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Förord 
 
Denna uppsats är skriven vid Högskolan i Kalmar under vårterminen 2008 inom 
Företagsekonomi 61-90 poäng på Handelshögsskolan BBS (Baltic Business School).  
 
Härmed riktas ett stort tack till de fem respondenterna; Barbro Andersson, Monica Fang, Jay 
Lian, Per Lindvall samt James Wang. Jag vill även passa på att tacka Elisabeth Berg Khan för 
de värdefulla kontakter hon hjälpt mig med i Shanghai. Tack även till de svenska företag som 
tog sig tid att svara på min enkätstudie. Jag vill samtidigt tacka min handledare, Thomas 
Karlsson, och handledargruppen för värdefulla synpunkter under arbetets gång.  
 

Kalmar den 30 Maj 2008 
 
 
_______________ 
Marie Andersson 
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Sammanfattning 
 
 
Titel:  Piraterna i Mittens Rike – Hur kan svenska företag i Kina skydda sig mot 

piratkopiering? 
 
Författare: Marie Andersson 
 
Handledare: Thomas Karlsson 
 
Kurs:  Företagsekonomi C 61-90 p, VT-08 
 
 
Bakgrund: OECD uppger att handeln med piratkopierade varor uppgick till 200 

miljarder USD under bara år 2005, samtidigt menar de att den verkliga 
siffran troligtvis är betydligt högre. Asien bedöms av OECD vara den största 
källan till piratkopierade varor, och Kina är världsetta. Samtidigt ökar antalet 
svenska företag i Kina explosionsartat. Under 2007 etablerades ett svenskt 
företag var fjärde dag i Kina.  

 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att analysera hur svenska företag i Kina kan skydda 

sig mot piratkopiering. Syftet är således även att diskutera de olika 
möjligheter och hinder företagen står inför. 

 
Metod:  Uppsatsen är hermeneutiskt skriven med ett kvalitativt angreppssätt. 

Uppsatsen grundar sig dels på en litteraturstudie, dels på egna primärkällor. 
Primärkällorna består av fem intervjuer med personer verksamma i Shanghai 
med olika kopplingar till piratkopiering samt en enkätstudie riktad till 
svenska företag i Kina.  

 
Referensram: Uppsatsen är starkt influerad av contingency theory (situationsteorin) som 

menar att hur företag bäst organiserar sig beror på hur företaget och klimatet 
det verkar i ser ut. Således angrips problemet genom att beskriva hur olika 
lands- och företagsspecifika faktorer inverkar på de svenska företagens 
förmåga att hantera piratkopiering. För att beskriva hur företagens olika 
mellanhavanden med exempelvis leverantörer och anställda inverkar på 
problemet kompletteras contingency theory med intressentmodellen.  

 
Slutsats: Det kommer att ta lång tid innan svenska företag kan åtnjuta samma juridiska 

skydd i Kina som Sverige idag erbjuder. Den kinesiska regeringen är 
åtminstone utåt sett lyhörd och välvilligt inställd, det som hindrar är bland 
annat protektionism, mutor och korruption. I takt med att kinesiska företag 
blir mer medvetna om skydd av immateriella rättigheter och antalet kinesiska 
patentansökningar ökar finns det mycket som talar för att utvecklingen går åt 
rätt håll. I väntan på att det rättsliga systemet utvecklas är det av stor vikt att 
de svenska företagen själva vidtar egna åtgärder. Möjligheterna ser olika ut 
för olika företag. Det är därför centralt att företagen analyserar situationen 
och utvecklar en piratkopieringsstrategi anpassat just efter deras företag.  

 
Nyckelord:  Piratkopiering, Kina, IPR, counterfeiting 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras forskningsfrågan genom en problemdiskussion som utmynnar i 
uppsatsens frågeställning, syfte och avgränsningar.  
  

1.1 Bakgrund 
 
Kina har för mig blivit landet där ingenting är omöjligt. Sista boken i serien om Harry Potter 
gick att köpa innan JK Rowling ens hade skrivit den (DN 2004-02-21). När jag hör 
piratkopiering tänker jag i första hand dock inte på böcker utan på försäljarna som står utmed 
de större gatorna i Shanghai och skriker ”hello lady, watchabags, wanna buy?” Det som 
åsyftas är ofta kopierade Rolex-klockor och Gucci-väskor som bara ett tränat öga kan urskilja 
från originalen. 
 
Jag kom först till Shanghai 2003 och bodde där under två år. Sedan dess har det blivit många 
resor tillbaka då större delen av familjen fortfarande bor kvar. Så snart jag började att studera 
kinesiska på ett universitet i Shanghai gick det ganska fort tills att jag lärde mig att konversera 
relativt obehindrat. Den mesta träningen i början fick jag nog, med handen på hjärtat, när jag 
prutade med försäljarna på marknaden, även kallad ”fake market”. Piratkopiering är ett 
förvånansvärt synligt problem i Kina och än syns inga tendenser på att det skulle minska. På 
gatorna står alltid DVD-försäljare med de senaste amerikanska filmerna för 10 kronor 
utbredda på en filt. Ibland kan man se poliser stå och småprata med försäljarna och bläddra 
förstrött bland filmerna. Ibland gör myndigheterna räder och då är försäljarna jagade av 
polisen, som dagen innan var en potentiell kund. Vid dessa tillfällen fortplantar sig varnande 
busvisslingar från andra försäljare längsmed gatan. På given signal binder försäljarna ihop 
filtens fyra hörn till ett knyte som de slänger upp på axeln. På mindre än en sekund är de 
spårlöst borta, bara för att vara tillbaka nästa dag. 
 
Piratkopiering i sig är dock inget nytt samhällsfenomen. Redan på antiken när det finaste vinet 
kom från Italien förekom det att franska vinodlare kopierade italienarnas korkar för att lura 
konsumenterna att de köpte italienskt vin. På medeltiden förekom det att företagsemblem 
kopierades med hårda straff som följd (Lindgren 2008).  
 
Det är inte bara Rolex-klockor och DVD-filmer piratkopiering handlar om. Försäljarna jag 
möter på gatan är endast en droppe i havet. Enligt en rapport från OECD (The economic 
impact of counterfeiting and piracy, 2007) har piratkopieringen spridit sig till alla 
produktområden och finns i alla ekonomier. Idag kopieras allt från film, musik, kläder, 
komponenter i bilar och tekniska prylar till läkemedel. Asien bedöms av OECD vara den 
största källan till piratkopierade varor, och Kina är världsetta.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Piratkopieringens omfattning är svår att bedöma och beräkna. OECD uppskattar att under 
2005 uppgick den internationella handeln med kopierade varor till 200 miljarder USD. I den 
siffran ingår varken den inhemska handeln eller de varor som köps och säljs över Internet. 
Hade även dessa siffror inkluderats menar OECD att siffran kunde ha varit ytterligare flera 
hundra miljarder. (The economic impact of counterfeiting and piracy, 2007) 
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Piratkopieringen kan få ett flertal negativa konsekvenser för både regering, företag och 
konsument varnar OECD i sin rapport. Konsumenters hälsa kan drabbas av exempelvis 
piratkopierade läkemedel. Staten förlorar enorma intäkter i form av förlorade skatter. 
Dessutom kanaliseras pengarna från piratkopiering ofta in i den kriminella världen som 
finansierar exempelvis terroristverksamheter. OECD varnar även för att piratkopiering 
urholkar innovation vilket de menar är en nyckel till ekonomisk tillväxt. Slutligen får 
piratkopiering konsekvenser för de drabbade företagen. Dels drabbar det företagets försäljning 
och varumärke men det spolierar även möjligheten att skörda framgången av att vara först ut 
på marknaden vilket företag med omfattande Forskning och Utvecklingskostnader behöver. 
(ibid.)  
 
För de utländska företagen i Kina är piratkopiering ett stort problem. Enligt en undersökning 
av European Chamber var piratkopiering företagens näst största hinder efter transparens 
(insyn och öppenhet i företag) (Business Confidence Survey 2007). Experter i Kina säger att 
”if companies claim they do not have a problem, they either have a lousy product or it has 
been copied so well that they do not know about it” (Dragon News s.5, 04/2004).  Problemet 
är så pass utbrett att alla företag i Kina bör vara beredda på att kopieras.  
 
Idag finns det enligt Exportrådet 400-450 svenska företag i Kina (exklusive Hongkong) med 
runt 800 etableringar (www.swedishtrade.se). Enligt en rapport från exportrådet och SEB 
etablerades ett svenskt företag var 4:e dag i Kina under 2007. (Swedish Trade Council and 
SEB China Survey 2007) 
 

1.3 Problemformulering 
 
Kampen mot piratkopiering är inte passiv. Kina är sedan december 2001 medlem i WTO som 
arbetar hårt med problemet, exempelvis genom det så kallade TRIPS-avtalet (Trade-related 
Aspects of Intellectual Property Rights) som syftar till att skydda företag och allmänhet mot 
piratkopiering. (www.wto.org) OECD:s rapport är dock en indikation på att problemet 
kvarstår med stor kraft. Polisernas ambivalenta förhållande till DVD-försäljarna på gatan som 
jag observerat skvallrar om att TRIPS-avtalet kanske inte följs fullt ut. Utan tvekan påverkar 
detta de svenska företag som finns etablerade i landet. Frågorna jag då ställer mig är: 
 
- Hur kan svenska företag i Kina skydda sig mot piratkopiering?  
- Vilka möjligheter och hinder finns? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur svenska företag i Kina kan skydda sig mot 
piratkopiering samt belysa hur förutsättningarna ser ut. 
   

1.5 Avgränsningar 
 
Verkligheten innehåller alltid två sidor och det finns kontraster till OECD:s rapport. Ett 
alternativt synsätt på piratkopiering är att patent hämmar innovation och utveckling samt att 
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piratkopiering gynnar ekonomin, åsikter som exempelvis uttrycks i Piratpartiet1. Detta är inte 
ett synsätt som kommer att diskuteras vidare då en sådan diskussion ofrånkomligen hade 
kommit att handla om piratkopieringens för och nackdelar och frihandel kontra protektionism. 
Detta är inte en uppsats ur ett nationalekonomiskt perspektiv utan ett företagsekonomiskt. 
Således kommer inte piratkopieringens för och nackdelar diskuteras, inte heller de 
konsekvenser det får för staten i exempelvis förlorade skatteintäkter. Piratkopiering kommer 
att diskuteras ur ett företagsperspektiv eftersom jag valt att se hur det påverkar de (enskilda) 
svenska företagen. Följaktligen kommer inte heller piratkopieringens konsekvenser för 
konsumenter att diskuteras.  
 

 

                                                 
1 Piratpartiet är ett politiskt parti som bland annat verkar för avskaffande av patenträtt. För mer information 
besök www.piratpartiet.se 
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsen. Undersökningsdesign, 
forskningsstrategier och forskningsansats diskuteras och motiveras. Avslutningsvis diskuteras 
uppsatsens trovärdighet samt metod och källkritik.  
 

2.1 Undersökningsdesign 
Bryman & Bell (2005) skiljer mellan fem olika undersökningsdesigns att uträtta en studie på: 
experimentell design, surveystudier, longitudinella undersökningar, fallstudier och 
komparativa studier. Experimentell design innebär att forskaren genom experiment observerar 
en viss målgrupp, den kända Hawthorne-studien är ett klassiskt exempel på experimentell 
design. Surveystudier, eller tvärsnittsdesign innebär vanligtvis att forskaren gör 
undersökningar genom enkäter och strukturerade intervjuer. Tvärsnittsdesign kan dock utföras 
genom ett antal andra metoder, exempelvis analys av offentlig statistik och strukturerade 
observationer. I longitudinella undersökningar är forskaren intresserad av förändringar över 
tiden, ett urval studeras först en gång och sedan minst en gång till. Fallstudier inriktar sig på 
studier inom ett visst avgränsat område, exempelvis en viss geografisk plats, en viss 
organisation eller en viss åldersgrupp. Komparativa studier innebär att forskaren använder sig 
av samma metod för att studera två olika fall. Ibland menar Bryman & Bell (2005) att det 
dock kan vara svårt att definiera vilken typ av undersökningsdesign som har använts.  
 
Eftersom jag är intresserad av att beskriva företagens problem med piratkopiering och deras 
nuvarande situation faller experimentell design, longitudinella studier samt komparativa 
studier bort. I min undersökning kommer jag att göra en fallstudie i kombination med en 
surveystudie. Att kombinera dessa bägge är inte ovanligt enligt Bryman och Bell. Syftet med 
de bägge tillvägagångssätten skiljer sig emellertid åt påpekar författarna. I en surveystudie är 
syftet att hitta ett representativt urval så att generella slutsatser kan dras, detta synsätt kallas 
nomotetiskt. I en fallstudie å andra sidan är syftet snarare att på djupet beskriva unika drag för 
fallet, detta kallas för ett idiografiskt synsätt. Då jag är mer intresserad av problemet med 
piratkopiering genom att titta på mjuka faktorer såsom kultur framför kvantitativa mått är en 
fallstudie att föredra. Surveyundersökningen är endast att betrakta som ett komplement till 
fallstudien för att ge en bredare syn på företagens problem. Jag gör således heller inte anspråk 
på att dra generella slutsatser för alla svenska företag i Kina.  
 

2.2 Forskningsstrategier  
Vanligen görs det inom metodologiområdet enligt Bryman & Bell (2005) åtskillnad mellan 
kvantitativ och kvalitativ analys. Det finns forskare som hävdar att olikheterna är små eller 
obetydliga medan författarna själva menar att det är en tydlig skillnad mellan de två 
tillvägagångssätten. Kvantitativ analys tillämpas ofta på mer mätbara problem och kvalitativ 
analys på mer komplexa djupgående problem. Kvantitativ analys är ofta starkt förknippat med 
positivism och naturvetenskap kännetecknat av tron på en mätbar verklighet med tydliga 
orsak och verkan-samband. Kvalitativ analys å andra sidan tar avstånd från positivismen och 
tar istället hänsyn till hur människan uppfattar och tolkar sin miljö. Detta kallas för ett 
hermeneutiskt synsätt. Den kvalitativa forskningsansatsen tar avstånd från en mätbar 
verklighet och menar snarare att miljön är obeständig och föränderlig. 
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Bryman & Bell (2005) menar att kvantitativ forskning har en förkärlek till siffror medan 
kvalitativ forskning mer har en dragning för ord. Detta blir tydligt vid en jämförelse av de 
bägge strategiernas angreppssätt på problemet. I kvantitativ forskning är det vanligare att 
forskaren gör undersökningar genom en mängd enkäter. Syftet är att kunna få en så pass 
representativ undersökning att forskaren ska kunna dra generella slutsatser om hela 
populationen. Den kvalitativa forskningsansatsen gör inga anspråk på att försöka generalisera 
utan försöker istället få en djupare förståelse för sammanhanget som studeras. I kvalitativ 
forskning är det vanligt att forskaren utför ett mindre antal ostrukturerade intervjuer eller 
undersöker genom observation menar Bryman & Bell.  
 
Problemet med piratkopiering tillåter för analys av både kvalitativa och kvantitativa slag. Det 
skulle vara möjligt att studera hur företag påverkas av problemet i kvantitativa termer, 
exempelvis i förlorad försäljning. Som rapporten från OECD (som refererades i inledningen) 
dock påpekar är sådana siffror svåra att uppskatta och tillförlitligheten skulle bli tveksam. 
Vidare är min frågeställning (vilka möjligheter/hinder finns) mer av kvalitativ karaktär varför 
i huvudsak detta tillvägagångssätt kommer att nyttjas. Trots att jag kommer att utnyttja en 
surveyundersökning vill jag inte kalla tillvägagångssättet för en kombination av kvantitativ 
och kvalitativ analys, utan tyngdpunkten kommer att ligga på den kvalitativa ansatsen. Syftet 
med surveyundersökningen är inte att studera orsak och verkan-samband (exempelvis x kr 
satsade i ett antipiratprogram leder till y % mindre piratkopierad varor) utan att ge ett bredare 
perspektiv av problemet.  
 

2.3 Forskningsansats 
Bryman & Bell (2005) menar att det finns två olika uppfattningar om relationen mellan teori 
och empiri, nämligen deduktion och induktion. En deduktiv ansats innebär att forskaren 
utifrån teori skapar hypoteser som sedan granskas empiriskt. En induktiv ansats å andra sidan 
utgår från empiri för att generera en teori. Den deduktiva ansatsen kopplas vanligen ihop med 
den kvantitativa strategin, med betoning på prövning av teorier. Den induktiva ansatsen 
associeras ofta till den kvalitativa strategin där forskaren istället genererar teorier. 

Det finns emellertid en tredje ansats som inte Bryman & Bell nämner, nämligen abduktion. 
Forskningsansatsen beskrivs ofta som ett mellanting mellan induktion och abduktion. 
Alvesson & Sköldberg (2008) menar att ansatsen har inslag av både induktion och deduktion 
men att abduktion ”varken formellt eller informellt är någon enkel ’mix’ av dessa eller kan 
reduceras till dem; den tillför nya och helt egna moment” (Alvesson & Sköldberg 2008, s.55). 
Abduktion är en processinriktad ansats som tillåter för nya iakttagelser under arbetets gång. 
”Under processens gång utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels justeras 
och förfinas även teorin.”(ibid.)   

 I den här uppsatsen angrips problemet med en abduktiv ansats. Detta innebär alltså att jag 
under arbetets gång är mottaglig för nya fakta och infallsvinklar. Vid traditionellt 
uppsatsskrivande är gränserna mellan uppsatsens kapitel tydliga och vanligen diskuteras 
exempelvis aldrig egna observationer i referensramen, eller artiklar i empirikapitlet. Vanligen 
tillförs heller inte nya fakta eller perspektiv i analysen. Ett abduktivt angreppssätt ger dock 
utrymme för just detta. Eftersom abduktion är processinriktat tillåts författaren att utveckla sitt 
arbete successivt, vilket medför att de traditionella gränserna mellan uppsatsens kapitel 
suddas ut. Den abduktiva ansatsen är lämplig att använda dels för att det är förenligt med det 
hermeneutiska synsättet, att kunskap är något som växer fram. Inom hermeneutiken talas det 
om den hermeneutiska spiralen skriver Alvesson & Sköldberg. Det innebär att forskaren 
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börjar på någon punkt och låter tolkningen växa fram med hjälp av nya belysningar. Alvesson 
& Sköldberg (2008) skriver just att fördelen med abduktion (jämfört med induktion och 
deduktion) är att det tillför ett djup och inbegriper förståelse (ibid.). Dels är det abduktiva 
synsättet kompatibelt med mitt teoretiska angreppssätt, på så sätt att det tillåter för nya 
perspektiv. 

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primärdata 
Primärdata är data som insamlats av forskaren själv, exempelvis från intervjuer och enkäter. 
Fördelen med primärdata är att materialet är anpassat till forskningsfrågan samt att forskaren 
har större kontroll över materialet. Nackdelen med primärdata är att det kan bli kostsamt, både 
i tid och i pengar. Ytterligare en nackdel är att forskaren är beroende av respondenterna och 
deras vilja av att deltaga. (Ghauri & Grønhaug 2005)  
 
Intervjuer 
Primärdata består i första hand av fem intervjuer med respondenter verksamma inom olika 
funktioner kopplade till piratkopieringsproblemet. Två svenska företag har intervjuats för att 
ge sin syn på piratkopiering samt berätta om hur de drabbas av problemet. Även en 
representant från Svenska Handelskammaren2 har intervjuats för att belysa företagens 
intressen. Vidare har en lokal jurist intervjuats för att ge information om den legala aspekten, 
information som annars är svåråtkomlig då denna oftast är på kinesiska. Slutligen har en 
forskare utan egenintresse i frågan intervjuats för att ge en neutral bild av problemet. 
Följande har intervjuats: 

 
- Per Lindvall, Höganäs (stort tillverkande företag) 
- Monica Fang, Celemi (mindre kunskapsföretag) 
- Barbro Andersson (representant för Svenska Handelskammaren) 
- James Wang (forskare vid Fudan University inom IPR) 
- Jay Lian (lokal advokat) 

 
Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt med hjälp av en intervjuguide. Enligt 
Bryman & Bell (2005) finns det inom kvalitativ forskning i princip två sätt att utföra 
intervjuer på, helt ostrukturerat eller semistrukturerat. Bägge metoderna är flexibla och tillåter 
respondenten att fritt ge sin tolkning av problemet. Eftersom jag var intresserad av 
respondenternas kommentarer och erfarenhet inom vissa aspekter var det nödvändigt att 
delvis styra intervjun genom en intervjuguide. Frågorna i sig var dock inte ledande utan 
utrymme fanns för respondenten att göra sina egna tolkningar och förmedla sin bild. 
Intervjuguiden bifogas i bilagorna.   
 
Enkätundersökning 
Uppsatsens frågeställning rör hur de svenska företagen påverkas av piratkopiering. För 
intervjuerna valde jag att intervjua ett bredare spektrum av människor som arbetar med 
piratkopieringsfrågor för att få en så neutral bild som möjligt. Eftersom bara ett fåtal svenska 
                                                 
2 Svenska Handelskammaren är en organisation av företagare för företagare. Syftet med organisationen är att 
skapa ett starkt nätverk samt att underlätta medlemmarnas kontakter med myndigheter. För mer information se 
www.swedishchamber.com.cn 
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företag intervjuades valde jag därför att göra en enkätundersökning som kunde skickas ut till 
flertalet svenska företag som komplement till intervjuerna. På så vis kan jag på ett mer 
rättvisande sätt förmedla företagens perspektiv samtidigt som uppsatsens helhetsperspektiv 
blir bredare.   
 
Frågorna i enkäten var av enklare karaktär och få till antalet. Detta för att inte avskräcka 
respondenterna från att svara. Enkäten skapades via www.freeonlinesurveys.com. 
Respondenterna mailades en länk som leder till en sida med enkäten. Respondenterna kan 
därifrån svara direkt på enkäten. Fördelen är att det är enkelt för respondenten att delta 
samtidigt som svaren sammanställs automatiskt. Enkäten är på engelska för att så många som 
möjligt skulle kunna svara, men respondenterna informerades att det gick lika bra att svara på 
svenska på de få öppna frågorna. Respondenternas mailadresser hittades via en lista från 
Svenska Handelskammaren. Av 70 utskickade mail var det 21 som svarade på enkäten. Det 
glesa deltagarantalet gör inte enkäten mindre trovärdig eftersom syftet inte är att dra generella 
slutsatser. Däremot gjorde bortfallet att jag gått miste om värdefulla erfarenheter och aspekter. 
Enkäten har dock bidragit till att de två företagarnas (Fang och Lindvall) röster stärks med 
ytterligare 21 företagares åsikter och erfarenheter. Resultatet från enkätundersökningen 
kommenteras i empirikapitlet men bifogas även i sin helhet i bilagorna.   

2.4.2 Sekundärdata   
Sekundärdata är information som insamlats tidigare av någon annan forskare. Fördelarna med 
att använda sekundärdata är många. Det sparar både tid och pengar samtidigt som kvaliteten 
oftast är hög. Nackdelen är att kvaliteten inte kan kontrolleras och att risken för 
misstolkningar ökar ju längre avståndet från primärkällan är. (Bryman & Bell 2005) 
 
Högskolebiblioteket har varit till stor nytta i sökandet efter aktuell litteratur. Dels har böcker 
lånats och fjärrlånats men även varit tillgängliga på Internet genom sökmotorn Ebrary. På ett 
liknande sätt har relevanta artiklar hittats genom sökmotorn ELIN. Internet har varit till stor 
hjälp då det öppnar för den absolut färskaste informationen. Internetkällor har dock valts med 
stor omsorg och eftertanke. I Shanghai har lokala tidningar utnyttjats för att få dagsaktuell 
information, exempelvis Svenska Handelskammarens tidning Dragon News samt 
dagstidningarna China Daily och Shanghai Daily. 
  

2.5 Uppsatsens trovärdighet 
De vanligaste begreppen som används vid diskussioner om uppsatsers trovärdighet är 
reliabilitet och validitet. Bryman & Bell definierar reliabilitet som ”den utsträckning i vilken 
ett mått på ett begrepp är stabilt eller pålitligt” (Bryman & Bell 2005, s.594). Validitet 
definierar författarna som ”mätningsvaliditet” (ibid s.597). Eftersom bägge definitionerna 
innehåller mått och mätning anser Bryman & Bell att reliabilitet och validitet är begrepp som 
är hänförliga den kvantitativa forskningsstrategin. Istället belyser författarna fyra alternativa 
trovärdighetsbegrepp av Lincoln & Guba som är mer lämpade för kvalitativ analys; 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa 
alternativa kriterier utformades för att Lincoln & Guba anser att reliabilitet och validitet 
förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda sann beskrivning av verkligheten, 
vilket inte är förenligt med den kvalitativa forskningsstrategin.  

2.5.1 Tillförlitlighet 
Med tillförlitlighet menas enligt Bryman & Bell (2005) att forskaren säkerställer att studien 
har gjorts enligt de regler som finns. Det innebär även att forskaren informerar respondenterna 
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om resultatet för att kunna få bekräftat att forskarens beskrivning av verkligheten 
överrensstämmer med respondenternas uppfattning av denna. Detta kallas för 
respondentvalidering eller deltagarvalidering.   
 
Respondenterna har i den mån det är möjligt med tanke på språkbarriärer erbjudits att ta del 
av studien för att kunna kontrollera sin medverkan.  

2.5.2 Överförbarhet 
Med överförbarhet innebär i vilken utsträckning det går att överföra resultatet eller teorin på 
andra miljöer. Just generalisering är ett problem med kvalitativ strategi eftersom det oftast 
handlar om ett relativt litet urval. Istället för att göra anspråk på generalisering gäller det för 
den kvalitativa forskaren att göra en så detaljerad observation som möjligt så att läsaren själv 
får så mycket faktaunderlag att han/hon kan avgöra huruvida resultatet är överförbart på andra 
miljöer. (Bryman & Bell 2005) 
 
Jag har valt att avgränsa min studie till svenska företag i Kina. Det är dock inget som talar för 
att studien inte skulle kunna överföras på andra utländska företag i Kina. Piratkopiering är ett 
utbrett problem i hela Kina, men företagen står inför olika påverkande faktorer och företagens 
intressenter kan göra att problemen skiljer sig åt. Min ambition är inte att hitta en formel eller 
ett recept som är applicerbar på alla företag utan hellre att i detalj beskriva situationen såväl 
jag kan. Därefter är det upp till läsaren att avgöra om informationen är tillämpbar på andra 
situationer. Jag vill även betona att studien enbart omfattar de intervjuade respondenterna 
samt enkätstudien och kan därmed inte sägas vara representativ för alla svenska företag i 
Kina.  

2.5.3 Pålitlighet 
Pålitlighetskriteriet motsvarar reliabilitet vilket innebär i vilken utsträckning studien kan 
replikeras. En organisk miljö kan inte frysas och är således omöjlig att replikera. Därför 
menar Guba & Lincoln att det istället är viktigt att inta ett kritiskt synsätt och att skapa en 
fullständig redogörelse för uppsatsens alla faser. Forskarna föreslår att kollegor stegvis 
granskar informationen. På grund av den omfattande mängden material blir granskningen dyr 
och därför är detta trovärdighetskriterium ofta åsidosatt. (Bryman & Bell 2005) 
 
Genom att enbart använda aktuella, pålitliga källor samt flitigt referera till dessa  
skapar jag tillgänglighet för granskning. Vidare har vi uppsatsskrivare med samma handledare 
parallellt under arbetets gång haft möjlighet att kritiskt granska och opponera på varandras 
uppsatser. Detta har ytterligare bidragit till att pålitligheten för uppsatsen ökat.  

2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Att förhålla sig helt objektiv till sin forskning är helt omöjligt inom samhällelig forskning. 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker att säkerställa att studien i 
alla fall är utförd i god tro. Detta innebär att det ska vara uppenbart att forskaren inte låtit sig 
styras av sina egna värderingar eller teoretiska övertygelse. (Bryman & Bell 2005) 
 
Eftersom jag tidigare bott i Shanghai har jag vissa uppfattningar om exempelvis kulturen. För 
att säkerställa att en så objektiv syn som möjligt framställs har jag valt att både intervjua 
kineser och svenskar, samt personer med olika förhållningar till piratkopiering.  
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2.6 Metod och Källkritik 
Eftersom yttrandefriheten är begränsad i Kina bör informationen härifrån analyseras extra 
kritiskt. Tidningarna är hårt bevakade och således anpassas innehållet därefter. Detta gäller 
även den engelskspråkiga tidningen Shanghai Daily även om den ändå är relativt frispråkig. 
Begränsningen innebär inte att informationen i tidningen är falsk, snarare att bara vissa 
aspekter av sanningen kommer fram. Detta tydliggörs exempelvis av rapporteringen av OS-
facklans världsturné som i kinesisk media beskrivs som en succé med undantag för ett fåtal 
aggressiva aktivister, en bild som väsentligt skiljer sig från den bild västerländsk media 
förmedlade. Jag är medveten om detta och är därför noggrann med att komplettera med 
utomstående källor.  
 
Den hårda bevakningen från staten gör att många kineser är ovilliga att gå in i diskussioner 
som rör exempelvis myndigheter. Därför skulle tänkbar kritik vara att intervjuer med 
kinesiska respondenter inte skulle ge hela sanningen. Mina respondenter (från intervjuerna) 
består av två svenskar och tre kineser. Det är ett medvetet val eftersom jag ville ha en balans 
som gör att bägge sidor belyses. Jag har dock inte upplevt att de kinesiska respondenterna har 
varit mindre frispråkiga än de svenska, snarare tvärtom.  
 
Till sist vill jag återigen påminna om att syftet med studien inte är att dra några generella 
slutsatser. Kina är ett stort land (en yta som USA och land åt en femtedel av världens 
befolkning) (Lee 2007). Således bör läsaren ha i åtanke att analysen och slutsatsen grundar sig 
på litteraturstudier, fem intervjuer samt 21 enkätsvar. 
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3. Referensram 
 
I detta kapitel behandlas piratkopiering utifrån befintlig litteratur med hjälp av contingency 
theory och intressentmodellen. Juridiska, kulturella och ekonomiska situationsfaktorer 
diskuteras samt företagens kontakter med andra företag och myndigheter. För att skapa 
förståelse för de juridiska faktorerna börjar kapitlet med en juridisk plattform. 
 

3.1 Val av teori 
Det finns mycket skrivet om piratkopiering, men det mesta behandlar dock problemet rent 
juridiskt eller ur en nationalekonomisk synvinkel. I den här uppsatsen kommer frågan att 
belysas ur ett ”fågelperspektiv” för att få en så bred bild som möjligt. Problemet med 
piratkopiering kommer att beskrivas med hjälp av situationsteorin (contingency theory) i 
kombination med intressentmodellen. ”Intressentmodellen är som en tom påse, tills man fyller 
den med något” sa min handledare något skeptiskt, själv tycker jag att den i kombination med 
contingency theory öppnar upp för en möjlighet att beskriva företagets situation utifrån dess 
förutsättningar och mellanhavanden. Jag kommer i detta kapitel att börja fylla påsen med den 
litteratur som finns på området. Intressentmodellen och situationsteorin begränsar inte utan 
tillåter att man belyser problemet ur flera olika perspektiv. Grunden lägger jag alltså i detta 
kapitel men påsen är öppen för nya infallsvinkar genom hela uppsatsen och knyts ihop först i 
slutsatsen.  
 

3.2 Juridisk plattform 

3.2.1 WTO och TRIPS-avtalet 
Världshandelsorganisationen WTO startade 1995 och är ett forum där regeringar kan mötas 
och förhandla om handelsavtal samt lösa dispyter. Överenskommelserna som 
medlemsländerna ingår är juridiskt bindande. Kina gick med i WTO 2001, vilket har betytt 
mycket för Kinas juridiska utveckling. TRIPS-avtalet (Trade-related Aspects of Intellectual 
Property Rights) ingicks 1995 och gäller för alla medlemsländer. TRIPS-avtalet behandlar 
Intellectual Property Rights (IPR). Intellectual Property Rights är rättigheter som vanligtvis 
skyddar skaparen av ett verk under en viss tidsperiod. IPR innefattar bland annat varumärke, 
patent, och upphovsrätt. Intellectual Property (IP) är på svenska immateriella tillgångar men 
eftersom IP används frekvent i den svenska litteraturen kommer det engelska begreppet att 
användas även här. Huvuddragen i TRIPS-avtalet består av: standarder för vilket skydd 
medlemsländerna minst måste erbjuda, tillämpning samt konflikthantering. ( www.wto.org) 

3.2.2  Varumärken och översättning  
Från början var syftet med varumärkesregistrering att kunna identifiera tillverkaren för olika 
varor. Idag kan varumärket fungera som ett skydd mot piratkopiering samt vara 
goodwillbärare. Ett varumärke är vanligen ett namn och eller en logga, men även färger, ljud 
och dofter kan varumärkesskyddas. Till skillnad mot andra immateriella rättigheter är inte 
varumärken tidsbegränsade utan kan vara för evigt om de vårdas väl. Ett varumärke 
registrerat i Sverige ger bara skydd i Sverige, därför måste företagen vid export registrera 
varumärket på nytt i det nya landet. (Lindgren 2008) 
 
Det är inte kostnaderna för varumärkesregistrering i Kina som är problemet menar Lagerqvist 
(2006) utan snarare språkbarriären. Att föra in varumärken i Kina är både en konst och en 
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vetenskap menar Lagerqvist som själv arbetar som jurist i Kina. Han rekommenderar att 
företagen utvecklar en särskild varumärkesstrategi där det framgår hur företaget vill framföra 
sitt varumärke. Företagen måste bestämma vilka värderingar eller budskap som ska 
förknippas med varumärket samtidigt som detta måste anpassas och vara hållbart i den 
kinesiska kulturen. Lagerqvist påpekar att det är viktigt att översätta sitt varumärke till 
kinesiska och registrera även detta varumärke. Annars är det risk att någon annan registrerar 
kinesiska tecken som vid ett uttal låter likadant som varumärket. Eftersom kineserna i första 
hand lägger märke inte till det engelska namnet utan till de kinesiska tecknen är det dessa som 
kommer att bli känt.  
 
Vidare är det vid en översättning viktigt att välja tecken som har en positiv betydelse på 
kinesiska. Olika tecken uttalas ibland likadant men får olika innebörd i olika sammanhang.  
Exempelvis betyder det otur att vid ett sjukhusbesök ge någon ett päron (梨 li) eftersom 
uttalet även kan betyda lämna (离 li), vilket kineserna alltså tolkar som att man önskar att den 
sjuka ska gå bort. Företag som har lyckats väl med sin kinesiska översättning är exempelvis 
Coca-Cola 可口可乐 (ke kou ke le) vilket ungefär får innebörden ”det är gott och det gör mig 
lycklig”.  Den franska stormarknadskedjan Carrefour har översatts till 家乐福 (jia le fu) vilket 
betyder ”ett lyckligt och lyckosamt hem”. Även IKEA har lyckats väl med sin översättning 
宜家 (yi jia) vilket betyder ”fint hem”. (Egen observation)  

3.2.3 Patent 
Patent kan ses som ett kontrakt mellan uppfinnaren och samhället. Patent är till skillnad mot 
varumärkesskydd tidsbegränsat. Uppfinnaren måste dela med sig av sina fullständiga ritningar 
och betalar varje år patentavgifter men får i gengäld ensamrätt på produkten under tidsfristen. 
Syftet är att belöna forskaren för sin uppfinning samtidigt som andra kan ta del av den och 
vidareutveckla tekniken efter det att patenttiden gått ut. (Lindgren 2008) 
 
Vanligtvis söker uppfinnaren först patent i hemlandet. Vilka länder upphovsmannen sedan 
väljer att söka patent i kan variera. Antingen väljer uppfinnaren att söka i de länder där han 
räknar med att ha en marknad inom en överskådlig tid. Problemet är att det i många fall 
innebär ett flertal olika länder och kan därför bli dyrt. Ett alternativ är därför att söka patent 
enbart i de länder där konkurrenterna har sin tillverkning. (ibid)  

3.2.4 Upphovsrätt (Copyright) 
Upphovsrätt ger skydd åt litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten ger enbart 
formskydd, vilket innebär att verkets ämne, motiv eller idé inte skyddas utan bara den 
konkreta uttrycksformen. Upphovsrätt är inget som går att registrera i Sverige utan den 
infaller direkt vid verkets tillkomst och hör till upphovsmannen under hela dennes livstid samt 
70 år efter upphovsmannens död. I vissa andra länder är det emellertid möjligt att registrera 
upphovsrätt och då nödvändigt att använda copyrightsymbolen © tillsammans med 
upphovsman och årtal. I Sverige har symbolen dock ingen juridisk verkan. (ibid) 
 

3.3 Contingency theory 
Contingency theory, eller situationsteori, används vanligen i organisationssammanhang. 
Genombrottet för situationssynsättet kom på 1960-talet av forskarna Burns & Stalker samt 
Woodward. Teorin vidareutvecklades sedan vid Harvard Business School i USA. Teorin 
bekräftas även av ytterligare ett stort antal undersökningar. Undersökningar har visat att 
modeller (exempelvis belöningssystemsmodeller) som fungerar bra på vissa företag inte 
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fungerar alls i andra företag. Slutsatsen forskarna drog var att modellen varken var bra eller 
dålig i sig utan bra eller dåligt anpassad till situationens krav. (Bruzelius & Skärvad 2004) 
Grundtanken är således att hur organisationen bäst ska organisera sig beror sig på 
omgivningens interna och externa krav. Här kommer situationssynsättet att användas för att 
beskriva de situationsspecifika och företagsspecifika faktorer som påverkar de svenska 
företagens möjligheter att motverka piratkopiering.  

3.3.1 Juridiska faktorer  
Förebyggande åtgärder 
För att kunna bepröva sina IPR (Intellectual Property Rights) i Kina krävs det att företag 
registrerar patent och varumärke vid lämplig byrå eller myndighet i Kina. Upphovsrätt 
behöver inte registreras men det är en fördel vid en eventuell framtida konflikt. Patent 
registreras via Kinas State Intellectual Property Office (SIPO). Patentskyddet gäller i 20 år 
från ansökningsdatumet. Utländska företag utan kontor i Kina måste vända sig till en 
auktoriserad patentagent för att ens få ansöka. SIPOs huvudkontor i Beijing ansvarar för 
patentregistreringen medan lokala SIPO-kontor runtom i landet ansvarar för upprätthållandet 
och tillämpningen. (www.mac.doc.gov) 
 
Varumärke registreras hos Kinas Trademark Office och även här måste utländska företag 
använda sig av en auktoriserad agent. Amerikanska handelsdepartementet rekommenderar att 
företagen samtidigt som de registrerar varumärket även registrerar en kinesisk översättning 
samt en lämplig internetdomän. I Kina gäller ett ”först till kvarn”-system som innebär att du 
inte behöver bevisa att du tidigare använt eller ägt namnet. I princip innebär detta att vem som 
helst kan gå in och registrera exempelvis ”Orrefors” om det inte finns registrerat sedan 
tidigare. (ibid) 
 
Alla länder Kina ingått avtal med är automatiskt skyddade mot upphovsrättsbrott. Vill företag 
ändå registrera sin upphovsrätt kan de göra detta hos Kinas National Copyright 
Administration (NCA) som då utfärdar ett ägandebevis. (ibid) 
 
Åtgärder när skadan är skedd  
I Kina finns det två vägar att gå för företag som råkat ut för piratkopiering, en administrativ 
väg och en juridisk väg. Den administrativa vägen är den betydligt vanligaste åtgärden. 
Administrativa byråer kan inte kompensera företaget men kan däremot förelägga böter, 
tillslagta varor samt samla information om gärningsmannen. Antalet administrativa byråer är 
många till antalet och ibland är det oklart vem som ska handlägga ärendet. Utöver kontoren 
nämnda ovan (SIPO, Trademark office, NCA) finns även Administration for Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ). Vilken byrå du ska vända dig till kan även 
bero på naturen av ärendet, exempelvis handläggs ärenden om läkemedel av State Drug 
Administration. (www.mac.doc.gov) 
 
Den juridiska vägen går genom den lokala domstolen. Gregory (2003) menar att Kina har 
stora problem med sitt domstolsväsende. För det första har många domare inte rätt utbildning, 
vilket till stor del beror på att skolorna var helt eller delvis stängda under kulturrevolutionen 
(1966-1976). Ända fram på 1990-talet utnämndes arméofficerare till domare. För det andra 
saknar domare i Kina trygghet i sin ställning och lönerna är låga. Detta menar Gregory gör 
domarna högst misstänksamma för mutor och korruption. (Gregory 2003) Även De Burg 
(2006) ser svårigheter med Kinas domstolar och skriver att ett domstolsförfarande både är 
dyrt och utgången, oavsett hur glasklart fall, är oförutsägbar. Yao (2006) påpekar att såsom 
Kinas institutionella design ser ut nu med administration, lagstiftning och domstol hårt 
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kontrollerade under Kommunistpartiet är det stor risk att domare enbart tjänar samma syfte 
som regeringen, det vill säga att utveckla landet ekonomiskt (se även stycke 3.4.2).  

3.3.2  Kulturella faktorer – Konfucianism och Guanxi 
Gregory (2003) menar att trots Kinas försök att närma sig väst juridiskt styrs kineserna ändå 
fortfarande idag av konfucianismen. Konfucius motsade sig ett formellt legalt system och 
menade att dispyter bäst löses genom kompromiss och meditation (China IPR Report 2007). 
Gregory (2003) menar att kineser fortfarande idag hellre nyttjar konfucianismens 
konfliktslösning än att upprätthålla individuella rättigheter. När Konfucius frågades om hur ett 
bra styre ser ut svarade han  “Good government consists in the ruler being a ruler, the minister 
being a minister, the father being a father, and the son being a son.” 
(http://plato.stanford.edu). Detta inkonsekventa beteende menar China IPR Report (2007) 
fortfarande idag genomsyrar det juridiska väsendet i Kina. Beslutsfattare dömer hellre från 
fall till fall istället för att använda en generell mall som är applicerbar på alla. Rapporten 
menar också att även konfucianismens lära om att offra egen vinning till gagn för allmänheten 
påverkar det kinesiska samhällets syn på IPR.  
 
Konfucianismens lära handlar mycket om relationer och hur man ska vara som 
medborgare/son (dotter)/man(fru)/far(mor)/vän. Konfucius menar att om man vårdar dessa 
relationer kan samhället nå harmoni. (Lee 2007) Det är utifrån dessa konfucianska relationer 
som samhällsfenomenet guanxi (kontakter) har uppstått menar Gregory (2007). Guanxi 
handlar om vikten av att skapa kontakter och relationer med nyckelpersoner. Att etablera 
guanxi beskrivs ofta som ett nyckelement i kokböcker om hur man gör affärer med kineser. 
Även i Sverige talar vi om vikten av att ha kontakter men det är inte riktigt samma sak. Lee 
(2007) beskriver skillnaden på följande vis: ”We talk about connections in every country, 
from North America to the Middle East. In China ‘Guanxi’ has a deeper meaning that goes 
beyond ‘who you know’. It emphasizes trust, long-term relationship and an inner cycle.” 
(How to Outsmart China s.233). Lee menar att många västerländska affärsmän misslyckas i 
Kina eftersom de är intresserade av att snabbt göra affärer medan kineser hellre skyndar 
långsamt och utvecklar långsiktiga förhållanden.  
 
Lieberthal & Lieberthal (2004) varnar för att företag förlitar sig allt för mycket på guanxi och 
därmed får en illusion av att det räcker med att skapa kontakter för att lyckas göra affärer i 
Kina. Det finns inga substitut för att skapa en förståelse för marknaden och skapa en 
konkurrenskraftig produkt menar författarna. Även om företag lyckas skapa guanxi händer det 
att tjänstemän (officials) byter position eller att de lovar mer än vad de kan hålla. Lieberthal & 
Lieberthal varnar dock även för att guanxins betydelse inte heller ska underskattas. 
Tjänstemän har kapacitet att försvaga även företag med de bästa förutsättningar, om de vill.   
 
Att göra affärer genom att skapa långsiktiga relationer låter både vänskapligt, oskyldigt och 
lönsamt i det långa loppet. Det finns emellertid en mörkare sida av guanxi. Gregory (2007) 
skriver att betydelsen av guanxi idag i själva verket har översatts till utbredd korruption. Även 
Lagerqvist (2005) menar att guanxi är otvetydigt närbesläktat med korruption.  

3.3.3 Historiska faktorer  - “Rule by men”  
Kina har inspirerats av ett antal olika filosofier, bland annat konfucianismen, legalism, Ying 
och Yang, Buddhism menar Nie (2007). Av dessa inriktningar är det legalism och 
konfucianismen som har fått störst betydelse för utvecklingen av det juridiska systemet. Kinas 
första kejsare Qin (221 f.Kr.-206 f.Kr.) upprättade ett rättsväsende och förespråkade legalism. 
Även de efterföljande kejsarna anammade ett juridiskt system men förordade hellre 
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konfucianismen. (Nie 2007) Detta kan verka motsägelsefullt med tanke på ovanstående 
resonemang (3.3.2) om att konfucianismen motsätter sig tankegångar som ”alla lika inför 
lagen”. Sanningen är att Kinas ”juridiska system” under större delen av kejsareran har följts 
av ”rule by men” snarare än ”rule by law” påstår Nie (2007). Rule by law återspeglar det 
västerländska samhället med en skriven lag som står över allt. Rule by men å andra sidan 
återspeglar konfucianismens tankar om att det är människor som skrivit lagarna, varför de inte 
kan anses stå över allt. Rule by men innebär således att tradition och konfliktslösning 
tillämpas framför en skriven lag. (Nie 2007) 
 
 Vad det gäller Kinas IPR-historia har begreppet varit mer eller mindre okänt i Kina fram till 
1970-80 talet. Kina har alltid haft en syn på kunskap som innebär att det är allemansgods 
menar Nie (2007). De enda ”skyddsaktiviteterna” som går att spåra är hemlighållande av 
recept till örtmediciner som gick i arv inom familjen samt vissa Kung Fu-inriktningar som 
bara lärdes ut till en elev. Bortsett från detta har den allmänna synen varit att IP inte ska 
privatiseras skriver Nie (2007). Under Qing-dynastin tvingade västerländska makter Kina att 
upprätta patent, varumärke och upphovrättslagar. Till följd upprättades Kinas första 
varumärkeslag 1904 men den förblev bara en lag på pappret och praktiserades aldrig. (Nie 
2007) 
 
1949 utropades folkrepubliken Kina av kinesiska kommunistpartiet (CCP) under ledning av 
Mao Zedong. Mao Zedongs koncept av lagar och regler varierade efter om de var användbara 
för hans dåvarande syften menar Nie (2007). Detta innebar att lagar tillämpades vid tillfälle 
och hur lagarna tolkades berodde på situationen. På 60-talet insåg kommunistpartiet värdet av 
innovationer och försökte inrätta skyddande IPR-lagar. Problemet var att under 
kulturrevolutionen 1966-1976 var Kina ett laglöst land och lagarna praktiserades aldrig. (Nie 
2007) 
 
Kulturrevolutionen var arbetarnas tid, de lärda skickades ut på landsbygden för att lära sig vad 
riktigt arbete innebar. Det ansågs fult att vara rik, kläderna skulle vara slitna och gärna med 
hål på. När sedan Deng Xiaoping tog över makten 1978 ändrades det ekonomiska klimatet 
radikalt i Kina. Landets gränser öppnades upp och levnadsstandarden ökade gradvis. År 1992 
ska Deng Xiaoping ha sagt ”to get rich is glorious”. Detta tog kineserna kvickt fasta på, och 
det gällde att bli rik fort innan regeringen ändrade sig. Uttalandet blev inte bara starten på 
kapitalismen i Kina, det medförde även att folk trodde att vilka metoder som helst var tillåtna 
för att nå rikedom. (Dragon News No 4, 2004)  
 
Deng Xiaopings maktövertagande innebar även att Kina fick en ny konstitution 1999 som 
innebär att Kina ska styras av ”rule by law”. Nie (2007) menar dock att Kina fortfarande inte 
styrs av lagen på samma sätt som i väst. Nie påpekar att ”rule by law” bland annat innefattar 
demokratiska val, en fri marknad med minimalt ingripande från regeringen och avstånd 
mellan rättsväsende och politik.  Dessa kriterier uppfyller inte Kina menar Nie varför man inte 
ska förledas tro att Kina har ett motsvarande rättsystem som i väst. Skillnaderna är fortfarande 
stora.  
  

3.4 Intressentmodellen 
Intressentsynsättet har sitt ursprung i Bernards jämviktslära från 1938. Bernard var intresserad 
av hur företag kan skapa och bevara ett stabilt tillstånd i jämvikt med omvärlden. Efter det har 
ett antal teorier tillkommit som är besläktade eller hänförliga intressentmodellen, exempelvis 
agentteorin och nätverksteorin. Intressentmodellen analyserar organisationen utifrån dess 
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intressenter, det vill säga utifrån de parter som företaget har en utbytesrelation med. Detta 
innebär alltså att företaget och intressenterna är i ett beroendeförhållande till varandra. 
Organisationen är beroende av att intressenterna delar samma mål som de och intressenterna 
är beroende av organisationen för att få sina behov tillfredsställda. Exempel på företagets 
intressenter är: 

• ägarna    
• intresseorganisationer 
• de anställda och deras organisationer 
• kunderna  
• leverantörerna 
• långivarna 
• staten och kommunen 
• opinionsbildande grupper 

(Bruzelius & Skärvad 2004) 
 
I detta kapitel kommer de intressenter diskuteras som behandlas i befintlig litteratur. Modellen 
kommer sedan kompletteras i empirikapitlet.   

3.4.1 Andra företag  
Företagssituationen i Kina är starkt monopolistisk med ett fåtal stora statliga bolag. Kina är i 
en fas mellan planekonomi och marknadsekonomi, men utvecklingen går relativt långsamt. År 
2006 bestod 50 % av Kinas BNP av investeringar kontrollerade av regeringen. Dessutom är 
det fortfarande svårt för privata företag att komma in på marknaden. Statliga företag 
dominerar helt och stoppar för de privata företagen som vill få banklån samt export/import 
tillstånd. Situationen kan tolkas som att den ger incitament för de som vill starta upp egna 
företag att istället börja piratkopiera andras produkter. (Yao 2006) 
 
En mer positiv syn på hur de kinesiska företagen påverkar piratkopiering framförs av De 
Burgh (2006). Han menar att de kinesiska företagen efterhand kommer att inse vikten av att 
kunna skydda sina egna produkter. De Burgh nämner som exempel Kexing, Kinas största 
bioteknologiska företag med stora Forsknings- och Utvecklingskostnader. Företaget vet att det 
är viktigt att skydda sin Intellectual Property för att senare kunna skörda hem vinster. En 
sådan här utveckling, att Kinas företag alltmer förstår vikten av IP-skydd, skulle således 
kunna ge även de utländska företagen i Kina medvind.  

3.4.2 Myndigheter 
Kina styrs av centralregeringen (central government) i Beijing. I varje provins finns dock 
lokala myndigheter (local government) som ansvarar för att centralregeringens beslut följs. På 
Kinas regerings hemsida (engelsk version) finns en utförlig redogörelse för hur Kina arbetar 
med IPR. Det finns även en 10 punkts-plan över hur Kina tänker förbättra arbetet med IPR 
under 2008: 
 
I. Legislation  
II. Enforcement  
III. Trials  
IV. Institutional Building  
V. Publicity  
VI. Training and Education  
VII. International Exchange and Cooperation  



16 

VIII. Plans for Promoting Enterprise IPR Protection  
IX. Plan for Providing Services for the Right Owners  
X. Plan for Special Research  
( http://english.ipr.gov.cn/ipr/en) 
 
Mycket talar för att den kinesiska regeringen börjar förstå vikten av IPR och även vikten av 
att de kinesiska företagen börjar tillämpa det. China Daily skriver att regeringen har startat en 
innovationskampanj för att landet ska kunna registrera fler egna patent. Tidningen skriver att 
en kinesisk DVD-spelartillverkare idag bara tjänar 1 USD per tillverkad spelare, trots att de 
säljs för 32 USD. För varje spelare går 20 USD direkt till de utländska patentägarna. (China 
Daily 2006-03-19) 
 
Utåt sett verkar myndigheternas arbete i piratkopieringsfrågan klanderfritt. Problemet är att i 
verkligheten är bilden en helt annan. Ett gammalt kinesiskt ordspråk lyder: ”The mountains 
are high and the emperor is far away” (Dragon News 04 2004). Ordspråket beskriver ganska 
väl problemet Kina har med IPR. Även om centralregeringen i Beijing vill väl och har 
ambitionen att lösa problemet ser verkligheten helt annan ut hos de lokala myndigheterna. 
Avståndet till huvudstaden försvårar för kontroll och problem med mutor och korruption gör 
det ännu svårare.  
 
Yao (2006) skriver att medan nedslagen mot piratkopiering utförs av centralregeringen 
skyddar ofta lokala myndigheterna piratkopieringsverksamheten i provinsen. Detta förklarar 
han beror på sättet som tjänstemännen (government officials) rekryteras och utvärderas på. 
Den viktigaste faktorn som utvärderas är ekonomisk tillväxt. Eftersom piratkopiering är en 
lukrativ affärsidé som både ger skattepengar och sätter folk i arbete minskar tjänstemännens 
initiativ att rapportera förfarandet. Det är vanligt att lokala tjänstemän försenar och drar ut på 
aktioner mot piratkopiering när sådana fall anmäls. När ett tillslag väl sker är piratkopierarna 
borta för länge sen. Det är även vanligt att lokala tjänstemän konfiskerar piratkopierade varor 
bara för att senare lämna tillbaka dem. (Yao 2006)  
 
Ju längre från Beijing man kommer och desto längre ut mot landsbygden man rör sig desto 
vanligare är det att piratkopierarna skyddas av de lokala myndigheterna. Det finns dock 
indikationer på att problemet med lokal protektionism förekommer även i Shanghai. Tidigare 
fanns det en jättestor marknad i Shanghai med nästan bara piratkopierade varor, allt från 
kläder, dvd till parfym och kosmetika. Marknaden hette Xiangyang-market men i folkmun 
”fake market”.  I januari 2006 stängdes marknaden ner och myndigheterna i Shanghai gjorde 
en stor sak av det. Vice borgmästaren gick ut i media och betonade att marknaden var 
avskaffad och inte bara flyttad. Statliga media beskrev stolt hur mycket som beslagtagits och 
hur många ärenden om varumärkesintrång de handlagt. Verkligheten var en annan, 
marknaden flyttade bara. Försäljare på Xiangyang – marknaden berättade att myndigheterna 
angett vart de kan flytta och att de själva bara var glada att flytta eftersom hyran var så hög. 
(Country Monitor, The Economist feb 27th 2006) Idag ligger en ännu större fake market i 
Pudong, bara på andra sidan floden.  
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4. Empiri   
 
I detta kapitel presenteras intervjuerna och resultatet av enkätundersökningen. 
Respondenternas syn på essentiella intressenter och situationsfaktorer i kampen mot 
piratkopiering belyses. Empirikapitlet är en neutral spegelbild av det insamlade materialet 
utan egna värderingar och synpunkter.   
 

4.1 Juridiska faktorer 
 
Preventiva åtgärder 
Jay Lian är jurist och arbetar för en kinesisk firma. Han har mest kinesiska företag som 
klienter men även ett fåtal västerländska. Han anser att han tyvärr anlitas alldeles för sent av 
sina klienter. Ofta tar de kontakt först efter att de blivit kopierade och inte i förebyggande 
syfte. Även juridikprofessor James Wang tycker att företag generellt är för dåliga på att vidta 
preventiva åtgärder. Enkätstudien ger stöd åt deras åsikter, bara hälften av de svenska 
företagen uppger att de registrerat sitt varumärke, medan siffrorna för patent och upphovsrätt 
är ännu lägre. Varken Lian eller Wang anser att företagen väljer bort att registrera på grund av 
priset. Det är inte dyrt menar de. Wang påpekar att kostnaden måste ställas i relation till en 
eventuell piratkopiering. Wang brukar råda företag att varje år avsätta pengar till en särskild 
IPR-fond för framtida oväntade händelser. Företagarna Per Lindvall och Monica Fang är inte 
lika positiva till registrering, bägge erkänner dock att det är vad de som företagare kan göra. 
Fang bekräftar vikten av att registrera domännamn samtidigt som varumärket registreras. Hon 
berättar att när de skulle registrera sin hemsida var celemi.com.cn redan taget varför 
företagets hemsida nu är celemi.net.cn. Lindvall som inte har stor tillit till patent menar att 
kineserna är uppfinningsrika och det alltid finns sätt att ta sig runt patentskydd. Fang menar 
att den ekonomiska kostnaden visst är ett hinder, själva har de valt att inte registrera patent på 
grund av kostnaden. Enkätstudien skvallrar om att det är andra företagare som resonerar på ett 
liknande vis, hos de svarande var patent bara hälften så vanligt som varumärkesregistrering.  
 
Efterhandsåtgärder  
Lian säger att den vanligaste åtgärden han vidtar för företag som blivit kopierade är att skriva 
ett varningsbrev till företaget som kopierar. Varningsbrev är en vanlig åtgärd berättar han och 
innebär att det drabbade företaget skriver till piratkopierarna att de är medvetna om att de blir 
kopierade samt att de kommer att vidta åtgärder om verksamheten inte upphör. Vanligen 
stannar det dock oftast vid ett varningsbrev. När jag frågar varför det i Shanghai Daily bara 
står om västerländska företag som går till rätten förklarar Lian att de kinesiska företagen anser 
att det inte är värt besväret att gå till domstolen. Anledningen är att det är svårt att få ut 
skadeståndet om det överhuvudtaget blir en dom. Lian tror att de västerländska företagen går 
till domstolen mest för att sätta exempel. Wang å andra sidan anser att de västerländska 
företag som faktiskt går till domstol bara är en droppe i havet och betonar hur viktigt det är 
just att sätta exempel. Han önskar att fler utnyttjade domstolsväsendet och menar att det är det 
enda sättet för domstolen att utvecklas. I enkätstudien svarade 57 % (12/21) att deras 
produkter kopierats, av dessa 12 var det bara 5 som vidtog åtgärder överhuvudtaget. Av de 
fem som överhuvudtaget har agerat är det bara en som uppger att de vidtagit juridiska 
åtgärder. Wang erkänner att det juridiska systemet är långt ifrån perfekt men för att en 
förändring ska komma till stånd måste företagen göra påtryckningar. Dessutom sänder 
företagen ut fel signaler till piratkopierarna om de aldrig går till domstol säger Wang.  
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Juridisk rådgivare 
Det finns många jurister i Shanghai som erbjuder sina tjänster, både västerländska och 
kinesiska menar Barbro Andersson, representant för Svenska Handelskammaren. Hon 
upplever dock att det vanligaste är att utländska företag anlitar en kinesisk byrå. De kinesiska 
juristerna har lättare med kontakter och har förståelse för kulturen. Dessutom har de direkt 
kunskap om det legala systemet och aktuella förändringar. Sist men inte minst är de kinesiska 
byråerna betydligt billigare påpekar Andersson. Exempelvis kan ett företag hyra en jurist på 
ett år för en fast avgift på 20 000 RMB (ungefär lika mycket i svenska kronor). För avgiften 
kan företaget få all hjälp de behöver med exempelvis kontraktsskrivning, patent och dylikt. 
Respondenten uppskattar att en motsvarande summa bara skulle räcka till att anlita en 
västerländsk byrå ett par dagar. Andersson ifrågasätter dock inte de juridiska västerländska 
företagens existens i Kina, ibland måste företagen ta hjälp av både svenska och kinesiska 
jurister säger hon. När företag väljer att anlita en svensk byrå väljer de vanligtvis samma byrå 
som de anlitar hemma i Sverige, i och med att så många svenska företag har flyttat till Kina 
har många stödjande företag som banker och advokatbyråer valt att följa med. För de företag 
som väljer att anlita en svensk byrå tillägger Andersson att det ändå är en liten merkostnad att 
även anlita en kinesisk jurist för det löpande arbetet under året.  
 
Samtliga respondenter är mer eller mindre överrens om att lagstiftningen är tillräcklig samt att 
högre straff skulle hjälpa. Wang påpekar dock att Kina redan har bland de högsta straffen i 
världen på piratkopiering. Som mest kan företag få böta 500 000 RMB och det högsta 
fängelsestraffet är 7 år. Dessa siffror jämför han med USA där motsvarande siffror är 50 000 
USD respektive 5 år. Wang skulle gärna se högre straff men betonar att låga straff inte är en 
förklaring på problemet men att en högre straffskala skulle kunna vara en lösning. Både Wang 
och Lian anser att piratkopieringsproblemen har minskat betydligt sedan Kinas inträde i WTO 
2001. Även Lindvall som arbetat i Kina under många år upplever att situationen har blivit 
betydligt bättre.    
 
Sammanfattningsvis uttrycker samtliga respondenter att huvudproblemet inte är av juridisk 
karaktär, utan att det ligger djupare. Wang ger en målande beskrivning. Han säger att kineser 
är bra på att imitera. Nu har Kina imiterat västväldens juridiska system, som Wang kallar för 
ett yttre skal eller ”hårdvara”, helt enkelt en fasad. Kina har nu en relativt täckande lagbok. 
Problemet är att kärnan av systemet, ”mjukvaran” som består av implementering och 
förståelse för lagarna inte är lika lätt att kopiera. Det kommer att ta tid innan Kina erhåller 
IPR-frågornas mjukvara och det kommer att kräva ansträngningar från både väst och öst säger 
Wang. Att ta sig tid och råd att gå upp i rätten är ett sätt för företag att investera i Kinas 
mjukvara.  
 

4.2 Kulturella faktorer 
Att konfucianismens tankar skulle påverka synen på piratkopiering var det ingen av 
respondenterna som höll med om. Däremot citerades Konfucius flitigt av Wang men då i helt 
andra sammanhang. Konfucius ska exempelvis ha sagt ”en stark regering är värre en stark 
tiger” sa Wang men då i en diskussion om Kinas (bristande) demokrati. Citatet visar på 
konfucianismens tankar om kompromisslösande framför ett formellt legalt system. Lindvall 
som är mycket intresserad av Konfucius menade att om alla följde konfucianismens lära 
skulle världen vara mer harmonisk.   
 
Samtliga respondenter betonar vikten av att utveckla guanxi. Bra guanxi kan hjälpa till i 
kontakter med myndigheter och skynda på ärenden. Lindvall betonade särskilt vikten av att 
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komma in i kinesernas innersta bekantskapskrets. Han berättar att han vid ett flertal tillfällen 
gjort affärer med större västerländska företag. Trots högvis av kontrakt och avtal, erkänner 
Lindvall att han ändå sovit oroligt. När han däremot gjort affärer med kineser som han lärt 
känna och utvecklat guanxi med har det bara krävts ett handslag, och Lindvall har aldrig varit 
orolig.  
 
Även de deltagande i enkätundersökningen uppger att det är viktigt att etablera guanxi. Flera 
av de medverkande i enkätstudien uppger att piratkopieringshotet ligger i leverantörskedjan 
och att det därför är centralt att utveckla kontakter just där. ”När relationen (kund/leverantör) 
och respekten finns så vill det till mycket för att säljaren ska börja kopiera sin kund (dvs sin 
vän)” skriver en av de som svarat på enkäten.  
 
Det är stor skillnad över hur de västerländska och de kinesiska respondenterna ser på guanxi. 
De västerländska respondenterna menar bestämt att linjen mellan guanxi och korruption är 
tunn. Andersson berättar exempelvis att föräldrar varje år ger deras barns lärare en 
nyårspresent (pengar) som syftar till att säkra barnens betyg. Föräldrarna själva menar att de 
bara vårdar sin guanxi. Även Lindvall menar att guanxi ofta innebär mutor men betonar att 
han själv och de företag han arbetar för starkt tar avstånd från den typen av guanxi. De 
kinesiska respondenterna å andra sidan är ovilliga att se kopplingen mellan guanxi och 
korruption. Guanxi är nödvändigt i ett land som Kina med en sådan stor befolkning och så lite 
resurser menar Wang. Det är tvunget att ha en bakdörr hävdar Wang och lägger till ”front 
door never works in China”. Vad han menar är att i ett land som Kina med så stor befolkning 
är det tvunget att känna någon för att något ska hända i någorlunda tid. Är du exempelvis sjuk 
vore att ta en kölapp och ställa sig i kö att ta ”the front door”, vill du ha behandling i rimlig tid 
krävs det dock att du känner någon som kan hjälpa dig att gå före i vårdkön (the back door). 
Förvånansvärt nog accepteras systemet i stor utsträckning, även av de som sitter med kölappar 
i väntrummet. Troligtvis fungerar det för att alla har bakdörrar någonstans i olika 
sammanhang, de som inte får gå före i väntrummet går kanske före i kön hos en myndighet 
och så vidare.  
 

4.3 Företagsstorlek 
Fang menar att även företagsstorlek har inverkan på företagets möjligheter att hantera 
piratkopiering. Celemi är ett relativt litet företag och när de drabbades av piratkopiering valde 
de att inte vidta några åtgärder på grund av kostnaderna. De skickade istället ett varningsbrev 
till dem som kopierade deras produkter. Istället för att vidta legala åtgärder har Celemi istället 
satsat på marknadsföring och marknadsför sig nu starkt som ”pionjärer” inom sitt område för 
att betona att de var först ut på marknaden med sin produkt. Hade Celemi varit större hade vi 
haft resurser att följa upp ärendet med säger Fang. Fang menar dessutom att det är lättare för 
större företag att få stöd av myndigheter vid en eventuell tvist. Hon nämner exempelvis 
McDonalds som ger anställning åt tusentals kineser. Skulle det företaget bli kopierade skulle 
myndigheterna garanterat ge sitt stöd menar Fang. Wang upplever också att ju större företag 
desto mer stöd från myndigheterna.  
 
Det kan dock även vara en fördel att vara ett litet företag menar Fang. Få anställda gör att det 
är lätt med insyn och kontroll.  
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4.4 Teknologiska faktorer  
Lindvall menar att möjligheterna för ett företag att skydda sig mot piratkopiering även beror 
på företagets teknologiska faktorer. Han berättar att de på Höganäs har tre olika 
produktionsfaser. Detta möjliggör för företaget att dela in de anställda efter de tre delarna. 
Personal i produktionsfas A arbetar endast just i den delen och det förekommer aldrig att 
personalen byter till en annan fas. På så vis får de anställda aldrig en helhetsbild av 
produktionen utan bara pusselbitar som var för sig är värdelösa. Lindvall anser även att en 
fördel för tillverkande företag är möjligheten att förlägga särskilt känsliga delar i 
produktionen till Sverige. Inom Höganäs har man valt att behålla forskningsbiten i Sverige 
just för att minska risken för kopiering. I enkätstudien svarar 43% (9/21) att behålla viktig 
produktion i Sverige är ett sätt för dem att skydda sig mot piratkopiering.  
 
Fang ger en liknande bild när hon pratar om Celemi. Företaget är ett kunskapsföretag vilket 
Fang menar är en fördel i sammanhanget. Celemi har inga tekniska produktionsprocesser som 
lätt kan kopieras. Förvisso har företagets utbildningsmaterial kopierats men själva 
kompetensen som personalen inom Celemi besitter är svår att kopiera säger Fang. Oavsett hur 
bra läromaterial du har blir helheten aldrig densamma om utbildaren inte kan sin produkt 
menar Fang. 
 
Ytterligare ett exempel på vilken roll teknologiska faktorer kan spela är det svenska företaget 
Iggesund som är verksamt i Kina. Företaget arbetar inom kartongindustrin. De har lyckats 
utveckla en särskild teknik som gör det omöjligt för företag att kopiera deras produkt. 
Lösningen är ett märke på deras kartongprodukter som liknar en vattenstämpel men 
hemligheten är betydligt mer avancerad. Iggesund har dessutom med hjälp av en teknik kallad 
NIR (Near Infrared Spectroscopy) utvecklat ett verktyg som kan identifiera tillverkaren av en 
viss kartong (som fingeravtryck). Nu är företaget på väg att bygga upp ett bibliotek av 
fingeravtryck som kan hjälpa kunder att identifiera vem tillverkaren är. Det vanliga problemet 
med piratkopiering har gjort att fler och fler inom kartongindustrin väljer att satsa på kvalitet.  
Ju högre kvalitet och avancerad teknik, desto svårare för piratkopierarna, resonerar företagen. 
(Dragon News 04-2004) Även respondenter i enkätstudien anger att innovation och Forskning 
och Utveckling blivit allt viktigare för att motverka piratkopiering.  
 

4.5 Geografiskt läge i Kina 
Det som framkommer i alla intervjuer är att respondenterna ger en bild av att problemet med 
piratkopiering har olika förutsättningar beroende på var i Kina företaget befinner sig. Förutom 
att Lindvall menar att det är lättare att hitta långvarig personal i mindre städer talar det mesta 
för att problemen med piratkopiering underlättas i större städer. Wang menar att lokal 
protektionism från myndigheternas sida är vanligare på landsbygden. Antalet västerländska 
företag i större städer som Shanghai gör det lättare för företag att träffas och utbyta 
erfarenheter, eller att organisera sig och försöka åstadkomma förändringar (lobbying).  
 
 Fang menar till och med att det är lite av Celemis piratkopieringsstrategi att operera i större 
städer. Skälet förklarar hon är att i större städer som Shanghai består deras kunder av större 
internationella företag som själva är noggranna med att ta avstånd från piratkopiering. Företag 
på landsbygden är mer priskänsliga menar Fang och accepterar hellre en billigare kopia än 
originalet. 
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4.6 Leverantörer 
I enkätstudien framgår att många av respondenterna anger att en piratkopieringsrisk kan vara 
leverantörerna. Förutom att utveckla guanxi i leverantörskedjan nämner respondenterna även 
kontraktsskrivning med höga böter som en åtgärd. En respondent skriver att de har en 
uppförandekod (supplier code of conduct) som granskas av en oberoende tredje part. 
Respondenten skriver även att den tekniska dokumentationen som skickas till leverantörerna 
är hårt kontrollerad och bara den nödvändigaste informationen framgår, de undviker så långt 
som möjligt att ge ”hela bilden”.  
 

4.7 Andra företag 
Wang bekräftar Yaos teori om att svårigheterna med att starta privata företag i Kina ger 
incitament till att istället börja med piratkopiering. För många företag är piratkopiering 
faktiskt till och med en medveten expansionsstrategi menar Wang. För att klara sig som egen 
företagare i Kina behöver man nå en viss storlek och genom piratkopiering kan företagen nå 
den kostymen. Företagens grundläggande affärsidé, det de egentligen vill syssla med, är oftast 
laglig men för att komma dit är det vanligt att de tar en olaglig genväg. Det är ett sätt för den 
fula ankungen att bli en vacker svan förklarar Wang. Även Lindvall berättar om en liknande 
erfarenhet. En tidigare kinesisk granne, nu framgångsrik affärsmän, berättade ogenerat att han 
började med att kopiera andra produkter för att sedan kunna starta sin egen verksamhet. 
 
Wang menar dock att de västerländska företagen även kommer att kunna se en positiv 
utveckling i takt med att kineserna själva börjar måna om sina varumärken. Det är en andra 
chans för de utländska företagen i Kina säger Wang. Den första chansen kom när Kina 
lagstiftade om patent, varumärke och upphovsrätt på 1980-talet.  
 
Lindvall och Andersson menar dock att den viktigaste företagsintressenten inte är de 
kinesiska företagen utan de utländska. Genom exempelvis Svenska Handelskammaren träffar 
svenska företagare varandra och utbyter erfarenheter. Svenska Handelskammaren är till för att 
tjäna sina medlemmar säger Andersson och berättar att de exempelvis erbjuder seminarier om 
IPR. Lindvall berättar även att de största svenska företagen träffas en gång om året och delar 
med sig av sina lärdomar. Wang berättar om den internationella organisationen QBPC 
(Quality Brand Protection Committee) som består av större företag som organiserar sig i Kina 
och lobbar mot piratkopiering. Lindvall anser att lobbying är ett möjligt sätt för företag att 
påverka och säger att han upplever den kinesiska regeringen betydligt mer lyhörd än den 
svenska för synpunkter. Även majoriteten av deltagarna i enkätstudien (79%) uppger att de 
anser att lobbying kan göra skillnad.  
 

4.8 Myndigheter  
Samtliga respondenter bekräftar problemet med lokal protektionism och brist på tillämpning 
av lagar. Wang bekräftar att problemet är betydligt större på landsbygden. Ofta är 
piratkopierarna generösa skattebetalare vilket gör att de lokala myndigheterna drar nytta av 
den illegala verksamheten. 
 
Samtliga respondenter efterfrågar mer utbildning och medvetenhet om IPR. Fang menar att 
hon tror att många av piratkopierarna är omedvetna om vilket brott de begår. Visst förstår de 
att de är olagligt men inte i vilken utsträckning eller var gränsen för plagiering går. Ingen av 
respondenterna är medveten om den handlingsplan som regeringen satt samman, där 
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utbildning faktiskt är en av punkterna. Wang påpekar att lagarna om IPR först inrättades på 
allvar på 1970-80 talet och därför fortfarande är relativt nya i relation till Kinas tradition av fri 
spridning av kunskap.  
 
Lian berättar att ytterligare ett problem för myndigheterna är att de är så dåligt organiserade. 
Anledningen till att poliserna på gatan inte alltid reagerar på de illegala DVD-försäljarna är 
enligt Lian att piratkopiering hanteras av en särskild myndighet (State Administration for 
Industry and Commerce) och bara ibland är polisen inblandad.  
 
I enkätstudien ställdes frågan om de medverkandes attityder gentemot svenska och kinesiska 
myndigheter. Det vanligaste svaret (33 %) var att när de kinesiska myndigheterna agerar är 
det bara ett spel för galleriet. Angående hur de svenska myndigheterna hanterar 
piratkopieringsproblemet var det vanligaste svaret (38 %) att respondenten inte hade någon 
uppfattning.   
  

4.9 Personal 
De anställda kan vara ett befogat orosmoment när det gäller piratkopiering. Wang berättar 
exempelvis om det kinesiska IT-företaget Huawei där nyckelpersoner med kunskap om de 
innersta företagshemligheterna startade ett eget konkurrerande företag. I det här fallet fälldes 
nyckelpersonerna och straffades med fängelse, ovanligt kommenterar Wang och förklarar det 
med att myndigheterna hade eget intresse i Huawei vilket påskyndade processen och bidrog 
till fängelsestraffen.  
 
För Celemi som kunskapsföretag är det särskilt angeläget att värna om de anställda menar 
Fang. Kärnan ligger i att motivera sin personal så att de stannar inom företaget. Fang berättar 
att det är ovanligt hög personalomsättning i Kina vilket kan försvåra för företagen att hitta 
pålitlig och långvarig personal. I Shanghai är det vanligt att de anställda byter jobb mer än en 
gång om året. Själv tror hon att hon är ett undantag som arbetat på samma plats i fem år. Hon 
berättar om sin make som byter jobb två gånger om året. Anledningen till den generellt höga 
personalomsättningen i Shanghai tror hon beror dels på att Shanghai ekonomiskt sett är en het 
stad med många utländska arbetsgivare som kan betala höga löner. Dels menar Fang att det 
inte finns samma företagskultur i Kina som i Japan där de anställda ofta stannar på samma 
företag under hela sin livstid. Västerländska företag står inför ytterligare två svårigheter 
menar Fang. Dels är det extra svårt att etablera en gemensam företagskultur på grund av olika 
värderingar och ibland språkbarriärer. Dessutom är inte karriärstegen så hög för kineser i 
västerländska företag, ofta är det bara västerlänningar som besitter chefspositionerna. Det i sig 
kan vara en faktor till varför kineser byter jobb så ofta tror Fang.  
 
Den höga personalomsättningen bekräftas av både Andersson och Lindvall. Lindvall som har 
erfarenhet från andra delar av Kina upplever dock att problemet inte är lika utbrett i mindre 
städer. Lindvall har själv relativt låg personalomsättning vilket han tror beror på Höganäs 
personalprogram IDP (Individual Development Prize) som syftar till att se individen och 
erbjuda utvecklingsmöjligheter. Ytterligare ett exempel hur Höganäs minskade risken för 
piratkopiering var att minska personalens totala kunskap om produktionsprocessen (se 4.4). 
Andersson berättar att ytterligare en vanlig säkerhetsåtgärd mot personalen är att i 
anställningskontraktet komma överens om en ”karantäntid” som måste passera innan den 
anställde får ta en ny anställning.  
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5. Analys   
 
I detta kapitel kopplas teorin och empirin samman till en diskussion som syftar till att nå ett 
svar på problemformuleringen: Hur kan svenska företag i Kina skydda sig mot 
piratkopiering? Vilka möjligheter och hinder finns? 

 

5.1 Juridiska faktorer 

5.1.1 Möjligheter 
Nu är det sju år sedan Kina blev medlem i WTO och respondenterna menar att medlemskapet 
har haft stor betydelse för piratkopieringsproblemet. WTO:s fortsatta arbete ger indikationer 
på att utvecklingen går åt rätt håll. Detta är en positiv utveckling på högsta nivå, men det finns 
även åtgärder företag kan vidta på företagsnivå för att öka möjligheterna att motverka 
piratkopiering. Oavsett hur ditt företag ser ut, oavsett antal anställda, produktionsteknologi 
och geografisk placering finns det en åtgärd som alla företag i Kina bör vidta: registrering. 
Utan registrerat varumärke, patent och eventuellt upphovsrätt är företag chanslösa vid en 
eventuell framtida tvist. För att hitta rätt i registreringsdjungelns olika 
myndighetsbeteckningar (NCA, SIPO, AQSIQ m.fl.) rekommenderas att företagen anställer 
en juridisk rådgivare. En lokal jurist torde vara både effektivare och billigare än en 
västerländsk rådgivare. Fördelen med att anställa en svensk advokat är naturligtvis att språk- 
och kulturella barriärer försvinner. Men det faktum att det krävs registrerade byråer för att 
handlägga ärenden gör att den svenske advokaten behöver ta hjälp av mellanhänder vilket gör 
att kostnaden ökar.   

5.1.2 Hinder 
De administrativa svårigheterna att registrera på rätt sätt försvårar för de utländska företagen. 
Dels är det en djungel av administrativa kontor och myndigheter, dels måste företagen ha en 
auktoriserad agent. Har företaget sedan inte kontor i landet är processen ännu svårare. Den 
ekonomiska sidan av registrering och juridisk rådgivare måste även beaktas. Juristen Lian och 
juridikprofessorn Wang hävdar båda bestämt att det inte är några stora kostnader för företagen 
att registrera patent, varumärke och upphovsrätt ordentligt. Celemi är dock ett exempel på 
företag som valt att inte patentregistrera på grund av kostnaden. Av samma anledning valde 
de att inte gå till rätten när de blivit kopierade. Naturligtvis är det så att förebyggande 
kostnader måste ställas i proportion till vad det kan kosta om företaget skulle bli kopierade. 
Men de förebyggande kostnaderna måste även ställas i proportion till företagets plånbok. Ett 
patentalternativ som föreslogs av Lindgren (2008) är att bara söka patent i de länder där 
konkurrenterna har sin produktion.  
 
Ytterligare ett hinder utöver den ekonomiska aspekten är bristen på tillförlitlighet inför det 
kinesiska rättsväsendet. Det faktum att den administrativa vägen dessutom går både fortare 
och är billigare gör att den juridiska alternativa vägen inte utnyttjas i den mån den borde.  

5.1.3 Att vidta åtgärder eller ej? 
Naturligtvis ska ett företag vidta de juridiska åtgärder de kan, i relation till företagets ekonomi 
och behov. Wang menar att det mer eller mindre är företagens skyldighet att gå till domstol 
och utnyttja de kanaler som finns. Går företagen inte till domstol sänder företagen fel signaler 
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till piratkopierarna samtidigt som det juridiska väsendet undslipper påtryckningar. Professor 
Wang är orolig för att de kinesiska företagen inte förstår vikten av att skydda sin IPR. Han 
erkänner att domstolsväsendet är bristfälligt men att det behövs påtryckningar från 
näringslivet. Samtidigt säger Wang att ”front door” aldrig fungerar i Kina. Som jag ser det är 
domstolen Kinas front door till slutet på problemen med piratkopiering. Domstolen är den 
rätta vägen att gå och i grund och botten håller jag med Wang om att företagen borde utnyttja 
domstolarna i större utsträckning. Men om ”the front door” inte fungerar i Kina tycker jag 
knappast att det är de västerländska företagens skyldighet att försöka slå in den. Varför ska de 
slösa tid och resurser på att banka huvudet på en dörr som inte går att öppna? Jag tror inte att 
det enskilda företaget är tillräckligt starkt, inte heller är det deras skyldighet. Som kommer att 
diskuteras senare i kapitlet finns det mer effektiva sätt för företag att bekämpa piratkopiering 
på. 
 

5.2 Kulturella faktorer 

5.2.1 Möjligheter 
Guanxi är ett allmänt accepterat tillvägagångssätt för företagen att ta genvägar. Genom att 
känna rätt folk kan företagen exempelvis få tillång till information och få sitt ärende handlagt 
tidigare. Det är inte bara med myndigheter det är viktigt att utveckla guanxi, det kan även vara 
viktigt i leverantörskedjan. En av respondenterna i enkätundersökningen menar att etablera 
relationer i leverantörskedjan är ett sätt för deras företag att minska piratkopieringsrisken, 
man kopierar inte sina vänner.  
 
Med västerländska mått mätt är guanxi på gränsen till korruption. Fang, Wang och Lian ser 
inte några problem med guanxi eller kopplingen till korruption medan Andersson och 
Lindvall tydligt gör det. Gissningsvis beror skillnaden på att de kinesiska respondenterna är så 
vana vid guanxi, fenomenet har alltid varit så närvarande att det inte ifrågasätts. I min 
uppfattning vad det gäller guanxi bör inte de utländska företagen i Kina i detta avseende ta 
seden fullt ut dit de kommit. Kontakter bör etableras och underhållas med viss försiktighet. 
Guanxi kan vara ett hjälpmedel i kampen mot piratkopiering så länge företagen håller sig på 
rätt sida av linjen.  

5.2.2 Hinder 
Enligt litteraturen (exempelvis Gregory 2007) skulle konfucianismen vara ett hinder i kampen 
mot piratkopiering. Litteraturen menar att konfucianismens kritik mot rättsväsendet och dess 
tankar om fri tillgång på kunskap fortfarande influerar det kinesiska samhället och gör det 
ovilligt att anamma IPR. Personligen tror jag att det är en alltför konstruerad sanning. 
Jämförelsevis har kristendomen haft stor inflytelse över det svenska samhället men jag tror att 
det är få som skulle leta citat i bibeln för att beskriva svenskar i allmänhets inställning och 
attityder idag. Konfucianismen har obestritt haft stor inflytelse över det kinesiska samhället. 
Det är dock långsökt att försöka förklara Kinas bristande IPR med citat från Konfucius. 
Professor Wang som citerade Konfucius var också den respondent som var mest angelägen att 
sprida kunskap om IPR vidare. Det största problemet är troligtvis att kunskapen om IP är liten 
i Kina, och visste kinesiska företagare om hur de kan tjäna pengar på det skulle incitamenten 
att skydda sin egen verksamhet öka.   

5.2.3 Geografiska kulturella avvikelser  
Ytterligare ett faktum som inte går att förbise när den kulturella aspekten diskuteras är Kinas 
storlek. Kinas befolkning uppmättes till 1 321 851 888 i juli 2007. Kina är uppdelat i 31 
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provinser med sju stora språkgrupper, inom varje språkgrupp finns det dessutom ett antal 
dialekter (Lee 2007). Att försöka diskutera ett typiskt kinesiskt beteende och tala om en kultur 
vore inte bara felaktigt utan även ignorant. Betänk bara de lokala skillnader vi talar om i vårt 
9 miljoner-land Sverige, från tysta norrlänningar till snåla smålänningar.  
 

5.3 Historiska faktorer 

5.3.1 Möjligheter 
En vanlig åsikt som uttrycks i litteraturen är att Kina kommer att bry sig om IPR först när 
landet har egna innovationer att skydda. Vad ett sådant uttalande ignorerar är att i många 
avseenden var Kina först, men de ”förstod inte” att de kunde tjäna pengar på det. Kina var 
exempelvis före väst i både jordbruksteknik och porslinstillverkning. Kina på kinesiska 
(Zhong Guo) betyder Mittens Rike och namnet skvallrar om en svunnen tid. Vad troligtvis 
alla kineser vill är att Kina ska få tillbaka sin status just som mittens rike. Idag genomgår Kina 
en enorm utveckling. På ett World Economic Forum i Dalian 6-8 September 2007 sa Greg 
Shea (President and Managing Director, US Information Technology Office, People’s 
Republic of China) “China is not an emerging economy, it’s a re-emerging civilization”. Vad 
han syftar på är att Kina har en tusenårig intellektuell historia men har tappat sin position, av 
en rad olika anledningar. Något riktigt erkännande för uppfinningarna fick Kina aldrig, till 
stor del på grund av att begreppet property (äganderätten) inte fanns. Uppfinningsrikedomen 
har alltid funnits i Kina. Den historiska möjligheten är att dagens kinesiska ”emerging 
companies” ser tillbaka och bestämmer sig för att göra ”rätt” (enligt den västerländska 
rättsskalan) och ta större hänsyn till IPR.  

5.3.2 Hinder 
Kinas mer eller mindre obefintliga domstolstradition gör det knappast lättare för företagen att 
motverka piratkopiering. Förutom att det inte finns någon rättslig tradition finns det en stor 
misstro mot domarna. Wang menar att ytterligare en stor nackdel är att det inte finns så många 
tidigare piratkopieringsfall som skulle kunna vara prejudicerande. De relativt unga patent- och 
varumärkeslagarna med blotta 30 år på nacken har inte hunnits att praktiseras eller utnyttjas 
tillräckligt. Att Kina sedan inte heller har någon tradition av IPR gör saken ännu värre. Det 
som gör att vi i Sverige värnar så hårt om vår tryckfrihet beror troligtvis på att den första 
tryckfrihetsförordningen kom redan 1776 (www.riksdagen.se). Den historiska traditionen ska 
inte underskattas och utgör idag ett stort hinder för företagen samtidigt som det vittnar om att 
det kommer att ta tid innan lagarna implementeras fullt ut.  

5.3.3. Det stora språnget framåt 
Det stora språnget var en misslyckad kampanj av Mao 1958 för att öka takten i landets 
socialistiska utveckling (se exempelvis Nyström & Nyström 2001). Idag talas om ett annat 
språng framåt, Kinas språng från U-land till I-land. Dragon News skriver att Deng Xiaopings 
uttalande ”to get rich is glorious” gjorde att folk ville bli rika fort och ändamålet helgade 
medlen. De kinesiska företagen som utnyttjar piratkopiering som tillväxtstrategi andas samma 
filosofi. Under uppsatsarbetets gång har jag fått en känsla av att piratkopiering rättfärdigas 
med att Kina ligger efter väst i utvecklingen. ”Den fula ankungen blir en svan” sa Wang under 
intervjun apropå den tvivelaktiga tillväxtstrategin. Liknelsen syftar på de små privata 
företagen som utnyttjar piratkopiering för att bli tillräckligt stora att de kan komma upp på 
samma nivå som de större företagen. Frågan är vad som händer när Kina tagit språnget upp 
till en utvecklingsnivå motsvarande väst, när Kina blivit en ”vit svan”. Piratkopiering kommer 
inte längre att kunna motiveras eller rättfärdigas med att Kina ligger efter i utvecklingen. Men 



26 

det betyder knappast att piratkopieringen kommer att upphöra. Det är centralt att motverka 
rättfärdande argument som ”det gör väl ingenting om vi kopierar det här, det västerländska 
företag X tjänar ändå så mycket”. Uttalandet är inget mer än ett försök att rättfärdiga en illegal 
men lönsam affärsidé. Görs ingenting kommer troligtvis piratkopiering vara lika utbrett även 
när Kina tagit språnget, men argumenten kommer att vara förbytta.  
 

5.4 Övriga situationsfaktorer 

5.4.1 Företagsstorlek 
Att företagsstorlek är något som påverkar företagets möjligheter att hantera piratkopiering 
verkar enkelt och inte särskilt underligt. Storleken kan dock få olika konsekvenser beroende 
hur man ser på det. Ett större företag har troligen mer resurser att hantera piratkopiering än ett 
mindre. Respondenterna hävdar att större företag eventuellt kan få mer stöd av de kinesiska 
myndigheterna (exempelvis för att de är goda skattebetalare och ger arbetstillfällen).  
 
Ett större företag, som Fang påpekade, har dock inte samma möjlighet till kontroll och insyn 
som ett mindre företag. Med storlek kommer även större behov av exempelvis registrering, ett 
större företag torde behöva söka fler patent än ett mindre. Antagningsvis är det även troligt att 
det ligger mer i större företags intresse att ta kampen och sätta exempel.  

5.4.2 Geografiskt läge 
Det är naturligt att Kinas geografiska skillnader inverkar på företags möjligheter att bekämpa 
piratkopiering. Utifrån intervjuerna och litteraturstudien verkar det som om skillnaden beror 
dels på avståndet från Beijing (i maktsammanhang) men även beroende på stadens 
utvecklingsgrad. Ju längre från centralregeringen i Beijing desto vanligare är det med 
piratkopiering. Det gamla ordspråket ”The mountains are high and the emperor is far away” 
verkar stämma in väl. Respondenterna upplever även att problemen är mindre i de mer 
utvecklade städerna Beijing och Shanghai. Wang gav förklaringen att det beror på att lokal 
protektionism är vanligare på landsbygden eftersom de är mer beroende av skattepengarna 
och arbetstillfällena som piratkopiering ger. Ytterligare en anledning till att piratkopiering är 
mindre i de mer utvecklade städerna tror jag beror på att de städerna helt enkelt är mer 
västerländska. Det finns en större medvetenhet om IPR i exempelvis Shanghai och troligtvis 
en större absorptionsförmåga för västerländska idéer.  

5.4.3 Teknologiska faktorer 
Utifrån litteraturen jag läst diskuteras piratkopiering sällan eller aldrig ur ett teknologiskt 
perspektiv. De gånger det nämns är det ofta för att beskriva hur snabbt piratkopierarna lär sig 
att efterapa tekniken. På så sätt beskrivs teknik nästintill som en nackdel. Utifrån intervjuerna 
och enkäterna att döma verkar det lättare för tillverkande företag att hitta fler åtgärder att 
skydda sig genom jämfört med exempelvis kunskapsföretag. Naturligtvis ser möjligheterna 
olika ut för olika tillverkningsprocesser och produkter. Några av de förslag som kommit fram 
i empirin är dela upp produktionsprocessen och därmed säkerställa att personalen bara besitter 
en pusselbit, förlägga centrala produktionsdelar i Sverige, utveckla en särskild märkning 
kännetecknande för företagets produkter (fingeravtryck). Ingen av dessa åtgärder skulle vara 
möjlig att vidta för ett kunskaps- eller tjänsteföretag. Fang som själv arbetar i ett 
kunskapsföretag upplever att det är en fördel eftersom de inte har någon teknik som kan 
kopieras. Men skulle en anställd lämna och starta ett konkurrerande företag med exakt samma 
affärsidé är skadan skedd eftersom de anställda har tillgång till hela pusslet. I renodlade 
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kunskapsföretag är det personalen som är pusslet. Teknik kan kopieras, men ju mer avancerad 
och genomtänkt desto fler möjliga åtgärder finns det för tillverkande företag.  
 

5.5 Företagets intressenter  

5.5.1 Myndigheter 
Det stora problemet med de kinesiska myndigheterna är att avståndet från centralledningen till 
de lokala myndigheterna är stort, både geografiskt och visionsmässigt. Utåt sett visar den 
kinesiska staten en vilja att ta itu med piratkopieringsproblemen men så länge det budskapet 
inte når ut över hela landet är centralledningens ord inte mycket värda. En punkt på 
regeringens 10-plans lista är ”training and education”. Inte någon av respondenterna har hört 
talas om att regeringen försöker utbilda i och uppmärksamma IPR. Respondenterna ger 
snarare en spegelvänd bild av myndigheter som inte tjänar folket och dessutom i vissa fall 
ställer sig på piratkopierarnas sida. Det saknas målkongruens och samordning bland 
myndigheterna vilket bland annat skadar företagen. De otaliga patent, varumärkes och 
upphovsrätts-registreringskontoren är ett exempel på detta. Det som försvårar är bland annat 
mutor och korruption, men mycket beror även på de lokala myndigheternas utvärdering. Hade 
de inte utvärderats efter lönsamhet skulle det inte längre finnas incitament att skydda 
piratkopierarna på det sätt som sker idag. Mycket av problemen med piratkopiering skulle 
kunna lösas med bättre kommunikation och samordning av Kinas myndigheter. Tröstlöst nog 
för företagen som i detta avseende är maktlösa, dessutom kommer det att ta tid.  
 
Även de svenska myndigheterna skulle kunna spela en viktig roll för företagen i Kina när det 
gäller piratkopiering, problemet är att de idag är relativt osynliga. Att majoriteten av 
respondenterna i enkätstudien inte har någon uppfattning om svenska myndigheternas stöd 
skulle kunna vara en bekräftelse på detta. I min litteratursökning har jag använt information 
från exempelvis Danmarks ministry of foreign affairs, USA:s handelsdepartement, brittiska 
ambassaden i Beijing som samtliga ger ut guider till hur företag kan skydda sina IPR i Kina. 
Inte någon svensk motsvarande myndighet ger ut liknande information. Den enda svenska 
organisation som nämns av respondenterna är Svenska Handelskammaren, som är en ideell 
organisation utan statligt stöd. Det enda som står att finna på svenska regeringens hemsida om 
IPR är tre tal av Tolgfors (mars-juni 2007) där han beklagar Kinas implementering av IPR och 
säger att Sverige arbetar för att förbättra situationen genom WTO och EU 
(www.regeringen.se). Det är troligtvis påtryckningar på den här nivån som Kina behöver. 
Sverige skulle dock kunna underlätta och stödja de svenska företagen i Kina betydligt mer, 
exempelvis genom en guide på ambassadens hemsida med information om situationen och 
uppgifter om vart de kan vända sig.  

5.5.2 Personal 
Billig arbetskraft är i många fall den viktigaste anledningen till varför företag väljer att 
etablera sig i Kina. Anställda kan, precis som varsomhelst i världen, vara en källa till 
piratkopiering. Det finns dock anledning att belysa situationen i Kina eftersom respondenterna 
har pekat på faktorer som kan ytterligare försvåra för arbetsgivaren. Samtliga respondenter 
vittnar om att det är en ovanligt hög personalomsättning i Kina och att detta är något som 
företagen upplever som ett problem. Detta tros bero på den heta ekonomin och jakten på 
löneökningar. Ytterligare en anledning uppges vara att kineserna har svårt att ta till sig de 
västerländska företagens kulturer och värderingar. En tredje teori är att kineserna byter jobb 
så ofta för att de inte har möjlighet att klättra i de västerländska företagen. Denna sista teori 
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får dock inte stöd av enkätundersökningen där majoriteten av företagen har en kinesisk 
majoritet i ledningsgruppen.  
 
Det är naturligtvis viktigt för alla företag att sträva efter att behålla sin personal, både ur 
effektivitet- och kostnadssynpunkt. Därför borde det vara av vikt för alla företag att analysera 
den höga personalomsättningens ursprung samt arbeta fram metoder för att motverka den. Ur 
ett piratkopieringsperspektiv torde det dock vara av störst vikt för kunskapsföretag. Det är 
även typen av företag och produkt som avgör möjligheterna att skydda sig mot kopiering. 
Tillverkande företag kan som Höganäs exempelvis dela upp produktionsprocessen i olika 
delar och därmed förhindra att personalen får en helhetsbild. Kunskapsföretag har inte samma 
möjlighet att skydda sin företagshemlighet, det är snarare så att personalen när den är upplärd 
är företagets kärna. 
 
Som företagare i ett nytt land är du ömtålig och det är lätt att garden höjs högt, kanske onödigt 
högt. En misstänksamhet mot personalen gynnar inte arbetsklimatet och kan troligtvis snarare 
leda till ännu högre personalomsättning. Kineserna är varken mer eller mindre ohederliga än 
andra nationaliteter. Olyckligt nog är grogrunderna och förutsättningarna för piratkopiering 
goda. En företagare i Kina bör vidta samma försiktighetsåtgärder som mot personal i sitt 
hemland vad det gäller kontrakt och sekretessavtal. 

5.5.3 Leverantörer 
Intressenten leverantörer uppmärksammas först i enkätstudien och kan naturligtvis, beroende 
på hur leverantörskedjan ser ut, vara en källa till piratkopiering. Respondenten nämner 
guanxi, kontraktsskrivning och uppförandekod (som granskas och kontrolleras av en tredje 
part) som åtgärder på problemet. Brist på kontroll av leverantörer kan förutom piratkopiering 
leda till omänskliga arbetsvillkor med barnarbete och bristfälliga säkerhetsvillkor som följd. 
”Ta seden dit man kommer” brukar det heta men som svensk företagare bör samma 
referensram för vad som är etiskt i Sverige även tillämpas i Kina. Omvänt bör de svenska 
företagen inte per automatik kräva samma etik tillbaka från leverantörerna. Piratkopiering 
anses som stöld i Sverige men i Kina anses det fortfarande bara vara en smart genväg. Detta 
bör de svenska företagarna vara medvetna om och kontrollera sina leverantörer, samtidigt som 
de kan säkra arbetsvillkoren för arbetarna.  

5.5.4 Andra företag  
Intressenterna andra företag är både hoppingivande och nedslående. Det framgångsrika 
samarbetet mellan företag i olika företagsorganisationer (exempelvis Svenska 
Handelskammaren) kan vara en källa till nya lösningar och idéer på piratkopieringsproblemet. 
Samtidigt finns det genom organisationerna möjlighet att påverka myndigheter genom 
lobbying, vilket respondenterna upplever som givande. Problemet som tidigare diskuterats är 
att centralregeringen är villigt inställd, det är på lokal nivå som problemet ligger. Det kan 
därför ifrågasättas vilken betydelse lobbying då har när centralregeringen inte når ut till de 
lokala myndigheterna. Samtidigt är det troligtvis så att utan påtryckningar händer absolut 
ingenting. Företagen bör därför fortsätta organisera sig och lobba för de förändringar de vill 
se. Inte för att det är företagens skyldighet, men för att det ligger i deras intresse.  
 
Ytterligare en positiv utveckling är att de kinesiska företagen i sinom tid kommer att få upp 
ögonen för IPR. Enligt China Daily fick SIPO (State Intellectual Property Office) in 301000 
kinesiska patentansökningar 2007, vilket är en ökning med 35 % jämfört med 2006. Därmed 
kommer pressen på att rättsväsendet fungerar tillta ytterligare (China Daily 20 feb 2008).  
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Det som dock är nedslående är att piratkopiering används av många företagare som 
tillväxtstrategi. Detta fenomen indikerar djupet av piratkopieringsproblemet i Kina. Det visar 
på den utbredda acceptans för piratkopiering som finns i det kinesiska samhället och det visar 
att fenomenet även är ett politiskt problem. Hade företagsklimatet för mindre privata företag 
varit lättare hade inte fenomenet funnits. I takt med att Kina förändras till en 
marknadsekonomi kommer Kina behöva släppa taget om de stora statliga bolagen och släppa 
in mindre företagare.  
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6. Slutsats och reflektion 
 
I detta kapitel belyses och reflekteras kontentan från det föregående kapitlet. Avslutningsvis 
ges förslag på fortsatt forskning inom området.  
 
 

6.1 Slutsats 
Den största källan till problemet med piratkopiering i Kina ligger på en onåbar nivå för de 
svenska företagen. Det handlar till viss del om en utbredd acceptans för kopierade varor i 
Kina. En acceptans som inte bara finns hos kineserna utan även hos utlänningar som studerar, 
arbetar eller turistar i Kina. Acceptansen för kopierade varor föds troligen ur tillgängligheten 
till den piratkopierade marknaden. En tillgänglighet som skulle kunna begränsas betydligt 
bättre av de kinesiska myndigheterna. På papperet finns både ett täckande regelverk och 
handlingsplaner. Det som hindrar detta från att aktualiseras är lokal protektionism, 
dysfunktionella utvärderingssystem, mutor och korruption. Utländska myndigheter, WTO, EU 
och intresseorganisationer sätter press på Kina. Centralregeringen i Beijing är samarbetsvillig 
och har en uttalad önskan om att nå ett slut på problemet. Svårigheterna ligger i att föra ut 
budskapet över hela Kina, nå målkongruens och implementera lagarna i verkligheten.  
 
Som svensk företagare i Kina kan situationen verka hopplös och man kan känna sig maktlös. 
Det finns dock möjligheter att påverka stat och myndigheter som på längre sikt kan ge 
resultat. Genom organisationer som exempelvis Svenska Handelskammaren finns det 
möjligheter för företagarna att stärka sin röst och tillsammans påverka.  
 
Det juridiska systemet är starkt eftersatt i Kina och vilken betydelse patent, varumärke och 
upphovsrätt har i praktiken kan diskuteras. Helt klart är att utan registrering är företag 
chanslösa vid en eventuell framtida konflikt. Patent, varumärke och upphovsrättsregistrering 
är de preventiva åtgärder som det juridiska systemet erbjuder och därför bör företag utnyttja 
dem. Mycket talar dock för att registrering kommer få en större betydelse i framtiden i takt 
med att kinesiska företag blir medvetna om Intellectual Property Rights och söker egna 
patent.   
 
I väntan på att Kinas skydd mot piratkopiering utvecklas är ansvaret på att de svenska 
företagen själva utvecklar ett eget skydd stort. Det viktigaste är att företagen har en 
medvetenhet om piratkopieringsproblemet. Uppsatsen visar att företagens möjligheter att på 
bästa sätt motverka piratkopiering beror på en rad olika faktorer samt hur relationerna till 
företagens intressenter ser ut. De faktorer och intressenter som behandlats i denna uppsats är 
element som belysts av respondenterna i intervjuerna och enkätstudien. Vid en vidare 
undersökning av fler företag skulle säkert ytterligare element som inverkar på företagens 
möjlighet att hantera piratkopiering komma fram. Elementen varierar från företag till företag. 
Företagen bör utveckla en piratkopieringsstrategi anpassad just till deras företag. Beroende på 
hur företaget ser ut (storleksmässigt, resursmässigt, geografiskt, teknologiskt, kontakter, 
anställda, leverantörer med mera) ser åtgärderna för företagen olika ut. Svaret på hur företag 
skyddar sig mot piratkopiering står inte att finna i en kokbok om hur man gör affärer i Kina, 
utan svaret finns inom företaget och i dess omgivning. Det finns inget universalt recept mot 
piratkopiering. Mitt sista råd till svenska företag i Kina är att ha tålamod. Intellectual Property 
Rights är ett västerländskt påfund och piratkopiering än så länge bara fel enligt det 
västerländska rättssnöret. Det kinesiska rättssnöret är tekniskt sett kompatibelt med det 
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västerländska, men det tillämpas ännu inte. Det kommer att ta tid innan begreppet accepteras 
fullt ut och lagarna implementeras. Förvandlingen kommer inte att ske av sig själv, företagen 
behöver dels utöva påtryckningar dels utveckla ett eget skydd. Men framförallt behöver de 
svenska företagen ha tålamod. Förändringens vindar blåser redan och i sinom tid kommer 
problemen med piratkopiering vara om inte bortblåsta så i alla fall avtagande. Kina är för mig 
fortfarande landet där ingenting är omöjligt.  
 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Denna uppsats visar att det finns skillnader mellan hur svenska företag vidtar åtgärder mot 
piratkopiering och påvisar förslag till lösningar. Exempelvis har det diskuterats hur 
tillverkande företag kan utnyttja specifik teknologi. Det skulle vara intressant att mer konkret 
undersöka hur trenderna skiljer sig åt mellan hur olika typer av företag skyddar sig mot 
piratkopiering. Det skulle även vara intressant att analysera vad den faktiska kostnaden för 
företag som drabbas av piratkopiering är, i exempelvis förlorad försäljning. Som diskuterades 
i inledningen är det dock risk att en sådan beräkning skulle bli spekulativ, dessutom skulle en 
sådan undersökning kräva ett nära samarbete med företagen.  
 
I denna uppsats har det diskuterats att en av de tyngsta underliggande förklaringarna på 
piratkopieringsproblemet är okunskap om IPR. Den kinesiska regeringen är medveten om 
problemet och har satt upp utbildning på agendan. Gemene man i Kina är dock fortfarande 
helt ovetande om utbildnings- och aktionsplanen. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning 
skulle kunna vara att undersöka företagens möjligheter att sprida kunskapen om IPR vidare, 
det ligger i deras intresse.  
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AQSIQ Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine 

(handlägger tullärenden) 
 
IP Intellectual Property (Immateriella rättigheter) 
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NCA National Copyright Administration (handlägger upphovsrättsärenden) 
 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 
RMB Renminbi (den kinesiska valutan 1 RMB=0,85 SEK) 
 
SIPO State Intellectual Property Office (handlägger patentärenden) 
  
TRIPS Trade-related Aspects of Intellectual Property (handelsavtal som reglerar 

immateriella rättigheter) 
 
WTO  World Trade Organisation (Världshandelsorganisationen) 



33 

Källförteckning 
 
Akademiska artiklar 
 
Yao W (2006) An Economics Analysis of Counterfeited Goods: the Case of China, Journal of 
the Washington Institute of China Studies, Spring 2006, Vol.1, No.1 
 
Böcker 
 
Alvesson M & Sköldberg K (2008) Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
analys, Studentlitteratur 
 
Bruzelius L & Skärvad P (2004), Integrerad organisationslära, Studentlitteratur: Lund 
 
Bryman A & Bell E (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder , Liber: Malmö 
 
De Burgh H (2006), China: Friend or Foe, Totem Books ,Cambridge, GBR 
 
Ghauri P & Grønhaug K (2005), Research Methods in Business Studies, Prentice Hall 
 
Gregory A (2003), China and the World Trading System: Entering the New Millennium, 
Cambridge University Press, West Nyack, USA  
 
Lagerqvist T (2006), Att göra affärer i dagens Kina, SNS Förlag: Stockholm 
 
Lee M (2007), How to outsmart China: The Complete Guide to Successful Business in China, 
Hampton Court Holdings, LLC, USA 
 
Lieberthal K & Lieberthal G (2004), Harvard Business Review on Doing Business in China 
Harvard Business School Publishing Cooperation 
 
Lindgren A, (2008), Skydda dina idéer, Uppsala Publishing House AB 
 
Nie J, (2007), The enforcement of intellectual property rights in China, Cameron May: 
London  
 
Nyström & Nyström (2001), Perspektiv på historien A, Gleerups Utbildning AB  
 
Elektroniska källor 
 
Enkätundersökningstjänst 
www.freeonlinesurveys.com 
 
Exportrådet 
www.swedishtrade.se 
http://www.swedishtrade.se/kina/?objectID=610 Avläst:18-04-08 
 
Kinas regering 
http://english.ipr.gov.cn/ipr/en/info/Article.jsp?a_no=197210&col_no=102&dir=200804 



34 

Avläst: 07-05-08 
 
Piratpartiet 
www.piratpartiet.se Avläst 19-05-08 
 
Stanford Encyclopedia of Philosophy  
http://plato.stanford.edu/entries/confucius/ Avläst 05-05-08 
 
Svenska Handelskammaren i Kina 
www.swedishchamer.com.cn Avläst 21-05-08 
 
Sveriges Regering 
http://www.regeringen.se/sb/d/126/a/136/action/search/type/simple?query=IPR Avläst 17-05-
08 
 
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____5560.aspx Avläst 21-05-08 
 
USA:s Handelsdepartement (Department of Commerce) 
http://www.mac.doc.gov/China/Docs/BusinessGuides/IntellectualPropertyRights.htm  
Avläst: 06-05-08 
 
WTO 
www.wto.org 
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm Avläst: 18-04-08 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm Avläst: 18-04-08 
 
 
Forum 
IPR Protection in China: The Myths and Realities of IPR Protection in China 
World Economic Forum, Inaugural Annual Meeting of The New Champions, Dalian 6-8 
September 2007 
Nerladdat från: http://www.youtube.com/view_play_list?p=EF0B0283ADF452FB&page=2 
(Länk från World Economic Forums hemsida: 
http://www.weforum.org/en/events/ArchivedEvents/index.htm ) 
 
 
Intervjuer 
 
Barbro Andersson 23-04-2008 
Representant Svenska Handelskammaren  
 
Monica Fang 26-04-2008 
Celemi Shanghai 
 
Jay Lian 28-04-2008 
Jurist på advokatfirman Shanghai Xinhua Law Firm 
 
Per Lindvall 28-04-2008 
Höganäs Shanghai 



35 

 
James Wang 4-05-2008 
Professor i juridik Fudan University Shanghai  
 
Rapporter 
 
Business Confidence Survey 2007 
European Chamber  
 
China IPR Report: An Overview of Intellectual Property Rights in China 2007 
Ministry of Foreign Affairs of Denmark 
 
Swedish Trade Council and SEB China Survey 2007 
Fredrik Hähnel, SEB 
Charlotte Rylme, Swedish Trade Council 
 
The economic impact of counterfeiting and piracy  
OECD 2007  
 
 
Tidningsartiklar 
 
“China’s innovation campaign: do’s and don’ts” China Daily 2006-03-19  
 
“New approach to patent trials” China Daily 2008-02-20 
 
”How to catch a pirate” Country Monitor (utgiven av Economist Intelligence unit) February 
27th: 2006 
 
“I Kina finns billiga kopior av allt” DN 2004-02-21 
 
”Copycats’ paradise” Dragon News (Svenska handelskammarens tidning) 04/2004   
 
 
 
 
 



36 

Bilagor 

Bilaga 1 Enkätstudie  
 

1. What is your average employee turn over rate in China? 
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2. What is the set up of the management team? 

13

2

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

non Chinese majority 50/50 Chinese majority

 
 

3. How do you prevent counterfeiting? Please choose all that apply: 
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Other: 

- trust people 
- access to our server is limited and project connected 
- Kontrakt med höga böter om någon kopierar. Täta leverantörsbesök. Supplier code of conduct 

program där audits gör av tredje part.  
- We are selling a package (product/application/customer) service in our customers factories 
- We are aware that some of our products could be copied but that’s a risk you have to live with  

 
Läsanvisning: 
Av 70 utskickade enkäter 
svarade 21 stycken. Detta är 
deras svar. Siffrorna över 
stolparna visar hur många 
som svarade per 
svarsalternativ. 
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4. Do you have any other ideas on how to protect your company that are mentioned in the question 
above? 

- keep production of important intermediate in the original countries like Europe/Asia 
- Focus on R&D and stay in the lead in regards to technology and soft-values 
- Be the most innovative every time 
- Loyalty and proudness towards our company 
- Split the knowledge into thin and separate slices 
- Kontrakt med höga böter om någon kopierar, Täta leverantörsbesök. Supplier Code of Conduct program 

där audits gör av tredje part. Hård kontroll av den tekniska dokumentationen som skickas till leverantören 
samt att bara ge nödvändig information och inte ”hela bilden” 

- Build upp good relations with the suppliers for long term business. 
 

5. Are you afraid that your products/services will be copied? 
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6. Have your products/services ever been copied? 
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7. If yes, did you take any action? If your answer to the previous question was no please move on to 
question 10 
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8. If yes, what actions did you take? If your answer to the previous question was no please move on 
to question 10 

- Internal actions. Investigate legal actions 
- Legal check. Personal meeting with the copy maker. No police action – yet! 
- Be better than competition, improve your own products and services 
- We bought some servie from a legal adviser 
- Böter enligt kontraktet. Den tekniska domkumentationen som leverantören får måste han signera att han 

mottagit. I kontraktet har bötesbeloppet höjts till mångmiljonbelopp OM kopiering. 
- Legal actions 
 

9. Did the actions help (did the counterfeiting stop?) 
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10. Have you ever cooperated with other companies to learn more about counterfeiting? 
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11. Do you believe that lobbying can make a difference? 
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12. What is your opinion on how the Swedish authorities handle the counterfeiting issue? 
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Other:   

- no impact 
- no idea 

 
 
13. What is your opinion on how the Swedish authorities handle the counterfeiting issue? 
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Other:   

- They are on their way 
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14. Why is counterfeiting such a big problem in China? Please check all the boxes that you believe to 
be TRUE 
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Other:  

- for our products not a pig problem 
- there’s a demand for cheap goods from China in West and other developed markets. Without demand 

there’s usually no supply. 
- Det anses av en del att det är en ära att bli kopierad. Kina är mycket penga-fixerat och om man kan tjäna 

pengar på något så försöker man med det. Kopiering ger billigare produkter. Förmodligen också sämre 
kvalitet, men det är sekundärt. För en kines så är priset viktigast! 

- To manage an economic turn around and growth in such a short time period, the only way is to take short 
cuts when it comes to technology and innovations.  

 
 

15. At last, if you have other opinions/ideas about the counterfeiting problem that have not been 
addressed above please feel free to express them here: 

- As mentioned above, not only focus on IPR, but rather more on R&D and keep core research back home. 
Also, this is also an issue that is related to education-systems. If technological lead is to be maintained, 
more engineers must be graduated from universities back in Sweden. 

- Maybe the prices on “real” goods are not realistic 
- Jag tycker själva kontraktsskrivandet är en central del i att förebygga kopiering. Detta bör få stort utrymme 

i din uppsats. I Kina är dessutom den personliga relationen mellan en kund och en leverantör (dvs. en 
inköpare och en säljare) oerhört viktig och när relationen finns och respekten finns så vill det till mycket för 
att säljaren ska börja kopiera sin kund (dvs. sin vän). 

- As same as the movie free down load in Nordic countries, the counterfeiting depends on time… later on, 
less and less counterfeiting problem.  
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Bilaga 2 Intervjumall  
 

1. Berätta lite kort om dig själv och ditt arbete 
2. Vilka åtgärder skulle du rekommendera att ett svenskt företag som kommer till Kina 

vidtar mot piratkopiering i: 
a. Förebyggande syfte? 
b. Efterhand (efter de blivit kopierade)? 
c. Vilka åtgärder tycker du är mest fruktgivande? 

3. Upplever du att det juridiska systemet mot piratkopiering är tillräckligt/täckande? 
4. Hur upplever du de svenska/kinesiska myndigheternas stöd? 
5. Upplever du att det är möjligt för företagare att påverka myndigheterna? 
6. Vilken roll upplever du att personalen spelar i ett piratkopieringssammanhang? (Kan 

det vara en källa till oro?) 
7. Tror du att guanxi är en viktig faktor i ett piratkopieringssammanhang? 
8. Hur upplever du Kinas utveckling inom IPR om: 

a. man tittar bakåt? 
b. man tittar framåt? 

Företagsspecifika frågor: 
9. Om du tittar på hur ditt företag ser ut, finns det några företagsspecifika faktorer som 

gjort det lättare/svårare för er att motverka piratkopiering? 
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Bilaga 3 Sammanfattande lista över åtgärder 
 
Följande är en sammanfattande lista över de åtgärder som belysts av respondenterna i 
intervjuerna och enkäterna. Somliga av punkterna motsäger varandra, men kan vara olika 
lämpliga i olika företag.  
 
Juridiska faktorer: 

• anlita en lokal jurist 
• registrera patent, varumärke och upphovsrätt 
• kontraktsskrivning med: 

o leverantörer 
o personal 
o andra nyckelpersoner 

• vidta åtgärder vid en eventuell kopiering 
o varningsbrev 
o juridisk väg 
o administrativ väg 

Kulturella faktorer: 
• utnyttja guanxi-fenomenet och etablera kontakter och ett 

nätverk. Väl fungerande guanxi kan både förebygga risken att 
bli kopierad (exempelvis av leverantörer) och skynda på en 
eventuell process. Var dock medveten om att guanxi ur 
västerländska ögon ofta är närbesläktat med korruption, beakta 
var gränsen går. 

Historiska faktorer:  
• Var medveten om Kinas tidigare inställning till IPR och att 

lagarna kring IPR bara är knappt 30 år gamla.  
Geografiska faktorer: 

• Lär känna ditt närområde och närkulturen, de geografiska 
skillnaderna i Kina är påtagliga. 

Teknologiska faktorer: 
• behåll F&U eller andra centrala delar i Sverige 
• dela upp produktionen  
• var innovativ och ligg alltid i framkant 
• satsa på kvalitet 
• begränsad tillgänglighet till servern 

Storleksmässiga faktorer: 
• var medveten om att vilken roll ditt företag har i det kinesiska 

samhället (skatt, arbetstillfällen) kan få konsekvenser för hur 
ett piratkopieringsärende hanteras av myndigheterna 

• utarbeta en piratkopieringsstrategi efter hur riskerna ser ut och 
vad budgeten tillåter. Väg kostnader mot vad en piratkopiering 
skulle kunna kosta och om möjligt, avsätt pengar till en IPR-
fond.  

Myndigheter: 
• utveckla guanxi med nyckelpersoner 
• var medveten om att det ibland är långt mellan central och 

lokal nivå. Lokal protektionism förekommer  
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Personal: 
• var medveten om riskerna, inte misstänksam 
• ge bara personalen pusselbitar av verksamheten 
• satsa på din personal och motivera dem till att stanna kvar i 

företaget 
• skriv kontrakt, kom exempelvis överens om en karantäntid som 

måste passera innan den anställde tar en ny anställning 
Kunder: 

• marknadsför dig som pionjär 
• rikta dig till kunder som uppskattar ett original 
• anpassa priset efter marknaden  

Andra företag: 
• gå med i organisationer, utbytt erfarenheter och lobba mot 

piratkopiering med stärkta röster 
Leverantörer: 

• granska genom regelbundna kontroller 
• begränsa information om tekniska detaljer i möjligaste mån 
• etablera guanxi  
• skriv kontrakt som garanterar böter vid en eventuell kopiering 

 
 


