande företag oense huruvida de kinesiska parterna har 

absorptionsförmåga eller ej. Både Volvo och Volkswagen ifrågasätter parternas 

absorptionsförmåga. Volvo menar exempelvis att det förekommer bristande effektivitetskrav 

och kvalitetstänk, ”ger du en ritning på en högteknologisk produkt till ett företag som inte kan 

tillverka i bästa kvalitet ger det i slutändan ändå ingenting” – (Mr. Mackinovski). Ett 

påstående som stöds av Fisher-Vanden et al. (2006) studie där de påvisar betydelsen av internt 

utvecklade teknologier för att på så vis kunna absorbera överförda teknologier från utländska 

partner. Vidare anser Volkswagen att de kinesiska tillverkarna besitter bristande sakkunskaper 

och bristande förmåga, vilket till stor del beror på otillräcklig kunskap på ledningsnivå. Till 

följd därav påverkas absorptionsförmågan negativt. Enligt Gupta och Govindarajan (2000), 
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Minbeava (2007) samt Szulanski (1996) leder bristande absorptionsförmåga hos de kinesiska 

tillverkarna därmed till att en mindre mängd teknologier överförs från de multinationella 

företagen. Det kan däremot ifrågasättas huruvida större absorptionsförmåga eller ej påverkar 

omfånget på Volkswagens teknologiska överföring då de som sagt har en utpräglad strategi att 

aldrig genomföra teknologisk överföring. Det vill säga, även om Volkswagens joint venture-

partners gott och väl besitter de förkunskaper som krävs för att absorbera teknologier, 

kommer det ändå inte ske någon överföring eftersom företaget vill bibehålla kontrollen i egen 

besittning.  

 

Deutz AG menar däremot att de kinesiska samarbetspartnerna visst förfogar över tillräcklig 

absorptionsförmåga tack vare en alltmer högutbildad befolkning med utbildningar från 

västerländska länder. I och med högre kunskapsnivå ökar förtåelsen och företagens personal 

vet i större utsträckning hur teknologierna bör appliceras och användas. Därmed bör mer 

avancerade teknologier kunna överföras. Det intressanta är hur företagen (läs Volvo, 

Volkswagen och Deutz AG) kan ha så pass olika uppfattningar i denna fråga. För det är ju 

ändå som så att både Volkswagen och Deutz AG har FAW som joint venture-partner, även 

om Mr. Blecker (Shanghai-Volkswagen) inte direkt varit involverad i det samarbetet. 

Dessutom har samtliga tre informanter i denna studie tillräckligt omfattande affärskarriärer 

och erfarenheter för att ha kunskap om den information de delgett. Möjligtvis är det som så att 

Deutz AG upplever det på ett annat sätt med tanke på att de är en tillverkare av motorer, 

jämfört med Volkswagen och Volvo som är sluttillverkare av fordon. 

 

Förutom tillit, absorptionsförmåga och relationskvalitet finns det fler faktorer som påverkar 

teknologisk överföring inom den kinesiska fordonsindustrin. I dagsläget förekommer som 

tidigare presenterats i studien (t.ex. Gallagher, 2006; Nam, 2011) strikta regleringar kring 

möjligheter till etablering på den kinesiska marknaden. De multinationella fordonstillverkarna 

måste ingå joint venture-avtal om maximalt 50 procent ägarandel för att få ta del av den 

kinesiska fordonsindustrin. Regleringar som enligt Aervitz (2007) är stiftade av Kinas 

regering i syfte att förse de kinesiska fordonstillverkarna med tillgång till avancerade 

kunskaper och teknologier vilka de multinationella företagen besitter. Det är en politik som 

både Volvo och Deutz AG klart och tydligt anser ha påverkat den teknologiska överföringen. 

”Det är klara regleringar utifrån den kinesiska regeringens mål med att ha den inhemska 

fordonsindustrin i fokus” – (Mr. Hoffmann). Mr. Mackinovski menar i sin tur att den 

kinesiska regeringens politik ”absolut påverkar den teknologiska överföringen, till gagn för 

Kina som sådant”. Även detta kan likt analysens tidigare diskussion om relationskvalitet 

kopplas till hur regeringen till viss del förfördelar de multinationella företagen och därmed 

skapar oro angående påverkan på de multinationella företagens konkurrenskraft.  

 

Vidare angående regleringarna påpekar både Volvo och Deutz AG att det är krav på 

teknologisk överföring, det vill säga de multinationella företagen ska bidra med kunskap om 

teknologier. Enligt flera forskare (Blomström & Sjöholm, 1999; Minbaeva & Michailova, 

2004; Sazali et al., 2009) är avsändarens vilja (i detta fall de multinationella företagen) en 

viktig faktor för framgångsrik teknologisk överföring och tvång på överföring kan således 

leda till flera negativa konsekvenser. Därmed är frågan huruvida tvingande joint venture-avtal 

i själva verket påverkar teknologisk överföring inom den kinesiska fordonsindustrin. 

Volkswagen menar att teknologisk överföring enbart är en officiellt underförstådd 

överenskommelse inom ett joint venture-avtal men att det i själva verket inte sker någon 

överföring, och därmed har regleringarna inte påverkat företagets teknologiska överföring. 

Utifrån den informationen görs antagandet att Volkswagen inte påverkas av något så kallat 

tvingande avtal eftersom de dessutom hävdar att företag kan undvika teknologisk överföring 
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om de verkligen vill. Volvo å sin sida försöker mer se fördelarna och positiva effekter med att 

överföra teknologier. Oavsett om företagen överför teknologier eller inte bör deras inställning 

enligt teorier och tidigare studier påverkas av det begränsade valet av etableringsstrategi, och 

därmed det officiella kravet på teknologisk överföring. Till följd därav bör valfri möjlighet till 

FDI leda till ökad vilja hos företagen att överföra teknologier till den kinesiska 

fordonsindustrin.  

 

Bara för att de multinationella företagen skulle erhålla möjligheten att välja FDI inom den 

kinesiska fordonsindustrin är det inte säkert att samarbeten via joint ventures skulle sluta 

existera. Förvisso skulle samtliga tre företag; Volvo, Deutz AG och Volkswagen eftersträva 

alternativ där de innnehar åtminstone majoriteten av aktieinnehavet om den kinesiska 

regeringens krav på joint venture-avtal reviderades eller helt slopades. Volvo antar däremot 

att de skulle fortsätta ingå joint ventures med kinesiska tillverkare men med förändrad 

ägarandel och företagsstruktur. ”Jag antar att Volvo skulle anse det vara önskvärt att även ha 

en majoritetsägarandel och därmed beslutsmandat inom tillverkningen av lastbilar” – (Mr. 

Mackinovski). Mer eller mindre tydligt menar både Deutz AG och Volkswagen att 

multinationella företag i större utsträckning skulle eftersträva andra alternativ än joint 

ventures, och då gärna aktiviteter med fullt ägarskap. 

 

Volkswagen anser att helägda dotterbolag är den mest effektiva etableringsstrategin för 

framgångsrik teknologisk överföring, samtidigt anser de att företag enbart kan förlora på 

teknologisk överföring via joint ventures eftersom de riskerar att förlora kontrollen. Detta i 

kombination med att företaget även skulle eftersträva aktiviteter med fullt ägarskap om 

regleringarna inom den kinesiska fordonsindustrin ändrades, gör att forskaren uppfattar det 

hela som att möjligheterna för teknologisk överföring till den kinesiska marknaden ökar om 

det förekommer fritt val av FDI. Har Volkswagen exempelvis ett helägt dotterbolag i Kina 

som tillverkar fordon kan de överföra teknologier utan att riskera kontrollen. Utifrån detta 

argument hämmar således de tvingande joint venture-avtalen den teknologiska överföringen.  

 

Studiens företag, Deutz AG, Volvo och Volkswagen är alla överens om att den främsta 

fördelen med kinesiska företag som joint venture-partner är deras goda marknadskunskaper 

och tillgång till lokala nätverk. Tack vare det minskar risken i samband med marknadsinträde. 

Därmed bekräftar denna studie tidigare forskning av Nam (2011) och Park (2010), vilka båda 

hävdar att joint venture är fördelaktigt när multinationella företag vill etablera sig på 

tillväxtmarknader vilka kännetecknas av just risk och osäkerhet. Däremot menar Calantone 

och Zhao (2001) att det även finns nackdelar med kinesiska joint ventures, även om 

multinationella företag kan minska sina risker i samband med marknadsinträde. Bland annat 

nämner Calantone och Zhao (2001) risker för förlust av kontroll, risk för lägre vinster samt 

risker vid teknologisk överföring. Dessa farhågor bekräftas av dels Volkswagen som anser att 

de främsta nackdelarna med kinesiska partners är bristande kontrollförmåga i samband med 

överföring av kunskap och teknologier. Även Deutz AG är kritisk till den teknologiska 

överföringen då de uppfattar det vara svårt att finna en tillförlitlig partner som respekterar den 

teknologiska kompetensen. Utan tillit är det enligt flera forskare (t.ex. Dhanaraj et al., 2004; 

Lane, Salk & Lyles, 2001) som sagt svårt att uppnå framgångsrik teknologisk överföring.  
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7. Avslutande diskussion 
I detta kapitel genomför uppsatsförfattaren en avslutande diskussion. Det presenteras även 

kortfattat vad studien har bidragit med, hur aktörerna inom den kinesiska fordonsindustrin 

kan nyttja denna studie samt vad forskaren själv hade kunnat göra annorlunda i samband 

med studien. Avslutningsvis genomförs en kritisk granskning av studien, samt ges förslag på 

framtida forskning. 

 

Sedan den kinesiska regeringen beslutade att göra dess inhemska fordonsindustri till en 

hörnsten inom landets ekonomi har målet varit tydligt. Främsta fokus har varit att etablera och 

utveckla en omfattande fordonsindustri med tillhörande starka kinesiska tillverkare som ska 

kunna konkurrera globalt. Samtidigt kan det även uppfattas som att den kinesiska regeringen 

velat ge sin befolkning möjligheter att köpa billiga bilar och transportmedel som ett bättre 

alternativ till cykel och moped. Med tanke på att Kina redan idag är världens största marknad 

för produktion och försäljning av bilar, samtidigt som de inom ett antal år förväntas ha än mer 

betydande marknadsposition menar forskaren att deras satsning delvis har gett resultat. 

Däremot har de kinesiska tillverkarna fortfarande låg teknisk kapacitet i jämförelse med de 

multinationella företagen och det finns heller inga entydiga bevis på att Kina verkligen har 

lyckats uppnå den förväntade teknologiska utvecklingen, trots regeringens politik med bland 

annat krav på joint venture. Kinesiska tillverkare har fortfarande lägre kvalitet och standard på 

sina produkter och utgör alltjämt en mindre andel av den kinesiska fordonsindustrin. De 

kinesiska varumärkena är inte heller tillräckligt attraktiva bland den inhemska medelklassen. 

De som inte har råd med dyrare bilar får hålla till godo med de billigare alternativen, det vill 

säga de kinesiska varumärkena. Dessutom har kinesiska tillverkare svårt att konkurrera 

globalt, vilket de även fortsatt kommer ha. De har förutom problem kvalitetsmässigt även 

svårt att möta den globala marknadens krav gällande säkerhet, bränsleekonomi samt mer 

miljövänliga och rena motorer. Utifrån den aspekten har den kinesiska regeringen inte lyckats 

uppnå förväntningarna med sin satsning.  Ett tecken på att den kinesiska regeringen är 

medvetna om denna problematik är att de har en ny eller alternativ strategi genom att istället 

förvärva teknologier. Två goda exempel på detta är Geelys förvärv av Volvo, samt Dongfengs 

köp av 14 procent aktier i PSA-Group.  

  

Eftersträvan på att nå en framgångsrik fordonsindustri har varit så pass stor att den kinesiska 

regeringen har vidtagit många åtgärder för att främja tillväxt, samtidigt som tillväxten inte har 

fått ske på bekostnad av de inhemska tillverkarna. Framförallt förekommer bristande 

regleringar, då hårdare krav skulle missgynna kinesiska tillverkare i förhållande till de 

multinationella företagen. De mest påtagliga konsekvenserna med de bristande regleringarna 

verkar vara fordontillverkarnas möjligheter till användande av mindre energieffektiva och 

miljövänliga teknologier. Därmed släpper bilarna ut mer föroreningar än vad som möjligtvis 

hade varit nödvändigt. Frågan Kina och dess regering bör ställa sig själva är huruvida den 

snabba tillväxten inom fordonsindustrin, på bekostnad av landets miljö, till vilken grad denna 

utveckling har varit värt det. Även om Kina som sagt har lyckats med att utveckla världens 

största marknad för produktion och försäljning av bilar kvarstår faktum att de kinesiska 

tillverkarna inte är tillräckligt starka i förhållande till de multinationella företagen. Troligtvis 

har som tidigare nämnts inte heller den teknologiska överföringen levt upp till 

förväntningarna. Med det sagt hade nog Kinas regering kunnat uppnå samma 

marknadsposition, möjligtvis efter lite längre tid, även om de hade slopat kraven på joint 

venture och därmed tillåtit multinationella företag att fritt välja FDI. Däremot hade det 

säkerligen inneburit att kinesiska tillverkare skulle ha det än svårare att hävda sig i 

konkurrensen samt större problem med att bygga starka varumärken. Förutsatt att den 

kinesiska regeringen hade accepterat detta hade de kunnat ställa allt högre krav på samtliga 
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fordonstillverkare med hårdare regleringar kring exempelvis utsläpp. Möjligen hade 

fordonsindustrin kännetecknats av en långsammare tillväxt men framförallt hade tillväxten 

kunnat ske utifrån en mer hållbar utveckling. Dagens situation med över 400 000 människor 

som dör varje år på grund av luftföroreningar i Kina eller att omkring 320 miljoner människor 

på den kinesiska landsbygden inte har tillgång till drickbart vatten, är inte acceptabelt. Enligt 

utsago från flera personer inom uppsatsförfattarens nätverk, vilka även är verksamma i Kina 

och då främst i Shanghai, har landets föroreningar även medfört att det blir svårare för 

företagen inom många sektorer att rekrytera kompetenta personer. Framförallt har det 

påverkat den kinesiska finansvärlden, men även specifikt inom fordonsindustrin då det är 

problematiskt att rekrytera duktiga tekniker som permanent måste bo i Kina och därmed flytta 

med sig sina familjer. Det är nog inte särskilt roligt att mer än 50 gånger per år vara tvungen 

att tala om för sina barn att de inte får leka utomhus på grund av för dålig luft, och att det 

därmed är farligt för hälsan. Vilket har varit fallet för flera barnfamiljer i Shanghai de senaste 

åren. Då tillhör inte Shangahi de värsta regionerna utan det är än värre i Kinas norra delar. 

Därmed är nog ingen, i alla fall inte forskaren, förvånad över problematiken med att attrahera 

kompetenta personer.   

 

Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och med facit i hand hade nog en långsammare 

tillväxt med mer hänsyn till en hållbar utveckling därmed varit det bästa alternativet. Även om 

enbart själva utvecklingen av fordonsindustrin med betydande försäljning av bilar har bidragit 

och varit gynnsam för landets ekonomi, börjar verkligheten komma i kapp dem. Det är nu 

Kina och dess samhälle får den så kallade räkningen för den konstanta eftersträvan på tillväxt 

inom fordonsindustrin. Till följd av de kraftiga miljöproblemen som fordonsindustrin har 

medfört lider delar av den kinesiska befolkningen av allvarliga sjukdomar, vilka i flera fall 

leder till dödsfall. Sjukdomar som är kostsamma för samhället. Det handlar inte enbart om att 

dessa personer behöver vård och läkarhjälp, utan även om en ökad arbetsoförmåga och fler 

individer som förtidspensioneras. Dessutom råder det redan brist på arbetskraft och folk som 

drar in pengar till framtida pensioner. Därmed medför det i sin tur dels negativa konsekvenser 

för den kinesiska ekonomin, men även för företagens lönsamhet. Det är därför av stor 

betydelse att samtliga aktörer inom den kinesiska fordonsindustrin bidrar på så många sätt och 

vis de kan för att fortsättningsvis värna om miljön. Samtidigt måste aktörerna ställa högre 

krav på varandra. Även om det primära syftet fortsatt kommer vara vinstmaximering.  

 

Denna studie ger läsaren insyn i problemet med  Kinas fordonsindustri. Samtidigt har den 

bidragit med kunskap om hur joint venture-avtalen inom just den kinesiska fordonsindustrin 

påverkar den teknologiska överföringen utifrån de multinationella företagens perspektiv. 

Framförallt belyser studien betydelsen av relationskvalitet, tillit och absorptionsförmåga i 

samband med teknologisk överföring. Multinationella företag kan använda sig av denna 

studie för att få en förståelse för vad de kan förvänta sig av en kinesisk joint venture-partner 

vid eventuellt samarbete, utifrån perspektivet teknologisk överföring. Därmed är studien nog 

mest användbar för de multinationella företag som funderar på marknadsinträde i Kina. Med 

hjälp av denna studie kan dessutom samtliga aktörer inom den kinesiska fordonsindustrin och 

då framförallt de kinesiska tillverkarna få en inblick i vilka egenskaper de multinationella 

företagen anser vara viktigt med kinesiska partners. I synnerhet vill de multinationella 

företagen uppnå samarbeten som omges av goda relationer med tillit till sin partner, vilket 

anses vara en förutsättning för framgångsrik teknologisk överföring. Med vetskap om detta 

kan kinesiska företag tillämpa åtgärder som gör dem mer attraktiva som samarbetspartner. 

Även som representant för den kinesiska regeringen kan det vara intressant att få vetskap om 

hur multinationella företag upplever förhållandena inom fordonsindustrin, och hur väl deras 

uppfattningar om teknologisk överföring således stämmer överens med varandra.  



57 
 

 

7.1 Metodkritik 
Frågan är om det går att dra generaliserbara slutsatser utifrån den insamlade empirin. Det vill 

säga om de slutsatser som uppsatsförfattaren har kommit fram till i denna studie skulle bli 

densamma om en annan grupp av företagsledare, affärsutvecklare och/eller företagsstrateger 

hade intervjuats. Det troliga är att resultatet hade blivit annorlunda om urvalet förändrats 

eftersom antalet informanter (urval) inte var tillräckligt många för att  inbringa generaliserbar 

kunskap. Däremot har uppsatsförfattaren eftersträvat informanter med betydande dignitet, för 

att på så vis bemöta problematiken med att urvalet inte var tillräckligt stort. Vidare när det 

gäller teknologisk överföring inom den kinesiska fordonsindustrin är det dessutom ett väldigt 

aktuellt ämne som påverkas av industrins utveckling. Därmed kan vissa viktiga faktorer 

komma att ändras i framtiden vilket till följd därav leder till ett annorlunda resultat.   
 

Vidare angående denna studie kunde uppsatsförfattaren mer ingående ha tagit med de 

kinesiska tillverkarnas perspektiv i kontrast till de multinationella företagen, för att på så vis 

få med båda parters åsikter och uppfattningar. Om möjligt hade det även varit intressant att 

enbart fokusera på antingen personbilar eller lastbilar, med andra ord att alla deltagande 

företag är verksamma inom samma sektor. Därmed hade resultaten nog varit än mer 

jämförelsebara och slutsatserna därmed än mer generaliserbara. Ett annat alternativ som även 

det hade varit tänkvärt är om åtminstone en av studiens informanter hade varit en kines ur den 

lokala befolkningen, men som jobbar på en högt uppsatt position inom ett multinationellt 

företag. Till följd därav hade uppsatsförfattaren kunnat jämföra och analysera om 

uppfattningarna skiljer sig åt beroende på om personen i fråga är kines eller ej. Framförallt 

skulle uppsatsförfattaren eftersträvat informanter som alla är aktivt verksamma inom 

multinationella fordonstillverkare (OEMs), därmed skulle de besitta mer aktuell information 

om respektive företag, samt att samtliga företag i sådana fall direkt berörs av joint venture-

kraven med maximalt 50 procent ägarandel. Detta är åtgärder som möjligtvis skulle bidra till 

mer generaliserbar kunskap, samt att studiens trovärdighet bör öka.  

 

7.2 Framtida studier  
Förutsatt att kraven på joint venture antingen revideras eller helt slopas i framtiden skulle det 

vara intressant att genomföra en liknande studie och således jämföra omfattningen på 

teknologisk överföring innan och efter de eventuella lagändringarna. Det vill säga  hur 

effekterna av valfri FDI för multinationella företag i själva verket påverkar teknologisk 

överföring. Det skulle även vara intressant att genomföra en likartad studie men utifrån ett 

mer djupgående samhällsperspektiv. Nämligen hur utvecklingen av den kinesiska 

fordonsindustrin och dess påverkan på miljön, vilka effekter de sedermera har haft på 

exempelvis det kinesiska samhället och dess befolkning.  

 

Ytterligare förslag på framtida forskning som skulle vara intressant är att studera 

multinationella företag som agerar komponenttillverkare inom den kinesiska fordonsindustrin. 

Detta eftersom dessa företag idagsläget inte omfattas av samma lagkrav som 

fordonstillverkarna (OEMs) och således tillåts ha fullt ägarskap i Kina. En sådan studie skulle 

möjligtvis kunna ge en indikation på hur eventuella lagändringar för fordonstillverkarna, hur 

det skulle påverka deras val av etableringsstrategi på den kinesiska marknaden och överföring 

av teknologier.  
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8. Slutsats 
I detta kapitel kommer slutsatser presenteras utifrån studiens ursprungliga frågeställning. 

 

 Skulle de multinationella företagen i samma utsträckning välja joint venture som FDI 

inom den kinesiska fordonsindustrin, även om de har valfri möjlighet till investering? 
o Skulle möjligheten till valfri FDI för de multinationella företagen innebära att 

mer avancerad teknologi överförs till den kinesiska fordonsindustrin? 

 Vilka förutsättningar anser de multinationella företagen krävas för att omfattningen på 

den teknologiska överföringen ska öka, samtidigt som de ska kunna implementera de 

mest avancerade och effektiva teknologierna i sina bilar, ämnade för den kinesiska 

marknaden? 

 

Förutsatt att den kinesiska regeringens krav på joint venture-avtal reviderades eller helt 

slopades och de multinationella fordonstillverkarna därmed fick valfri möjlighet till FDI, då 

skulle det leda till att färre företag ingår joint ventures med kinesiska tillverkare. Framförallt 

skulle de multinationella företagen eftersträva verksamheter där de har fullt ägarskap eller 

åtminstone majoritetsägarandel. Samarbeten via joint venture kommer däremot fortsatt 

etableras trots eventuella lagändringar, om än i mindre utsträckning samt även där med 

förändrad ägarandel. Den huvudsakliga anledningen till fortsatta joint ventures beror på att det 

minskar de multinationella företagens risk i samband med marknadsinträde. Vidare skulle de 

multinationella företagen oavsett etableringsstrategi eftersträva beslutsmandat, vilket har göra 

med att de vill bibehålla kontrollen inom det egna företaget samtidigt som de kan minska 

riskerna i samband med teknologisk överföring. Tack vare ökad kontroll kan de 

multinationella företagen i större utsträckning styra vilka teknologier och vilken kunskap de 

vill dela med sig av, samtidigt som riskerna att förlora värdefulla teknologier och kunskap 

minskar. Därmed kan de styra vilken sorts kompetens de kinesiska tillverkarna har att tillgå, 

och till följd därav kan de multinationella företagen i större utsträckning kontrollera 

utvecklingen av kinesiska tillverkare. De multinationella företagen kommer därmed kunna 

behålla sina konkurrensfördelar gentemot de lokala företagen, samtidigt som de kan minska 

riskerna för att Kina inom snar framtid utvecklar starka globala konkurrenter.  

 

Incitamenten för de multinationella företagen att överföra teknologier till den kinesiska 

fordonsindustrin ökar om de har möjligheten att fritt bestämma FDI, däremot är det ingen 

garanti för mer effektiva teknologier. Företagen överför endast teknologier och produkter som 

den kinesiska marknaden efterfrågar och är beredd att betala för.  

 

De multinationella företagen besitter både teknologier och kunskap för att kunna producera 

fordon som uppfyller striktare utsläppskrav (Euro 6 istället för dagens Euro 4, vilket är 

vanligast förekommande i Kina). Däremot kan dessa teknologier inte implementeras i fordon 

ämnade för den kinesiska marknaden på grund av bristande kvalitet på färdbränsle. Bättre 

kvalitet på bränsle leder således till att mer avancerade och mer effektiva teknologier kan 

överföras. Enligt de multinationella företagen krävs det därför hårdare och mer strikta 

regleringar från den kinesiska regeringens sida när det gäller kvaliteten på bränsle.  
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Bilagor 
 

Appendix A: Volkswagen 
Volkswagen Group är en tysk multinationell biltillverkare med huvudkontor i Wolfsburg, 

Niedersachsen, Tyskland. Volkswagen är den största biltillverkaren i världen mätt på 

omsättning, och efter General Motors och Toyota det tredje största mätt på antalet sålda 

motorfordon.
1
 Tack vare en aggressiv förvärvstrategi har Volkswagen bibehållit sin 

dominerande marknadsställning i Europa i över två decennier.
2
  

  

För att möjliggöra en etablering på den kinesiska marknaden ingick Volkswagen sitt första 

joint venture år 1983, tillsammans med den kinesiska tillverkaren Shanghai Automotive 

Industry Corporation (SAIC Motor). Tillsammans bildade de Shanghai-Volkswagen vilket är 

ett joint venture-avtal som skrevs på 45 år, och där parterna äger 50 procent vardera. Deras 

första bilmärke som producerades och såldes var Skoda.
3
  

 

1991 följde Volkswagen upp med att initiera ett nytt joint venture, FAW-Volkswagen. Detta 

joint venture består av 40 procent Volkswagen och 60 procent av det kinesiska statligt ägda 

FAW Group. Volkswagens aktieinnehav är fördelat enligt följande; Volkswagen AG (20%), 

Audi AG (10%) och Volkswagen Automobile (China) Investment Co., Ltd. (10%). Audi och 

övriga Volkswagen bilar är i fokus. Idag tillverkar FAW-Volkswagen dessutom bilar av 

märkena Jetta, Bora, Caddy, Golf, Magotan (Europeiska Passat) samt Sagitar (Europeiska 

Jetta). Vidare producerar bolaget exklusivt lyxversionen av Audi A6L och FAW-

Volkswagens årliga produktionskapacitet överstiger 330 000 fordon och 300 000 motorer.
4
 

 

Numera  har Volkswagen-koncernen och dess joint venture, Shanghai-Volkswagen och FAW-

Volkswagen mer än 75.000 anställda i Kina, och bolagets verksamhet i Kina har vuxit 

anmärkningsvärt under det senaste decenniet. Shanghai-Volkswagen har infört en innovativ 

och kombinerad yrkesutbildningsmodell vilken kombinerar teoretisk och praktisk utbildning 

för dess nya medarbetare. Vidare har Shanghai-Volkswagen sju år i rad utsetts till bästa 

arbetsgivare i Kina.
5
  

 

Kina är idag Volkswagen-koncernens största enskilda marknad. Genom sina joint ventures  

levererade Volkswagen under 2012 över 2,8 miljoner fordon till kunder i Kina. Under de 

första nio månaderna, 2013, ökade försäljningen med 18 procent jämfört med motsvarande 

period föregående år och uppgick till cirka 2,4 miljoner bilar. Från och med september 2013 

har Volkswagen Group Kina en marknadsandel på 20,9 procent i den kinesiska regionen, 

vilket inkluderar Hong Kong.
6
 Därmed var företaget enligt KPMG (2013) den biltillverkare 

                                                           
1
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som sålde flest bilar i Kina år 2013. Inför framtiden planerar Volkswagen fem nya fabriker i 

Kina och fram till år 2018 kommer de investera 25 miljarder dollar.
7
 

 

Appendix B: Volvo Lastvagnar 
Volvo Lastvagnar (globalt Volvo Trucks) är en svensk tillverkare av  lastbilar. Företaget ingår 

i Volvokoncernen vilka har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige. Volvo är en av de 

världsledande tillverkarna av lastbilar, bussar, anläggsningsmaskiner och marin- och 

industrimotorer. Totalt sett har Volvo omkring 115 000 anställda, företaget har 

produktionsanläggningar i 19 länder samt att deras produkter säljs på mer än 190 marknader. 

Volvokoncernens försäljning under år 2012 uppgick till cirka 304 miljarder kronor.
8
 

 

Första gången Volvo Lastvagnar introducerades på den kinesiska marknaden var år 1991, då 

de etablerade en marknads- och serviceorganisation. Däremot dröjde det till år 2003 innan 

företaget på allvar etablerade sig inom den kinesiska fordonsindustrin. Volvo Lastvagnar 

ingick då joint venture med China National Heavy Truck Corporation, CNHTC. Tillsammans 

bildade de Jinan Huawo Truck Co., Ltd, vilket var ett joint venture-avtal där båda parter ägde 

50 procent vardera.
9
 Jinan Huawo Truck blev däremot inte så framgångsrikt som parterna 

önskat sig och år 2010 valde Volvo Lastvagnar att sälja av sin ägarandel.
10

  

 

I janurari 2013 tecknade AB Volvo ett nytt joint venture-avtal med en kinesisk 

fordonstillverkare, denna gång med fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company 

Limited (DFG). Tillsammans bildar de ett nytt dotterbolag i DFG, Dongfeng Commercial 

Vehicles (DFCV), där Volvo äger 45 procent och Dongfeng Motor Group som 

majoritetsägare med 55 procent. Förvärvet inkluderar huvuddelen av Dongfengs verksamhet 

inom tunga och medeltunga kommersiella fordon. I och med detta joint venture passerar 

Volvo den tidigare marknadsledaren Daimler, och därmed är Volvokoncernen världens största 

tillverkare av tunga lastbilar.
11

 Det ska även tilläggas att Volvo sedan år 2007 redan har ett 

litet joint venture med Dongfeng, vilket förvärvades i samband med Volvos köp av UD 

Trucks (tidigare Nissan Diesel) från den japanska tillverkaren Nissan. Detta joint venture 

mellan Volvo och Dongfeng, DND, tillverkar tunga UD-lastbilar i en fabrik i Hangzhou i 

södra Kina.
12
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Volvo är den enda västerländska tillverkaren som säljer lastbilar inom den kinesiska 

marknaden under sitt egna varumärke, även om det sker i liten mängd.
13

  

 

Appendix C: Deutz AG of Germany 
Det tyska företaget Deutz AG, med huvudkontor i distriktet Porz i Köln, grundades år 1864 

och var världens första tillverkare av motorer. Deutz är idag fortsatt en av världens ledande 

oberoende motortillverkare. Dess breda sortiment består av vätskekylda och luftkylda motorer 

med kapacitet från 25 kilowatt till 520 kilowatt, vilka används av lastbilar, 

anläggninsmaskiner, jordbruksmaskiner, järnvägsfordon samt av fartyg.
14

 Idag har företaget 

mer än 3 850 anställda och är representerat i 130 länder fördelat på världens alla 

kontinenter.
15

  

 

Deutz har tills idag på ett eller annat vis samarbetat med den kinesiska fordonstillverkaren 

FAW Group (First Automotive Works) i omkring 20 år. För att däremot ytterligare förstärka 

samarbetet bildade företagen år 2007 ett gemensamt joint venture, DEUTZ (Dalian) Engine 

Co., Ltd., där båda parterna äger 50 procent vardera.  Huvudsyftet med detta joint venture är 

att tillverka Deutz-licencierade motorer i FAWs nya och mer banbrytande anläggningar. 

Motorerna används framförallt inom kommersiella fordon och industriella applikationer 

såsom entreprenad-och jordbruksmaskiner.
16

 Idag har DEUTZ (Dalian) Engine Co., Ltd. 2000 

anställda och en årlig produktionskapacitet på 200 000 motorer.
17

   

 

Den europeiska marknaden är idag Deutzs AGs nyckelmarknad, men den största potentialen 

för tillväxt förväntas ske inom Asien och då framförallt just inom den kinesiska marknaden. 

För att kunna tillgodose marknadstillväxten planerar Deutz AG därför ytterligare joint 

venture-aktiviteter i Kina.
18
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Appendix D: Intervjugiude  
 

Introduktion 

1. Intervjupersonens namn, vilket företag denne jobbar på och vad han/hon har för 

titel/arbetsuppgift, samt hur länge personen i fråga har varit anställd på den 

positionen? 

2. Hur många års erfarenhet och vad för sorts erfarenhet av den kinesiska 

fordonsindustrin besitter personen? 

3. Hur ser du på de svåra miljöproblem som utvecklingen av den kinesiska 

fordonsindustrin har medfört? 

 

Regleringar 

4. Hur har den kinesiska regeringens politik påverkat ert företags etableringsstrategi 

inom den kinesiska fordonsindustrin?  

5. Anser du att den kinesiska regeringens politik påverkar den teknologiska överföringen 

från utländska företag till dess lokala partner? 

6. Om den kinesiska regeringens krav på joint venture-avtal reviderades eller helt 

slopades, kommer ni då även i fortsättningen och i samma utsträckning ingå joint 

ventures med kinesiska företag? 

 

Viktiga faktorer 

7. Vilka är era motiv för teknologisk överföring till den kinesiska fordonsindustrin? 

8. Hur ser relationen ut till era joint venture partners – Hur upplever du den? 

9. Anser du att era kinesiska samarbetspartners har tillräckliga förkunskaper för att 

därmed kunna absorbera de teknologier ni överför? 

10. Vilka faktorer anser du vara de viktigaste när det gäller att uppnå framgångsrik 

teknologisk överföring? 

11. Vilken etableringsstrategi (t.ex. FDI) anser du vara det mest effektiva för att uppnå 

framgångsrik teknologisk överföring? 

12. Varför implementerar de multinationella företagen inte de mest avancerade och 

effektivaste teknologier i bilar ämnade för den kinesiska fordonsindustrin, likt de 

teknologier som finns till förgofande på exempelvis den europeiska och amerikanska 

marknaden? 

 

 

Framtiden 

13. Vad för framtida utveckling inom den kinesiska fordonsindustrin förväntar du dig? 

14. Hur kommer Ert företag agera och gå till väga för att bidra till en hållbar utveckling 

och därmed förbättra miljöeffekterna inom den kinesiska fordonsindustrin? 

 

Avslutning 

15. Vad anser du vara de främsta fördelarna respektive nackdelarna med att ha lokala 

kinesiska företag som joint venture-partner? 

 

 


