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Sammanfattning 
 

Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

Marknadsföring, 2012. 

Författare: Therése Carlbrant, Stephanie Ellfors 

Handledare: Anders Pehrsson 

Titel: Svenska miljöteknikföretag i Kina 

 

Bakgrund: Det satsas just nu mycket resurser på svensk miljöteknik eftersom dagens 

klimatomställningar är en stor utmaning och är en utav Regeringens prioriterade områden. På 

senare år har exporten av miljöteknik ökat men i förhållande till den totala andelen varuexport 

är den fortfarande låg. En av Sveriges största mottagarland är Kina. Kinas miljöproblem 

förväntas bli värre för varje år och landets ledare har utvecklat en viss insikt på senare år i den 

växande miljöproblematiken men det finns mycket kvar att arbeta med. Regeringen har tagit 

fram åtgärder och strategier för att främja svensk miljöteknik bland annat är Kina ett 

prioriterat land. Med hänsyn till detta finns det ett behov av att studera vilka faktorer som 

bidrar till export och etablering på utländska marknader och vilka faktorer som påverkar 

företagen i deras utlandsetableringar. 

Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för företags internationalisering på 

avlägsna marknader.  

Problemformulering: Denna studie består av en problemformulering och är följande; Hur 

påverkar externa faktorer företags etableringsformer på kulturellt och geografiskt avlägsna 

marknader?  

Metod: Det empiriska underlaget består av kvalitativa studier baserade på fyra 

semistrukturerade intervjuer med personal från Absolent AB, Envac AB, ITT Water & 

Wastewater AB samt Exportrådet.  

Slutsatser: Våra studieresultat baserade på tre fallstudier visar på samband mellan host-

country factors i form av kulturella skillnader och marknadsattraktivitet och val av 

etableringsform. Resultaten visar också på samband mellan host-country factors och 

inträdesbarriärer. De senare påverkar dock inte valet av etableringsform. Vi har även studerat 

påverkan av home-country factors på val av etableringsform men resultaten visar inte på ett 

tydligt samband. De studerade företagen har med anledning av dessa faktorer valt att etablera 

helägda dotterbolag. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel ger vi en bakgrund till ämnet samt ger en förklaring till varför det är av intresse 

att studera. Bakgrunden åtföljs av en problemdiskussion i vilken de senaste teorierna 

diskuteras. Problemdiskussionen avslutas med en problemformulering och ett syfte.    

 

1.1 Bakgrund 
 

 
”Klimatomställningen är en utmaning av historiska mått och en av regeringens viktigaste 

prioriteringar. Samtidigt är vi övertygade om att klimathotet kan vändas till en möjlighet. 

Genom intensiva insatser för att stödja svensk miljöteknik visar vi att Sverige kan och vill ta 

ledartröjan i omställningen.”  

(Olofsson, Carlgren, Björling, 2008) 

 

År 2008 tillsattes, på regeringens uppdrag, Swentec, Sveriges Miljöteknikråd. Uppdraget var 

att stärka svensk miljöteknik genom att utveckla en effektiv och övergripande struktur. 

Swentecs uppgift var att tillhandahålla goda exempel, få till stånd en ökad samverkan samt 

bidra med och förmedla kunskap inom miljöteknikområdet. Ett slutbetänkande och en 

handlingsplan lämnades in till regeringen den 29 november 2010 och därmed var uppdraget 

utfört. Handlingsplanen innehöll 82 åtgärder för ökad tillväxt och export. 

(http://swentec.se/sv/Startsida1/Om-Swentec1/, 2011-12-18)  

 

Trots att Swentec sedan en tid tillbaka upphört som organisation, pågår fortfarande arbetet 

med miljöteknik. Definitionen av miljöteknik lyder ” Miljöteknik är all teknik som direkt eller 

indirekt bidrar till en bättre miljö. Miljöteknik innefattar sådana varor, system, processer och 

tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar 

sett ur ett livscykelperspektiv.” (http://swentec.se/sv/Startsida1/Miljoteknik/ 2011-05-10)  

 

Enligt senast publicerade siffror från Swentec (2009) finns det cirka 6530 miljöteknikföretag i 

Sverige. Mellan år 2008 och 2009 minskade omsättningen med 12 procent på grund av 

lågkonjunkturen men samtidigt ökade exporten med 4,8 procent. (Svensk miljöteknik i siffror 

http://swentec.se/sv/Startsida1/Om-Swentec1/
http://swentec.se/sv/Startsida1/Miljoteknik/
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2009) Av den totala andelen varuexport har andelen miljöteknikexport stadigt ökat de senaste 

åren. Idag utgör den cirka 3,2 procent från att ha tidigare legat på mellan 1-2 procent. 

Miljöteknikexporten visade sig också relativt stadig under lågkonjunkturen. Den föll då med 8 

procent medan den totala varuexporten föll med hela 16 procent. Detta tyder, enligt 

verksamhetschefen på Swentec Berit Gullbransson, på att ”det hållbara samhället är stabilare 

än samhället i övrigt”. (http://swentec.se/sv/Startsida1/pressrum/nyheter/Varuexport-

2009/, 2011-12-18) 

 

Trots ökningen av miljöteknikexport är exporten i förhållande till den totala andelen 

varuexport låg. I år, 2011, har regeringen tagit fram en ”strategi för utveckling och export av 

miljöteknik 2011-2014”. Strategin bygger framförallt på den handlingsplan som Swentec tog 

fram i samband med sitt upphörande som organisation. Den nya strategin bygger på 3 

huvudmål; ”att åstadkomma goda förutsättningar för framväxt och utveckling av 

miljöteknikföretag i Sverige”, ”att främja export av svensk miljöteknik och därmed bidra till 

hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige och globalt” och slutligen ”att främja forskning och 

innovation inom miljöteknik och underlätta för innovationer att kommersialiseras”. 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/40/71/f06ab2d4.pdf, 2011-12-17).  

 

Tillväxtverket har tagit fram en pilotinsats för att stärka svenska små och medelstora företags 

möjligheter på en internationell marknad. I denna insats kan företag söka medel för att söka 

olika projekt. I programbladet skriver Tillväxtverket ”trots fördelarna med en 

internationalisering och en mogenhet i företaget är steget ut på en internationell marknad 

fortfarande långt. Oftast saknas finansiella resurser, kompetens och kontaktnät för att skapa 

lämpliga affärstillfällen” 

(http://tillvaxtverket.se/download/18.5b5d37c7131dcf897d380002985/2011.+Milj%C3%B6driven+Ex

port.+kom_0265.pdf, 2011-12-17).  

 

I strategin framtagen av Regeringen står det att läsa att Exportrådet fått i uppdrag att kartlägga 

intressanta marknader för svensk miljöteknik och vilka marknader som bör prioriteras utifrån 

behov och mognad. Exportrådet bedömer följande länder som intressanta; Storbritannien, 

Frankrike, Spanien, USA, Kanada, Brasilien, Indien, Kina, Polen, Estland, Lettland, Litauen 

och Ryssland (http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/40/71/f06ab2d4.pdf, 2011-12-17)  

 

Kort om Kina 

http://swentec.se/sv/Startsida1/pressrum/nyheter/Varuexport-2009/
http://swentec.se/sv/Startsida1/pressrum/nyheter/Varuexport-2009/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/40/71/f06ab2d4.pdf
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Enligt Utrikeshandelsregistret, ökar exporten till Kina mest av Sveriges mottagarländer. 

Mellan 2008-2009 ökade varuexporten av miljöteknik till Kina med 52 procent. Det innebär 

att Kina ligger på andra plats över mottagarländer av miljöteknik. 

(http://swentec.se/sv/Startsida1/pressrum/nyheter/Varuexport-2009/, 2011-12-18) Kina är 

även ett stort mottagarland när det gäller den totala varuexporten. År 2010 bestod Sveriges 

export till Kina av 35,5 miljarder kronor, en ökning med 14% från 2009. I Kina finns det idag 

cirka 650 svenska företag med totalt cirka 800 etableringar i landet. 

(http://exportera.se/Kina/Kina_export_Sverige_exportera.html, 2011-12-18). År 2007, 

skrev Swentec en rapport Hur kan svensk export av miljöteknik till Kina öka. I rapporten 

skrivs det bland annat att det år 2007 fanns cirka 30 svenska miljö- och/eller 

miljöteknikrelaterade företag verksamma i Kina. Med tanke på det relativt höga antalet 

miljöteknikföretag (6530 stycken) i Sverige är det önskvärt att fler företag även ska finnas i 

Kina.  

 

Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai, var viktig för Kina och innebar även stora 

möjligheter för svenska företags etablering i Kina eftersom Kina planerar stora upprustningar 

på olika sätt. Dessvärre är uppföljningen av miljöarbetet i Kina dålig vilket till stor del beror 

på brister i kontrollsystemen. Kina kör medvetet flera olika typer av anläggningar utan 

fungerande reningssystem för att spara pengar. (Swentec, 2007) Detta har lett till att det enligt 

ett utdrag ur svenska ambassadens rapport om Kinas miljö finns 16 av väldens 20 mest 

luftförorenades städer i just Kina. Vidare är över 30 procent av Kinas vattendrag kraftigt 

förorenade, avfallshanteringen är ett stort problem och den biologiska mångfalden är hotad, 

Kinas miljöproblem förväntas blir värre för varje år. Landets ledare har dock viss insikt i den 

växande miljöproblematiken och man har därför infört en rad olika lagar och administrativa 

beslut för att försöka styra provinser och näringslivet mot ett bättre och större miljöansvar. 

(Svenska ambassaden, UD-ASO dnr 44) 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Andelen miljöteknikexport har visat sig vara låg i förhållande till den totala andelen 

varuexport. Åtgärder för att främja den svenska miljötekniken har framtagits av Regeringen i 

deras nyligen publicerade strategi. I denna strategi nämns bland annat ”att främja export av 

svensk miljöteknik och därmed bidra till hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige och globalt”. För 

att åstadkomma detta anser vi att det finns ett behov att studera vad det är som bidrar till 

http://swentec.se/sv/Startsida1/pressrum/nyheter/Varuexport-2009/
http://exportera.se/Kina/Kina_export_Sverige_exportera.html


 9 

export och etablering på utlandsmarknader och vilka faktorer som ligger bakom och direkt 

eller indirekt påverkar ett företags utlandstetablering.  

För att enklare förstå internationella inträdesstrategier och vad som utgör ett passande sätt för 

företag att inta utländska marknader argumenterar Pehrsson (2002) för att det inte finns något 

genuint engagemang hos ett företag att träda in på en internationell marknad om man inte har 

utformat en stark och välplanerad inträdesstrategi (A. Pehrsson, 2002). Pehrsson (2002) 

menar att det bland annat finns en faktor som man bör ta hänsyn till vid inträdandet av en 

internationell marknad och det är upplevda inträdesbarriärer.  

 

Barriärer uppfattas olika av företag och dess ledning vilket är anledningen till att de är 

benämnda upplevda inträdesbarriärer. En internationalisering bör ske utifrån en genomtänkt 

och välutformad etableringsplan (Pehrsson, 2002) vilket gör att man kan tänka sig att även 

upplevelsen och hanteringen utav barriärer bör utgå från samma strategi, något Zekiri och 

Angelova (2011) också argumenterar för. Frågan är huruvida barriärer påverkar valet av 

etableringsform eller om valet av etableringsform i sin tur påverkar hanteringen av barriärer 

allt eftersom företag ställs inför dem?  

 

Andra faktorer som tros påverka företags utlandsetableringar är faktorer som härrör från den 

omkringliggande miljön i både hemlandet och värdlandet så kallade host- och home country 

factors. Det finns faktorer i värdlandet som exempelvis kulturella skillnader, marknadens 

attraktivitet, juridik och konkurrens. Likväl finns det teori som menar att faktorer från 

företagets hemland i form av bland annat kultur och sättet att agera på kan komma att påverka 

företags etablering på en utlandsmarknad. (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010)  

Påverkar dessa faktorer företags inträde på en utlandsmarknad och i så fall, på vilket sätt? 

Finns det en koppling till hur ett företag träder in på en ny marknad? Finns det några klara 

riktlinjer för vilken etableringsform (entry mode) som ett företag ska använda sig av under 

vissa förhållanden och lever företagen efter dessa?  

 

Det finns flera sätt för ett företag att träda in på en marknad, de fyra vanligaste är dock 

genom; export, licensiering, samarbete med annat företag - joint venture, eller genom egen 

och självständig satsning – helägt dotterbolag (Agarwal och Ramaswami, 1992). De olika 

sätten innebär olika typer av risker, engagemang och kontroll. Riskerna är dock av yttersta 

vikt för företag när de slutligen avgör vilket sätt de vill använda sig utav (Tse, Pan, Au, 1997). 
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Företag som är på väg in på en ny marknad står inför en rad olika beslut och en stor portion 

ovisshet. För att försöka få klarhet i hur några utav de större faktorern kan tänkas påverka ett 

företags etableringsform, har vi valt att rikta in oss på de som vi anser vara av betydande 

karaktär nämligen; faktorer i värdlandet (host-country factors), faktorer i hemlandet (home-

coutry factors) och barriärer. Utifrån detta har vi således formulerat följande 

problemformulering; 

 

1.2.1 Problemformulering 

Hur påverkar externa faktorer företags etableringsformer på kulturellt och geografiskt 

avlägsna marknader?  

1.2.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för företags internationalisering på avlägsna 

marknader.  

1.2.3 Avgränsningar 
 
Studien fokuserar på företags val av etableringsform och behandlar joint venture, licensiering 

och helägt dotterbolag och faktorer (barriärer, home country och host country factors), som 

påverkar dessa val. Studien fokuserar på svenska miljöteknikföretags etableringsformer i 

Kina.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt presenteras vår teoretiska referensram. Våra valda teorier berör 

inträdesbarriärer samt host- och home- country factors. 

 

2.1 Entry mode 
 

När ett företag väl bestämt sig för att träda in på en ny marknad måste företaget även 

bestämma sig för hur etableringen ska gå till och på vilket sätt man ska träda in på marknaden 

(Hill, Hwang & Kim, 1990; Chang och Rosenzweig, 2001). Val av entry mode är sällan 

självklart och är många gånger en svår uppgift. Samtidigt blir valet ofta det som avgör om 

etableringen blir lyckosam (Hill, Hwang & Kim, 1990; Gleason, Lee och Mathur, 2001) och 

kan få stora konsekvenser för företaget (Chang och Rosenzweig, 2001). Valet att etablera sig 

utomlands bygger på en analys av fördelar och potential i den nya marknaden kontra 

nackdelar eller svårigheter som etableringen medför (Gleason, Lee och Mathur, 2001). För ett 

företag som önskar etablera sig utomlands finns det flera olika valmöjligheter för hur man ska 

gå tillväga. Den mesta litteraturen som berör ämnet nämner dock framförallt tre alternativ; 

licensiering alternativt franchising, joint venture och helägt dotterbolag. Varje alternativ är 

förenat med olika risker, resurser (materiella och immateriella) samt grad av kontroll (Hill, 

Hwang & Kim, 1990).  

 

2.1.1 Licensiering 
Vid licensiering har företaget minimal kontroll över strategiska och operativa beslut. Det är 

istället licenstagaren som innehar rättigheten att driva verksamheten och fatta beslut. Däremot 

måste licenstagaren följa de regler och riktlinjer som är beslutade i licenskontraktet samt 

betala både en klumpsumma och royalty till licensgivaren (Hill, Hwang & Kim, 1990). 

Genom att använda sig av detta entry mode etablerar sig företaget och dess produkter/tjänster 

på den nya marknaden men är egentligen inte delaktig. Gällande resurser som krävs är det 

licenstagaren som ansvarar och bekostar företagets etablering i form av produktionslokaler, 

personal etcetera. Licensgivaren behöver därför inte lägga ner några kostsamma resurser på 

denna form av etablering förutom att möjligen utbilda personalen samt kontrollera att 

licensavtalet hålls. (Hill, Hwang & Kim, 1990).  
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Vid licensiering löper även licensgivaren en risk att licenstagaren sprider kunskap om 

företaget och använder kunskapen till andra aktiviteter än de som är avtalade. Företaget 

riskerar att licenstagaren kopierar och tillgodogör sig kunskapen för att göra liknande 

produkter/tjänster.  (Hill, Hwang & Kim, 1990).   

 

2.1.2 Joint venture 
Joint venture innebär att företaget som önskar etablera sig på en ny marknad går samman med 

ett, eller flera andra, företag. Det innebär att det förstnämnda företaget delar på kontroll, risker 

och resurser med övriga parter beroende på hur ägarskapet är fördelat. (Hill, Hwang & Kim, 

1990 och Chang och Rosenzweig, 2001). Joint venture är ett sätt att träda in på en ny marknad 

och tillgodogöra sig kunskap från den andra partnern och samtidigt minimera risker. 

Samtidigt innebär det att kunna hantera eventuella oskiljaktigheter och intressen (Chang och 

Rosenzweig, 2001). Trots att företaget har möjlighet att styra partnerskapet och dess know-

how löper dock företaget en liten risk att övriga parter tillgodogör sig företagsspecifik 

kunskap (Hill, Hwang & Kim, 1990).  

 

2.1.3 Helägt dotterbolag 
Ett helägt dotterbolag innebär att företaget innehar yttersta kontroll över beslut som rör 

verksamheten. Ansvaret kan delegeras till det utländska dotterbolaget men det totala ansvaret 

och beslutsrätten ägs alltid av moderbolaget. Detsamma gäller resursengagemang då 

moderbolaget bekostar dotterbolagets etablering. (Hill, Hwang & Kim, 1990) 

 

Det helägda dotterbolaget är troligtvis det entry mode som medför minst risk för att 

dotterbolaget ska ta tillvara på företagsspecifik kunskap och tillgodogöra sig detta vid andra 

aktiviteter. Anledningen tros bero på att företagen delar mål och värderingar. (Hill, Hwang & 

Kim, 1990) 

 

2.2 Miljörelaterade faktorer 
Det finns många miljörelaterade faktorer som påverkar valet av entry mode (Hill, Hwang & 

Kim, 1990; och Morschett, Schramm-Klein och Swoboda, 2010) Det finns faktorer som är 

relaterade till risker gällande det nya landet, hur pass välbekant landet är samt behov och 

konkurrenssituation på den egna hemmamarknaden (Hill, Hwang & Kim, 1990). Morschett, 

Schramm-Klein och Swoboda (2010) menar att det finns åtminstone sex miljörelaterade 

faktorer som påverkar ett företags val av entry mode; kulturella skillnader, marknadens 
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attraktivitet, osäkerhet i värdlandet, juridik i värdlandet, konkurrenssituation i värdlandet och 

till sist kultur i hemlandet. Vi delar in dessa faktorer i ”host”- och ”home country factors” och 

”barrärer”.  

 

2.2.1 Faktorer i värdlandet – “host country factors” 

2.2.1.1. Kulturella skillnader 
 
Kulturella skillnader mellan värdlandet och hemlandet får olika effekter beroende på hur pass 

mycket kulturen i de olika länderna skiljer sig åt (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 

2010).  

 

Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) framför två motsatta hypoteser kring hur 

kulturella skillnader påverkar valet av entry mode.  

 

Dels kan stora skillnader medföra en vilja att träda in i värdlandet med ett entry mode som 

kräver mindre engagemang (Madhok, 1998). Anledningen till detta tros ligga i att den 

kunskap och kompetens som företaget har i sitt hemland är svårt att överföra till ett land där 

det råder stora kulturella skillnader och företag väljer då hellre en partner i någon form för att 

dra nytta av partnerns erfarenheter och kunnande (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 

2010). Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) nämner vidare att användandet av en 

partner i en etablering är en form utav riskreducering eftersom det finns en risk att företaget 

förlorar resurser när det finns stora kulturella skillnader.  

 

Den andra hypotesen som Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) framför är att 

företag istället för att använda sig av en partner, mycket väl kan tjäna på att etablera ett helägt 

dotterbolag. Anledningen är att företag i värdlandet kan ha svårt att applicera företagets 

kunskap på marknaden och partnerskapet kan därigenom bli mindre effektivt. Kulturella 

skillnader kan även medföra informationsassymetri vilket medför övervakningskostnader för 

att komma till rätta med problemet. Av denna anledning kan företaget istället välja att etablera 

ett helägt dotterbolag och möjliggör på så vis även överföring av företagsspecifika fördelar så 

som tyst kunskap (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 2010).   

2.2.1.2 Marknadens attraktivitet 
Företag väljer att träda in på en marknad för att den i någon mån är attraktiv för företaget. 

Enligt Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) finns det olika faktorer som gör en 
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marknad attraktiv och som även styr vilken typ av entry mode som företaget väljer att etablera 

sig genom. Dessa är marknadsstorlek, inkomstnivåer och marknadstillväxt. Generellt sätt 

väljer företag att etablera sig på en attraktiv marknad genom att bilda helägda dotterbolag. 

Dotterbolagen förväntas ge långsiktig vinst åt företagen och säkrar en långvarig närvaro på 

marknaden (Agarwal och Ramaswani, 1992).   

 

2.2.1.3 Osäkerhet i värdlandet 
 

Osäkerhet refererar till att det är svårt eller omöjligt att förutspå framtiden framförallt 

gällande politik, ekonomi, statliga policies och efterfrågan och det anses finnas en risk att 

etablera sig i det nya landet (Aulakh och Kotabe 1997; Agarwal och Ramaswani, 1992; 

Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 2010). På grund utav svårigheten i att förutspå 

framtiden och eventuella förändringar anses det också vara svårt att ingå avtal med en partner 

och företag uppmanas därför att internalisera sina aktiviteter i landet (Aulakh och Kotabe 

1997, (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 2010). Det finns dock litteratur som hävdar 

att desto högre osäkerhet, desto ”lösare” struktur bör företaget anta. Teorin bygger på att det 

är enklare för företag att möta förändringar i en struktur som tillåter flexibilitet (Aulakh och 

Kotabe, 1997). Genom att välja ett entry mode som kräver mycket resurser exempelvis genom 

att etablera ett dotterbolag, riskerar företaget att förlora detta när det råder hög osäkerhet och 

företag bör därför istället välja ett entry mode som innebär samarbete med en annan partner 

där det finns möjlighet att dela risken eller till och med helt överlåta risken (Aulakh och 

Kotabe, 1997; Agarwal och Ramaswani, 1992).  

 

2.2.2 Faktorer i hemlandet – “home country factors” 
Enligt Tse, Pan & Au (1997) finns det mycket som talar för att ”home country factors” 

påverkar ett företags affärsaktiveter.  Hemlandsfaktorer som påverkar ett företags etablering 

utomlands rör framförallt kulturen i hemlandet (Tse, Pan & Au, 1997).  

2.2.2.1 Kultur i hemlandet 
 

Enligt Tse, Pan & Au (1997) identifierar Hofstede flera kulturella faktorer, bland andra 

maktdistans (power distance) och ovilja att agera osäkert (uncertainty avoidance). 

Maktdistans  handlar om sättet att se på människor som har olika status i samhället (Tse, Pan 

& Au, 1997) och kan även liknas vid benägenhet att lita på någon. I länder med låg 

maktdistans och därmed högre förtroende för andra människor föredrar företag att etablera sig 
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i andra länder med en partner (Brouthers and Brouthers, 2003). Företag från länder med det 

motsatta förhållandet föredrar att etablera ett helägt dotterbolag där de slipper dela makten 

med andra och kan centralisera beslutsfattandet. (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 

2010).  

 

Ovilja att agera osäkert bygger på hur ledare i organisationer hanterar främmande situationer 

(Tse, Pan & Au, 1997). Företag som kommer från en kultur där det finns en ovilja att agera 

osäkert i situationer föredrar att centralisera beslutsfattande samt ha en tydlig struktur och 

därigenom välja att etablera ett helägt dotterbolag för att kunna utöva kontroll. (Morschett, 

Schramm-Klein och Swoboda 2010).  

 

 

2.3 Barriärer 
Barriärer kan ses som hinder av olika slag som förhindrar aktörer att ta sig in och etablera sig 

på nya marknader (Porter, 1980). Trots att barriärer varit ett intressant område att studera har 

företag ändå begränsad kunskap om hur stort hinder barriärer faktiskt kan utgöra (Pehrsson, 

2009). 

 

En barriär innebär en nackdel för det nya företaget i relation till redan existerande företag på 

marknaden. Dessa barriärer skapas oftast av befintliga aktörer på marknaden just för att öka 

svårigheten för nya att ta sig in. (A. Pehrsson, 2002). Företag kan dock uppfatta barriärer på 

olika sätt (Pehrsson, 1985, 1990). Elango och Sambharya (2004) hävdar precis som Pehrsson 

(1985,1990) att barriärer kan uppfattas olika av olika företag. Vidare hävdar de dock också att 

det inte finns något som avgör hur ett företag hanterar barriärer de ställs inför, de ger dock 

exemplet att företag som står inför barriärer som skalfördelar oftast väljer en etableringsform 

som innebär ett samarbete med ett annat företag, så kallat joint venture, eftersom det minskar 

investeringskostnaderna och riskerna. Zekiri och Angelova (2011) vidareutvecklar detta 

genom att hävda att de barriärer ett företag ställs inför bör tas i beaktande utifrån den 

övergripande företagsstrategin. De menar vidare att ett företags val utav etableringsform 

således bör vara en noga utformad plan baserad på företaget vision och affärsidé. 

 

I teorin om inträdesbarriärer finns det vissa mer vedertagna inträdesbarriärer som till exempel 

produkt differentiering och regeringens policy (Bain, 1956. Porter, 1980). Bain (1956) hävdar 

vidare att ”höjden” på dessa barriärer som de redan befintliga aktörerna på marknaden reser, 
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visar på graden utav konkurrens man kan förvänta sig som ny aktör på marknaden.  

 

Barriärer delas upp i endogena och exogena barriärer där endogena barriärer är av den typen 

som redan finns på marknaden. Man kan i princip säga att exogena barriärer ligger utanför 

den nya aktörens kontroll och man måste därför, som ny aktör, anpassa sig och arbeta runt 

dessa barriärer. (Pehrsson, 2009) Endogena barriärer har istället med de befintliga aktörerna 

på marknaden att göra det vill säga hur de förändrar sina strategier och konkurrens för att 

försvåra för nya aktörer att etablera sig. (Pehrsson, 2008. Gable et al, 1995)  

 

2.3.1 Exogena barriärer 
Porter (1980) har utvecklat en modell som visar på faktorer företag kan använda sig utav för 

att analysera marknaden de önskar etablera sig på. Porter (1980) kom fram till följande sex 

faktorer: 

- Kostnadsfördelar hos de redan etablerade företagen 

- Produktdifferentiering hos redan etablerade företag 

- Investeringskostnader 

- Tillgång till distribueringskanaler 

- Statliga regler och lagar  

- Switchingcosts  

Alla dessa faktorer kallas exogena barriärer på grund av att de ligger utanför företagens 

kontroll och finns redan på den nya marknaden och är således något företagen som önskar 

etablera sig måste jobba utifrån (Gable m.fl. 1995). 

 

Kostnadsfördelar hos de redan etablerade företagen är en av de generellt sett viktigaste 

barriärerna för företag som försöker ta sig in på marknaden beroende på skaleffekterna (Bain, 

1956). Kostnadsnackdelar innebär i sin tur en kostnadsnackdel för det nya företaget. Dessa 

kan handla om allt från produktteknologi, bättre tillgång till råmaterial, befintliga aktörer kan 

ha lokaliserat sig på bättre plaster, statliga regleringar kan verka till fördel för befintliga 

aktörer samt befintliga aktörer har varit med på marknaden längre och har därför även mer 

kunskap om hur saker och ting fungerar. (Porter, 1980) 
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Produktdifferentiering innebär att redan etablerade företag har starka varumärken och stark 

lojalitet bland sina kunder. Något de uppnått genom tidigare marknadsföring, service och 

investeringar på marknaden. Detta blir en barriär för nya aktörer på marknaden eftersom det 

kräver stora investeringar från företagen i fråga för att komma förbi kundernas lojalitet mot de 

redan etablerade produkterna på marknaden (Bain, 1956, Porter, 1980). Nya aktörer får i regel 

räkna med större förluster i början av sin etablering samtidigt som de får räkna med att det 

kräver relativt lång tid att stabilisera sig på marknaden. (Porter, 1980) 

 

Investeringskostnader handlar om det faktum att det kostar för företag att ta sig in på nya 

marknader (Bain, 1956, Porter, 1980). Det kostar inte bara i fråga om produktionskostnader 

eller inventarier utan det kan även handla om kundkrediter eller till och med 

uppstartskostnader som kanske inte går att få tillbaka (Porter, 1980). 

 

Tillgång till distributionskanaler är en viktig del i nyetableringen hos företag. Företagen 

måste hitta möjliga distributionskanaler för att få fram och ut sina produkter på ett 

tillfredsställande sätt för deras kunder. Eftersom redan etablerade företag har sina 

distributionskanaler finns det inget som säger att de är villiga att släpa in ett konkurrerande 

företag och ge dem tillgång till samma kanaler vilket leder till ett hinder för företaget i fråga. 

Företagen måste många gånger ge vika för sämre vinster och liknande för att kunna vara med 

i priskrigen om distributionskanaler. (Porter, 1980) 

 

Statliga regleringar och lagar kan utgöra en av det absolut största barriärerna för inträde på 

marknaden. Staten kan direkt stänga vissa dörrar och eller tillgångar tillgenom att till exempel 

kräva viss licensiering till vissa branscher eller försvåra tillgängligheten av tillgångar så som 

till exempel tillgången av råmaterial. (Porter, 1980) Likaså kan de styra lokalisering utav nya 

aktörer genom exempelvis ekonomiska zoner (Gable et al 1995). 

 

Switchingcost handlar om det faktum att kunderna på den nya marknaden redan är kunder hos 

andra leverantörer, det vill säga hos konkurrenterna. Det är inte säkert att en kund väljer att 

byta till det nya företagets produkter bara på grund av att de är nya. Att byta leverantör kan 

innebära stora kostnader för en kund och det gäller för det nya företaget att övertyga kunden 

om att ett byte är till deras fördel. Detta är något som kan kosta företaget och som kräver 

kunskap och flexibilitet. (Porter, 1980).  
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Utöver Porters syn på möjliga barriärer har Harrigan (1981) även diskuterat antalet aktörer 

eller marknadskoncentration som en möjlig barriär. Detta kan ses som en barriär eftersom det 

påverkar vinstmöjligheterna på marknaden. Man kan således förvänta sig att antalet nya 

aktörer som försöker etablera sig på marknaden ökar om det finns större potentiella 

möjligheter till framgång och vinst medan antalet nya aktörer förväntas minska om 

marknadsutvecklingen går trögt eller om andra aktörer misslyckats med sina satsningar. 

(Harrigan, 1981) 

 

2.3.2 Endogena barriärer 
Endogena barriärer har, som nämnts tidigare, med de befintliga aktörerna att göra. De kan 

skapa hinder för nya aktörer genom att förändra sina strategier och skapa större konkurrens på 

marknaden vilket försvårar för nya aktörer att skapa sig en hållbar etablering. Finns det dock 

starka exogena barriärer brukar befintliga aktörer först förlita sig på dessa och de svårigheter 

de utgör. Endogena barriärer brukar utvecklas först när en ny etablering är ett faktum (Gable 

et al, 1995) 

 

Endogena barriärer utgörs av aktörers handlingar. Befintliga aktörer kan till exempel 

priskonkurrera för att försvåra för nya aktörer genom att medvetet lägga sig på ett så lågt pris 

så att nya aktörer inte har en möjlighet att konkurrera med dem. Priskonkurrens kan till och 

med sträcka sig så långt att befintliga aktörer gör en förlust. (Gable et al 1995) 

 

Vidare kan företag även öka sina marknadsstrategier genom ökad marknadsföring och diverse 

försäljnings- och reklamkampanjer. (Gable et al 1995). Ökade reklamkampanjer är inget 

ovanligt att befintliga aktörer använder sig utan när det uppstår hot om nya etableringar. 

Genom dessa kampanjer önskar man bibehålla varumärkeslojaliteten hos sina kunder och på 

så vis förhindra att kunderna väljer de nya alternativen framför de existerande (Harrigan, 

1981). Ökade försäljningskampanjer är ett liknande sätt för befintliga företag att behålla sina 

kunder genom att öka mervärdet kring sin egen produkt, till exempel genom extra service. 

Något som ökar kostnaderna för nya aktörer eftersom de också måste investera mer för att 

kunna konkurrera. (Gable et al 1995). 

 

2.4 Analysmodell 
 



 19 

Nedanstående modell har utvecklats av författarna för att fungera som ett verktyg inför 

kommande analys. Modellen visar på påverkan av barriärer, ”host”- och ”home country 

factors” på valet av entry mode.  

 

 
Figur 1. Analysmodell 
 

Gällande ”host country factors” finns det tidigare forskning som tyder på en koppling till val 

av entry mode (Hill, Hwang & Kim, 1990; och Morschett, Schramm-Klein och Swoboda, 

2010; Madhok, 1998; Agarwal och Ramaswani, 1992; och Aulakh och Kotabe 1997). Enligt 

Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) får kulturella skillnader mellan värdlandet 

och hemlandet olika effekter beroende på hur pass mycket kulturen i de olika länderna skiljer 

sig åt. Stora skillnader kan medföra en vilja att träda in i värdlandet med ett entry mode som 

kräver mindre engagemang och mindre risker (Madhok, 1998; och Chang och Rosenzweig). 

Anledningen till detta tros ligga i att den kunskap och kompetens som företaget har i sitt 

hemland är svårt att överföra till ett land där det råder stora kulturella skillnader och företag 

väljer då hellre en partner i någon form för att dra nytta av partnerns erfarenheter och 

kunnande (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 2010). Likväl som företag kan välja att 

använda sig av en partner, kan det istället välja att etablera ett helägt dotterbolag. 

Anledningen är att företag i värdlandet kan ha svårt att applicera företagets kunskap på 

marknaden och partnerskapet kan därigenom bli mindre effektivt. Kulturella skillnader kan 

även medföra informationsassymetri vilket medför övervakningskostnader för att komma till 

rätta med problemet. (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 2010).   
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Marknadens attraktivitet anses också vara en ”host country” factor som påverkar ett företags 

val av entry mode.  Enligt Agarwal och Ramaswani (1992) träder företag in på en attraktiv 

marknad genom att bilda ett dotterbolag eftersom det säkrar en långvarig närvaro och vinst åt 

företaget.  

 

Ännu en faktor som anses påverka företags val av entry mode på en my marknad är osäkerhet 

i värdlandet. Tidigare forskning visar att företag bör välja ett entry mode som tillåter 

flexibilitet och där det finns möjlighet att dela risk med andra parter (Aulakh och Kotabe, 

1997; Agarwal och Ramaswani, 1992).   

 

Med hänsyn till tidigare forskning som visar på ett samband mellan host country factors 

gällande kulturella skillnader, marknadens attraktivitet och osäkerhet i värdlandet, har 

följande proposition formulerats; 

 

Proposition 1. Host country factors (A) påverkar val av entry mode (D).  

 

Enligt Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) finns det ytterligare faktorer som 

påverkar företags val av entry mode och det är juridik i värdlandet samt konkurrenssituation. 

Dessa faktorer påverkar företag vid en etablering på en ny marknad.  Porter (1980) menar att 

det finns exogena barriärer som ligger utanför företags kontroll och som redan finns på den 

nya marknaden. En exogen barriär är statliga regler och lagar. Därutöver finns det även 

endogena barriärer vilka har med konkurrensen på marknaden att göra och som skapa hinder 

förmå företag att ändra sina strategier (Gable et al, 1995). Juridik i värdlandet kan påverka 

företag om det finns lagar och regler som styr vilken etableringsform som är möjlig för 

företag att använda sig utav. Det kan exempelvis finnas statliga policies som förbjuder 

etablering av dotterbolag och som istället uppmuntrar företag att etablera partnerskap med 

befintliga aktörer på marknaden. (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 2010) Tidigare 

forskning på host country factors och påverkan på företags etablering i Kina visar att företag 

väljer att etablera sig i Kina genom att etablera dotterbolag eller joint venture desto bättre 

Kina bli på att attrahera utländska investeringar vilket görs genom att introducera olika lagar 

och regler (Tse, Pan och Au, 1997).  

Av denna anledning har följande proposition formulerats; 
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Proposition 2.  Host country factors (A) påverkar inträdesbarriärer (C) som i sin tur 

påverkar val av entry mode (D).   

 

Enligt tidigare forskning finns det ett starkt samband mellan hög maktdistans och en 

etableringsform som innebär mycket resurser exempelvis dotterbolag. Företag från länder 

med hög maktdistans har också visat sig etablera sig i Kina utanför ekonomiska zoner (Tse, 

Pan & Au, 1997). Anledningen till detta beskrivs i studie av Tse, Pan & Au (1997) som att det 

möjliggör kontroll i högre utsträckning.  

 

Företag från kulturer där det finns en ovilja att agera osäkert i olika situationer föredrar klara 

strukturer och ramverk som gör det möjligt för företagen att hantera osäkerheten. I länder där 

det råder hög osäkerhet finns det teori som menar att företag väljer att etablera sig med en 

etableringsform som kräver mindre av företaget exempelvis joint venture. (Tse, Pen & Au, 

1997) 

 

Med hänsyn till tidigare forskning och teorier på området, har följande proposition 

formulerats;  

 

Proposition 3. Home country factors (B) påverkar val av entry mode (D).  

 

Pehrsson (2002) argumenterar för att en barriär bör påverka ett företags inträde på en 

internationell marknad. Han menar att ju högre en barriär upplevs desto mer naturligt bör det 

falla sig att det påverkar inträdesstrategin. Eftersom valet av etableringsform utgör en del av 

denna strategi känns det naturligt att barriärer påverkar även detta val. Således har följande 

proposition formulerats; 

 

Proposition 4. Inträdesbarriärer (C) påverkar val av entry mode (D)  
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3 Metod 
3.1 Undersökningens gång 
Vårt val av område föddes ur en tidigare skriven uppsats gällande svenska miljöteknikföretags 

etablering på internationella marknader. Då en av vår tids störst växande marknad är Kina 

valde vi att spegla vår uppsats mot svenska miljöteknikföretags etablering i Kina. 

 

Teoriinsamlingen var både enkel och problematisk. Vi valde att undersöka etableringsform 

utifrån faktorer som barriärer och ”host and home country factors”. Inom området för 

barriärer har forskare lagt mycket tid och det finns mycket teori att tillgå. Svårare var det dock 

gällande host- och home- country factors eftersom det området inte är lika etablerat i teorin 

som barriärer.  

 

3.2 Infallsvinkel 
Undersökningens syfte är det som visar hur undersökningsproblemet ser ut samt beskriver 

undersökningens inriktning och övergripande målsättning. En undersökning kan således delas 

in i tre olika infallsvinklar; explorativt, beskrivande och förklarande. (Christensen m fl, 2001) 

I denna studie har vi valt en kombination av ett beskrivande och förklarande syfte.  

 

Det beskrivande syftet är ett syfte som beskriver undersökningsproblemet. I det här fallet har 

man i regel ganska god uppfattning av problemet sedan innan men saknar en uppdaterad bild. 

Det beskrivande syftet är relativt vanligt men i praktiken är det ofta både explorativt och 

förklarande på samma gång. För att kunna beskriva ett problem krävs en god förståelse vilket 

i många fall inledningsvis ger ett explorativt seende. Därefter kommer man ha en så pass god 

förståelse för problemet att man både kan beskriva det som förklara det. (Christensen m fl, 

2001) 

 

Det förklarande syftet i sin tur strävar efter att förklara varför ett problem är som det är. Man 

vill i detta avseende också identifiera anledningen till varför vissa händelser äger rum. 

(Christensen m fl, 2001) 

  

Vårt syfte lyder; 
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”Syftet med denna studie är att öka förståelsen för företags internationalisering på avlägsna 

marknader.” 

Vår infallsvinkel är en kombination av ovanstående infallsvinklar då vi avser att studera olika 

faktorer som påverkar företags inträdesstrategier. Det är således både ett beskrivande- och 

förklarande syfte. Beskrivande och förklarande i det avseendet att vi försöker beskriva 

relationen mellan påverkande faktorer och inträdesstrategi.  

3.3 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetod delas oftast in kvantitativ och kvalitativ metod där kvantitativ metod i regel 

definieras som en undersöknings vars fokus ligger på ”mängd, antal och frekvens av kvantifierbara 

ting och variabler” som sedan används för att bearbetas mer statistiskt. Syftet med en kvantitativ 

undersökning är att fastställa och mäta samband mellan olika variabler (Christensen m fl, 2001).  

 

Kvalitativ forskning har ett mer induktivt perspektiv vilket innebär att man utformar teori utifrån 

framtagna resultat. Detta är något man gör när det är svårt att utforma hypoteser innan studien är 

påbörjad vilket resulterar i att man istället börjar med att ta fram empiri och utifrån den sedan utforma 

teorier. (Bryman & Bell, 2005) 

 

I kvalitativa undersökningar finns flera olika tillvägagångssätt när det kommer till 

datainsamlingsmetoden. Intervju är en av de mer förekommande eftersom den grundar sig mycket på 

flexibilitet. Ett vanligt begrepp många kvalitativa forskare väljer att använda sig utav är ”kvalitativa 

intervjuer”, en term som inbegriper både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. (Bryman & 

Bell, 2005)  

 

I vår studie har vi valt att genomföra en fallstudie med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod eftersom man då lägger större vikt vid respondentens åsikter och ger 

respondenten större utrymme att kunna prata fritt. Respondenten har även större möjligheter att kunna 

styra intervjun så att de åsikter som denne anser vara viktiga kommer fram. Detta är något som man 

lätt kan komma att gå miste om vid en mer strukturerad intervju. (Bryman & Bell, 2005) Vi har även 

valt att komplettera dessa intervjuer med information hämtad från årsredovisningar samt publicerat 

material ur tidningar och radiointervjuer.  

 

3.4 Urval 
Då vår undersökning är av kvalitativ karaktär har vi gjort ett så kallat icke-sannolikhetsurval som 

innebär att vårt resultat kan bli något snedvridet och inte generaliserbart (Christensen m fl, 2001) för 

alla svenska miljöteknikföretag som önskar etablera sin i Kina. Vi bedömde dock att vi i vår 
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undersökning var i större behov av att erhålla respondenter med insikt och kunskap inom det område 

vi avsåg studera (Christensen m fl 2001). Vår urvalsprocess gick till på så vis att vi tog fram en lista 

över möjliga respondenter. Kriterier för dessa var dels att de var svenska miljöteknikföretag samt att 

de var verksamma i just Kina. Företagen som uppfyllde kriterierna hittade vi genom www.swentec.se 

 

Mail skickades ut till 28 stycken företag med trolig etablering i Kina. Vi mottog svar från totalt 12 

företag. Utav dessa visade det sig att 6 företag inte hade möjlighet att ställa upp på intervju. Vid 

ytterligare kontakt var det dock bara 3 företag som var fortsatt intresserade och hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju. Vi fick därför enbart tillgång till intervjuer med 4 personer på totalt 3 företag. 

Vi gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval. (Christensen m fl, 2001). Vårt urval består således av VD:n 

för Absolent AB Tony Landh, Marknadschefen för Envac AB Jonas Törnblom samt Martin Arvidsson 

och Jonas Bäckman från ITT där Martin Arvidsson är ansvarig för MNI-avdelningen och Johannes 

Bäckman medverkat i två av företagets dotterbolag i Asien. Telefon intervjuer genomfördes med 

samtliga medverkande och outputen från dessa intervjuer finns att läsa i appendix 4 lika så finns det 

intervjuformulär som vi använde i intervjuerna att hitta i appendix 1. 

 

Vi har även genomfört en intervju med Karin Darlington på Exportrådet i Växjö. Anledningen till 

detta val av intervju är att det under intervjuer med företag framgick att vissa använt sig av 

Exportrådet som hjälp i sin internationalisering. Vi ville ta reda på hur Exportrådet kan hjälpa företag 

och om de möjligen kan ha påverkat företagens val av etableringsform. Se appendix 2 för detta 

intervjuformulär.  

 

3.5 Analys metod 
För att få fram en bra analys av det empiriska materialet är det viktigt att man från början 

lägger upp en plan för hur materialet ska analyseras, en så kallad analysplan. En analysplan 

hjälper inte enbart till att få fram en bra analys utan den effektiviserar även analysarbetet och 

hjälper forskarna att hålla sig inom ramarna för vad som ska analyseras (Christensen m fl. 

2001). 

 

I denna studie har en analysmodell utformats för att analysera fallstudierna. Analysmodellen 

är framtagen utefter existerande teori och studier gjorda inom området. Därefter har varje 

fallstudie analyserats enskilt enligt analysmodellen och dess propositioner, för att till sist 

jämföras i en jämförande analys där dels teori och dels data från fallstudierna 

sammankopplats. 

 

http://www.swentec.se/
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3.6 Undersökningens kvalité 
 

3.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om huruvida en undersökning får samma utfall om den utförs på nytt eller 

om det funnits slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar som påverkat utfallet. Reliabilitet 

används oftast mer i kvantitativa undersökningar eftersom det där spelar större roll huruvida 

ett resultat är stabilt eller inte. Vidare kan reliabilitet delas upp i extern och intern reliabilitet 

(Bryman, 2011).   

 

Extern reliabilitet handlar om huruvida en undersökning kan replikeras det vill säga upprepas 

(Bryman, 2011). LeCompte och Goetz, (1982) hävdar dock att detta är svårt i kvalitativa 

undersökningar eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö men argumenterar dock för 

att det finns olika strategier en kvalitativ forskare kan ta till för att nå en god extern 

reliabilitet. Intern reliabilitet handlar vidare om tolkning. Forskarna som utför undersökningen 

måste komma överens om hur de ska tolka allt de ser och hör under undersökningens gång 

(Bryman, 2011). 

 

Eftersom allt material från intervjuerna finns dokumenterat och sparat finns det möjligheter 

att genomföra denna undersökning igen på ett likartat sätt. Vidare finns även vår 

operationaliseringstabell, se appendix 3, sparad som visar på hur vi har tolkat och analyserat 

utfallet i vår undersökning. 

 

3.6.2 Validitet 
Validitet är ett annat viktigt begrepp i undersökningssammanhang och handlar om huruvida 

slutsatser från en undersökning hänger ihop eller inte. Man skiljer även här på intern och 

extern validitet (Bryman, 2011). 

 

Intern validitet handlar om överrensstämmelsen mellan en forskares observationer och de 

teoretiska idéer forskaren utvecklar medan extern validitet istället handlar om huruvida ett 

resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (LeCompte och Goetz, 

1982). Intern validitet blir således en styrka i den kvalitativa undersökningen medan den 

externa validiteten blir ett problem eftersom kvalitativ undersökning tenderar att använda sig 

utav fallstudier och i många fall även begränsade urval (LeCompte och Goetz, 1982).  
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Vi har relaterat våra frågor till vår valda teori, detta säkerställer således den interna 

validiteten. Däremot kan den externa validiteten diskuteras eftersom vi dels använt oss utav 

fallstudier som undersökningsmetod samt valt ett relativt begränsat urval, de två största 

problemen med extern validitet i kvalitativ undersökning. 

 

3.6.3 Källkritik 
Vår empiriska data är insamlad genom intervjuer med fyra personer på tre olika företag. Eftersom 

ingen av de intervjuade personerna varit med vid respektive företags etablering eller inblandad i 

etableringsprocessen har våra frågor ibland fått spekulativa svar eftersom respondenterna enbart 

kunnat ge oss svar utifrån deras uppfattning om hur etableringen gått till. Detta kan således ha 

påverkat vårt resultat. 

 

 

4 Empiri 
 
Här presenteras den miljötekniska marknaden i Kina samt de tre företag vi baserat vår studie 

på. En kort presentation av respektive företag ges här och mer utförlig företagsbeskrivning 

finns att hitta i appendix. 

 

4.1 Miljöteknik i Kina 
 

I en undersökning gjord av exportrådet som behandlar just de senaste trenderna i Kina med 

miljöfokus, baserad på 2010 års händelser, syns en stark tillväxt. Kinas tillväxt fortsätter 

vilket också inneburit en uppgradering av infrastrukturen, ökade inkomster och fler 

välfärdsprojekt. Trots detta så är miljösituationen i Kina inte hållbar. Man tampas med 

föroreningar både i luft och vatten, vattenbrist, ökenspridning och markförgiftning. Detta 

innebär givetvis allvarliga hälsoproblem för den kinesiska befolkningen men även ett 

världsomfattande problem på grund utav Kinas storlek. (Exportrådet, 2011-02-09) 

 

Kinas vattenkris har resulterat i att det råder brist på vatten i hälften av Kinas största städer. 

På grund utav övergödning finns det numera blåalger i landets insjöar. 75 % av ytvattnet i 

sjöar och vattendrag är förorenat, 90 % av grundvattnet är förorenat. Lika så vad gäller 

avfallshanteringen krävs en förbättring i organisationen, bland annat vad gäller hanteringen av 

farligt avfall, biogas och förbränning. (Exportrådet 2011-02-09) 
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Trots miljöproblem fortsätter de asiatiska storstäderna att växa med en extrem framfart. Städer 

som för några år sedan innehöll några tio tusentals invånare rymmer idag flera miljoner 

människor. Tyvärr sker denna enorma tillväxt ganska okontrollerat. I Asien behövs inga 

tillstånd eller långa diskussioner för att förverkliga en utvecklad infrastruktur. Detta har 

inneburit viss bortprioritering när det kommer till olika miljöaspekter, så som till exempel 

avfallshantering, källsortering och återvinning. (Envac Concept 3:04) 

 

Större delen av världens miljöföroreningar antas komma från storstäder. Ungefär hälften av 

världen befolkning lever idag i städer och i Asien är andelen ännu högre. Detta innebär också 

att avfallshanteringen är ett större problem i städer än till exempel på landsbyggden. (Envac 

Concept 1:07) 

 

Kina beräknas gå om USA som världens största CO2-emittent. Detta sägs vara en konsekvens 

av en modernisering av det kinesiska samhället. En modernisering som dessvärre inte alltid 

har miljöaspekten som sin största prioritet. (Envac Concept 1:07)’ 

 

Kina är medvetet om vilka konsekvenser en bristande avfallshantering kan medföra för landet 

och dess befolkning. Man har således infört ett pilotprojekt, JinShaZhou, som kommer hysa 

bostäder för ca 120 000 människor. Detta pilotprojekt kommer innebära en halt annan form av 

avfallshanering och om projektet slår väl ut och systemet fungerar kommer man att propagera 

för liknande system i hela Kina. (Envac Concept 1:07) 

 

Medvetenheten i Kina innebär att det finns intresse att samarbeta med svenska företag inom 

miljöteknik. Framförallt inom områden som, energiförsörjning, energieffektivisering, 

energikonservering, transportplanering, vattenrening, avfallshantering, fjärrkyla, 

byggnadsmaterial, byggnadstekik och luftrening. (Exportrådet) 

 

4.2 Absolent AB 
Absolent AB är beläget i Lidköping och ”är ett av de världsledande företagen inom 

filterutrustning för oljerök, oljedimma och stoft” (www.absolent.se, 2011).  

 

Absolent AB startade 1993 i Sverige. Fram tills idag har företaget etablerat sig på en 

internationell marknad med början i Norden vidare till Europa, USA, Asien och nu nyligen 

Sydamerika där man precis börjat etablera sig i Brasilien. Etableringen i Kina har, enligt Tony 

http://www.absolent.se/
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Landh, skett i samråd med Exportrådet och har gått i flera etapper vilket inledningsvis skedde 

med direktförsäljning, därefter ett kontor och slutligen etablerades det ett bolag. Idag finns 

Absolent i Peking och Shanghai och provinserna längst kusten. (Tony Landh, 2011) 

 

Absolent AB började med att sälja till Kina redan 2001. Företaget sålde då till kunder som 

valt att etablera verksamhet där. Försäljningen var vid detta tillfälle förmodligen i liten skala 

då det inte finns något att läsa om Kina i årsredovisningar förrän tidigast 2006 då det står 

”Den sedan flera år expansiva tillväxtstrategin tillsammans med en positiv konjunktur 

resulterade i en mycket god operativ tillväxt både i omsättning och vinst. Bolaget har haft en 

tillväxt på samtliga tre marknadsområden, Sverige, övriga Europa inkl. Kina samt 

Nordamerika” (Absolent årsredovisning 2006). Försäljningsaktiviteterna ökade dock i Kina 

under 2007 (Absolent årsredovisning 2007) och företaget bestämde sig samma år för att 

etablera ett kontor på plats och anställde då ett antal personer för att sälja i Kina 

(http://www.oilsmokefilter.us/Absolent%20blickar%20%C3%B6sterut%20110518.pdf).  

Kontoret fanns senare på plats under 2008. I Absolents årsredovisning från 2008 står att läsa: 

”Den totala omsättningen under 2008 blev mycket positiv. I Sverige, övriga Europa samt Kina 

ökade försäljningen medan Nordamerika, med dess tidiga konjunkturnedgång, minskade. 

Under sista kvartalet noterades en klar konjunkturförsämring även på övriga marknader med 

minskad efterfrågan som följd. I Beijing, Kina öppnades ett försäljningskontor med egen lokal 

personal.” (Absolent årsredovisning 2008) 

  

I en intervju från 2008 gjord av Sveriges Radio säger Mats Persson, säljare på Absolent, 

angående etableringen i Kina att det är svårt att lita på människor i Kina och att det är 

accepterat att lura varandra men om man kan ”komma inom familjemuren går det bra”. Han 

säger vidare att företaget anställde en kinesisk affärsutvecklare på plats i Kina på grund av att 

den asiatiska kulturen är svår att förstå sig på och att det därmed krävs kinesisk personal på 

plats. (Sveriges Radio 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=1986743 2008-04-02).  

 

År 2009 drabbades företaget hårt av lågkonjunkturen. Omsättningen nästintill halverades 

jämfört med året tidigare. Omsättningen uppgick till cirka 49 msek vid 2009 års slut jämfört 

med cirka 97 msek i omsättning året innan. I årsredovisningen från 2009 står att finna: ” 

Konjunkturens utbredning skedde snabbare än någonsin tidigare och drabbades bolagets 

kunder mycket hårt.  Följden blev att efterfrågan på bolagets varor och tjänster minskade 

http://www.oilsmokefilter.us/Absolent%20blickar%20%C3%B6sterut%20110518.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=1986743
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drastiskt under året med konsekvenser som personalneddragningar och andra 

kostnadsbesparingar.” (Absolent årsredovisning 2009) Trots detta faktum fortsatte företaget 

att offensivt satsa på Kina marknaden ” vilken också utvecklades väl i omsättning för bolaget. 

(Absolent årsredovisning 2009) 

 

Den offensiva satsningen på Kina marknaden fortskred och i Absolents årsredovisning för 

räkenskapsåret 2010 står att finna ”Marknadsexpansionen inom bolaget ökade under året. I 

Kina påbörjades transfereringen från att ha haft ett representationskontor till att ha ett 

registrerat Absolent bolag. I samband med detta anskaffades också egna lokaler i Peking.” 

(Absolent årsredovisning 2010).  

 

I en intervju i Lidköpings tidning från maj 2011 uttalar sig Ulf Dackemark, försäljnings- och 

marknadschef på Absolent, att den fullständiga processen med registreringen förväntas vara 

klar i juni 2011 och att målet är att inom tre till fyra år ha en omsättning på cirka 30 procent. 

Vid tillfället för intervjun förväntades omsättningen vid årets slut bli cirka 10 procent av en 

total omsättning på cirka 100 miljoner kronor. Vid intervjutillfället hade företaget 3 personer 

anställda i Kina vilket förväntades öka till fem eller sex personer vid årets slut.  

(http://www.oilsmokefilter.us/Absolent%20blickar%20%C3%B6sterut%20110518.pdf)  

Någon årsredovisning för året 2011 finns, vid tillfälle då denna uppsats skrivs, ännu inte 

tillgänglig.  

 

Finansiell 
information 
(tkr) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Antal anställda 18 22 26 23 21 

Årlig omsättning 
(tkr) 

59 570 76 378 89 765 42 859 57 709 

Soliditet (%) 65,9 52,64 63,12 66,85 67,35 

Årets resultat (tkr) 9 030 6 980 10 236 1 429 2 652 

Tabell 1. Finansiell information år 2006-2010 Absolent AB.  

 

Vår fallstudie på Absolent AB är baserad på en intervju med VD Tony Landh samt 

årsredovisningar från perioden år 2006 till 2010.  

 

4.3 Envac AB 

http://www.oilsmokefilter.us/Absolent%20blickar%20%C3%B6sterut%20110518.pdf
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Envac AB är ett svenskt företag med 40 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering. 

Envac är således världsledande inom automatiserad avfallshantering med över 35 kontor i 20 

länder i Europa, Mellanöstern och Asien. (www.envac.se, 2011)  

 

Envac har funnits i Korea, Hong Kong och Singapore sedan början av 1990-talet. 2003 

öppnades kontor i Shanghai och man har nu totalt 7 kontor i Asien. Trots att företaget funnits 

i Asien i dryga 2 decennier visar stor del information på att marknaden och verksamheten 

tagit fart ordentligt från 2003 fram till nu. Bland annat startades ett helägt dotterbolag i 

Shanghai, Kina under 2004 och många kinesiska kommuner och institutioner har visat 

intresse för Envac och företagets avfallsystem. Som en bieffekt av detta anpassar nu Envac 

stora delar av sitt produktsortiment för att passa de asiatiska förhållandena bättre. (Envac 

Concept 3:04) 

 

Redan under första hälften av 1980-talet installerades de första enstaka installationerna 

utomlands, däribland fanns även Hong Kong. Dessa installationer gjordes dock i samarbete 

med lokala agenter eftersom Envac vid det här laget inte hade några egna utländska kontor. 

(Envac Concept 1:06) 

 

På 1990-talet tog Envac för första gången klivet ut i världen på allvar. Framför allt handlade 

det då om södra Europa och Sydostasien.  I mitten av 90-talet utförde Envac flera stora 

installationer i Hong Kong. Här bröt företaget även ny mark för sitt eget system också. För 

första gången anslöts nämligen skyskrapor till sopsugssystemet. Det var skyskrapor med över 

50 våningar och tusentals lägenheter i samma byggnad. Alla de installationer som gjordes i 

Hong Kong under 90-talet har varit viktiga för företagets snabba expansion i Kina. (Envac 

Concept 1:06) 

 

I slutet av 1990-talet förstärktes organisationerna ute på företagets tre största marknader, 

Skandinavien, Spanien och Asien. Under 2004 öppnades ett försäljningskontor i Shanghai och 

under 2005 knöts ett joint venture med ett lokalt företag i Guangzhou. Utvecklingen fortsatte 

och under 2006 hade man även etablerat verksamheten i Beijing. (Envac Concept 1:06) 

http://www.envac.se/
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Finansiell 
information 
(tkr) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Antal anställda 9 7 11 15 20 
Årlig omsättning 
(tkr) 

48 624 66 802 75 664 60 842 58 605 

Soliditet (%) 69,44 60,22 59,42 55,12 53,78 
Årets resultat (tkr) 143 440 44 502 47 145 65 951 82 745 
Tabell 2. Finansiell information år 2006-2010 Envac AB.  

 

I Envac ABs årsredovisningar för perioden år 2006-2010 redovisar de nettoomsättningen per 

geografisk marknad. Omsättningen för Asien var enligt följande; 

År 2006, 12 660 tkr.  

År 2007, 7 355 tkr 

År 2008, 15 112 tkr 

År 2009, 5 558 tkr 

År 2010, 5 936 tkr 

 

Vår fallstudie på Envac AB är baserad på en intervju med marknadschef Jonas Törnblom 

samt Envacs egen tidning ”Envac Concept” och även finansiell information hämtad från 

årsredovisningar under perioden år 2006-2010.  

 

4.4 ITT Flygt AB/ ITT Water & Wastewater AB/ Xylem 

Water Solutions AB 
Xylem är idag ledande tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och omrörare. 

Produkterna används över hela världen i vatten- och avloppsanläggningar, för bevattning och 

dränering samt i olika industriprocesser. (www.flygt.se, 2011)  

 

Xylem Water Solutions AB var innan 2011 benämnt ITT Flygt AB varför företaget i 

nedanstående beskrivning benämns ITT. Den tidigaste årsredovisningen som finns tillgänglig 

från ITT är från 1998. I den står att läsa att ITT Flygtkoncernen innehar tillverknings- och 

försäljningsbolag i Kina. Det står också att största delen av Flygts produkter tillverkas i 

Sverige men tillverkning sker även i andra länder exempelvis Kanada, USA och även Kina 

(ITT Flygt AB årsredovisning 1998). I juli 1997 inträffade en ekonomisk kris i Asien och som 

senare blev kallat ”Asienkrisen” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Asienkrisen 2012-04-30) . 

http://www.flygt.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asienkrisen
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Krisen påverkade ITT stort under 1998 och orderingången i dessa regioner halverades i 

förhållande till året dessförinnan.  Dock visade fabriken i Kina en förbättring gällande 

orderingång i förhållande till 1997 års nivå men på grund av krisen uppnådde fabriken ändå 

inte budget (ITT Flygt AB årsredovisning 1998). 

1999 visade sig bli ett fortsatt tufft år för ITT Flygt i Fjärran Östern till följd av Asienkrisen. 

Försäljningen visade endast en svag uppgång och trots tuffa förhållanden satsade ITT Flygt 

AB på att under året etablera ett helägt bolag i Hongkong.  Fabriken i Kina visade på en högre 

orderingång och försäljning. I årsredovisningen kan man också utläsa att 

kapacitetsutnyttjandet inte varit tillfredsställande gällande Kinafabriken (ITT Flygt AB 

årsredovisning 1999). 

År 2000 var ett bättre år för ITT Flygt AB och affärsklimatet var gynnsamt på så gott som alla 

marknader förutom Asien där klimatet fortfarande var tufft. ITT fortsatte dock att stärka sin 

position på Asienmarknaden och etablerade därför ett försäljningskontor i Beijing. 

Kinafabriken visade fortsatt högre orderingång och försäljning men kapacitetsutnyttjandet var 

fortfarande inte ansett som tillfredsställande (ITT Flygt AB årsredovisning 2000). 

2001 var ett mycket bra år för ITT Flygt i Kina och företaget hade en tillväxt på cirka 30%. 

Enligt årsredovisningen berodde det på Kinas satsning på vattenrening. Fabriken i Kina visade 

på en markant orderingång medan kapacitetsutnyttjandet fortfarande innehade en god 

marginal (ITT Flygt AB årsredovisning 2001).  

2002 visade på en fortsatt god tillväxt med fortsatt marginal gällande kapacitet (ITT Flygt AB 

årsredovisning 2002). 

2003 – fortsatt god tillväxt. Orderingången var framförallt god för fabriken i Kina i vilken 

sortimentet för tillverkningen också ökade under året. Kapacitetsutnyttjandet i fabriken var 

dessutom hög gällande vissa områden inom bearbetning. (ITT Flygt AB årsredovisning 2003). 

2004 – fortsatt god tillväxt i Kina (ITT Flygt AB årsredovisning 2004). 

2005- 2006 – Företaget förvärvade flera bolag under 2005 bland annat i Hong Kong. År 2008 

bytte bolaget namn från ITT Flygt AB till ITT Water & Wastewater AB och slutligen år 2011 

bytte bolaget namn igen och heter numer Xylem Water Solutions AB. 

(http://www.xylemwatersolutions.com/scs/sweden/sv-

se/om%20oss/historia/Sidor/default.aspx 2012-05-18)  

http://www.xylemwatersolutions.com/scs/sweden/sv-se/om%20oss/historia/Sidor/default.aspx%202012-05-18
http://www.xylemwatersolutions.com/scs/sweden/sv-se/om%20oss/historia/Sidor/default.aspx%202012-05-18
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Finansiell 
information 
(tkr) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Antal anställda 4 001 1 542 1 571 1 576 1 568 
Årlig omsättning 
(tkr) 

7 840 130 3 872 145 4 182 700 4 330 387 4 534 670 

Soliditet (%) 20,9 16,43 18,40 20,70 45,18 
Årets resultat (tkr) 784 620 487 682 526 823 706 175 975 597 
Tabell 3. Finansiell information år 2006-2010, Xylem Water Solutions AB 

 

Fallstudien av ITT/Xylem är baserad på en intervju med Martin Arvidsson och Johannes 

Bäckman. Martin Arvidsson är ansvarig för MNI-avdelningen och Johannes Bäckman har 

medverkat i två av företagets dotterbolag i Asien. Fallstudien baserar sig också på 

årsredovisningar för perioden år 1998-2010.  

 

 

4.5 Exportrådet 
Exportrådet bildades 1972 och ägs av staten samt näringslivet. I korthet hjälper Exportrådet 

Svenska företag att internationalisera sig. Man tillhandahåller information, ger strategiskt 

rådgivning samt bistår med hjälp på plats. (www.swedishtrade 2011-10-21) 

 

Exportrådet finns idag representerat på 60 av världens mest attraktiva marknader, vidare finns 

de även representerade i varje svenskt län vilket också innebär att de kan tillhanda hålla 

kompetens och resurser till alla svenska företag som söker dem. Exportrådet kan hjälpa till 

med allt från förberedande exportinformation och rådgivning till strategiska analyser och 

faktiskt hjälp på plats på den nya marknaden. Exportrådet finns således till för att underlätta 

svenska företags internationalisering och internationella affärsutvecklingar. 

(www.swedishtrade.se 2011-10-21) 

 

5 Analys 
5.1 Absolent AB 
5.1.1 Proposition 1: Host country factors (A) påverkar val av entry mode (D) 

http://www.swedishtrade/
http://www.swedishtrade.se/
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Vår första proposition behandlar påverkan av host country factors på val av entry mode enligt 

vår analysmodell (figur 1).  

 

I vår intervju med Tony Landh från Absolent AB framgick det tydligt att Kina funnits med i 

företagets grundplaner en längre tid men att det dock fanns två huvudsakliga anledningar till 

sin etablering. Vid inträdet till Kina år 2001 förhöll det sig så att flera av företagets 

amerikanska, europeiska och svenska kunder var på väg in på den kinesiska marknaden vilket 

gjorde att Absolent följde efter. Men även marknadens potential spelade stor roll och så den 

enligt Tony mest självklara anledningen; 

 

”Kina är en stor marknad med stor potential” – Tony Landh 

 

Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) hävdar i sin teori att det finns olika typer av 

marknadsattraktivitet som avgör huruvida företag vill etablera sig på den nya marknaden och 

som i sin tur kan påverkar valet av etableringsform. En form utav marknadsattraktivitet är just 

marknadens storlek och tillväxt något som även lockade Absolent till den kinesiska 

marknaden.  

 

Tony hävdade att Absolent hade en välutvecklad plan i sin etablering på den kinesiska 

marknaden. Inledningsvis i sin etablering tillämpade man direkt försäljning som sedermera 

följdes upp med ett kontor på plats som kunde representera företaget (Tony Landh, Absolent). 

Försäljningen till Kina ökade under 2007 och av denna anledning bestämde sig företaget för 

att etablera ett kontor i Kina som stod klart under 2008 och försäljningen visade även detta år 

på en positiv utveckling (Årsredovisning 2008, Absolent AB).  Som sista och tredje steg 

startade Absolent ett eget helägt dotterbolag i Kina (Tony Landh, Absolent AB). 

Transfereringen från att enbart ha haft ett representationskontor till ett eget bolag påbörjades 

år 2010 och bolaget anskaffade i samband med detta även egna lokaler i Peking 

(Årsredovisning 2010, Absolent AB). Enligt intervju med Ulf Dackemark, försäljnings- och 

marknadschef på Absolent AB maj 2011, förväntades processen vara helt genomförd 2011 

(Lidköpings tidning, 2011) Denna strategi är något som företaget tagit fram i samråd med 

Svenska Exportrådet men ändå hävdade Tony att Absolent hade en ganska tydlig uppfattning 

om vilken väg de ville använda. Hill, Hwang & Kim, (1990); Gleason, Lee och Mathur, 

(2001) hävdar i sin teori att valet utav etableringsform är en svår uppgift för ett företag och 

samtidigt kan det vara avgörande för huruvida etableringen blir lyckad. 
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Hill, Hwang & Kim, (1990) hävdar att man vid etablering på nya marknader kan stå inför 

olika risker, som till exempel svårigheten att kontrollera hur varumärket framställs på 

marknaden och hotet om kopiering. Direkt försäljning skulle kunna innebär liknande risker 

vad gäller kontrollen eftersom man inte är direkt delaktig på marknaden. Absolent kan tänkas 

ha kommit runt detta problem genom att så småningom etablera ett eget kontor på plats som 

således ger dem större kontroll och inflytande över hur varumärket syns på marknaden. 

Företaget upplevde vissa problem med hoten om bland annat kopiering utav deras produkter i 

sin etablering; 

 

”Man måste vara påläst, försiktig, uppmärksam. Man måste ta hänsyn till deras affärskultur, 

vardagskultur och miljökultur – allt är annorlunda” – Tony Landh 

 

Det sista och avslutande steget i företagets etablering i Kina, ett helägt dotterbolag, kan tänkas 

vara en sista åtgärd för att få full kontroll över sitt varumärke och företag på den kinesiska 

marknaden. Teorin av Hill, Hwang & Kim, (1990) stärker tankarna kring kontrollbehovet och 

hävdar att ett helägt dotterbolag ger företaget större kontroll över sin verksamhet. Morschett, 

Schramm-Klein och Swoboda (2010) hävdar att företag har mer att vinna på att etablera ett 

helägt dotterbolag på marknader där det råder stora kulturella skillnader eftersom företag på 

den nya marknaden kan ha svårt att applicera företagets kunskap på marknaden. Ett samarbete 

med en partner skulle således kunna bli mindre effektivt och ett helägt dotterbolag skulle 

kunna hjälpa företaget komma tillrätta i sin etablering. De kulturella skillnaderna utgjorde ett 

stort hinder för Absolent vid deras etablering i Kina. Det visade sig att Absolents 

försäljningsformer inte fungerade i Kina och detta var en utav anledningarna till att företaget 

snabbt valde att ha kinesiskt personal på plats som visste hur företagsvärlden i Kina såg ut och 

fungerade.  

 

”I Sverige/västvärlden ringer man ett företag och ber om att få prata med produktionschefen. 

I Kina gör man inte så utan i Kina ringer man inte alls. Där ska kunden hitta dig eller så 

använder man sig utav andra kontaktvägar” – Tony Landh, Absolent 

 

Enligt en intervju gjord av Sveriges Radio år 2008, uttalade sig Mats Persson, säljare på 

Absolent AB, att det är svårt att lita på människor och det är accepterat i Kina att lura 
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varandra men kan man bara ”komma inom familjemuren så går det bra” (Sveriges Radio, 

2008).  

 

Det framgick dock också under intervjun med Tony att Absolent hade en plan b i sin 

etablering. Denna plan utgjordes främst utav att avstå från att starta det egna bolaget och 

istället bromsa processen och kontraktera distributörer med egna försäljare.  

 

Denna analys påvisar ett samband mellan host country factors och val av entry mode enligt 

vår analysmodell. Proposition 1 stärks i fallet med Absolent.  

 

5.1.2 Proposition 2: Host country factors (A) påverkar inträdesbarriärer (C) 

som i sin tur påverkar val av entry mode (D) 
 

Vår andra proposition behandlar påverkan av host country factors på inträdesbarriärer som i 

sin tur påverkar val av entry mode enligt vår analysmodell (figur 1).  

 

Vid intervjun med Tony Landh framgick det att företaget stod inför flera möjliga hot vid sin 

etablering på den kinesiska marknaden. Som nämnts tidigare fanns hotet om kopiering av 

företagets produkter, ett annat hot som företagets ställdes inför är det faktum att;  

 

”Kina är en diktatur och att man aldrig kan veta hur eller när deras policies kan tänkas 

förändras” –Tony Landh 

 

Tony hävdade att regeringens lagstiftningar i allra högsta grad påverkar bolagsdrivningar i 

Kina. 

 

Vi bad Tony rangordna vissa barriärer utifrån hur stort hinder de utgjort vid deras etablering, 

1 utgjorde inget hinder och 5 ett stort hinder. 

 

Statliga regleringar och lagar är ett hinder som är oundvikligt att stöta på och kan enligt 

Porter (1980) utgöra en av de största barriärerna för ett företag i sin etablering. Vidare menar 

Porter (1980) att staten medvetet kan stänga vissa dörrar eller kräva licensiering inom viss 

handel eller skapa andra liknande hinder för att försvåra företags etablering. Absolent finns 

idag i Peking och Shanghai samt i provinserna längt med kusten, något som har att göra med 
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att dessa var de enda platser som från början var valbara för utländska företag som ville ta sin 

in på den kinesiska marknaden. Det var nämligen här som den kinesiska myndigheten först 

släppte på kapitalismens kranar och dessa områden utvecklades därför också snabbast. Vidare 

släppte Kina även på valutahandeln vilket gjorde det enklare för företagen att etablera sig 

eftersom man då kunde handla med lokala företag på ett betydligt enklare sätt. Dock hävdade 

Tony att många restriktioner fortfarande finns kvar. Tony gav dessa barriärer en trea vilket 

egentligen inte innebär ett större hinder utan snarare något som företaget måste komma runt 

för att kunna etablera sig. Man kan tänka sig att trestegsmetoden som Absolent använde sig 

utav i sin etablering och som förklarades i proposition 1 var ett sätt att hantera dessa hinder 

och således kan man tänka sig att denna barriär ändå påverkade företagets val av 

etableringsform. Detta är dock enbart spekulationer från författarnas sida och således inte 

starkt nog för att intyga huruvida det faktiskt påverkade valet utav etableringsform. 

 

Kostnadsnackdelar innebär enligt teorin om de fördelar redan etablerade företag på 

marknaden har i relation till det företag som håller på att etablera sig. Det kan röra sig om mer 

utvecklad teknik, bättre tillgång till råmaterial, bättre lokalisering eller liknande (Porter, 

1980). Tony gav denna barriär en 3:a med motiveringen att det var ett större problem 

gentemot lokala konkurrenter men inte gentemot Europeiska konkurrenter. Vilket innebär att 

detta inte utgjorde något direkt hinder för Absolent. 

 

Produktdifferentiering innebär enligt Porter (1980) att redan etablerade företag har starka 

varumärken och stark lojalitet hos sina kunder. Något som nya aktörer på marknaden kan 

uppleva som ett hinder. Tony gav detta hinder en 2:a med kommentaren att detta inte var ett 

större problem i Kina än någon annanstans. Med andra ord inget som påverkade valet av 

etableringsform. 

 

Ovilja från kunder att byta leverantör, så kallade switchingcosts, handlar om att kunder inte är 

villiga att byta leverantör hur som helst. Redan etablerade företag kan ha vunnit sina kunders 

lojalitet eller så kanske det rentutav är kostsamt och svårt för kunderna att byta leverantör 

(Porter, 1980). Tony värderade detta hinder till en 3:a men motivering; ”ja det finns”. Detta 

påverkade således inte Absolent i valet utav etableringsform. 

 

Antal konkurrenter på marknaden innebär enligt Harrigan (1981) att om 

marknadskoncentrationen är hög kan detta locka till sig fler nya aktörer då företag ser en stor 
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vinstmöjlighet i marknaden. Utan någon direkt motivering gav Tony denna barriär en 3:a, 

Således inget som påverkade etableringsformen. 

 

Vi avslutade barriär frågorna genom att fråga Tony vilken av de barriärer som han precis 

rangordnat som var den svåraste att hantera. Tony ville uppge något helt annat, en barriär som 

inte stått listan, nämligen kultur. 

 

”Den allmänna kinesiska kulturen är okänd för oss och den både var och är svår” - Tony 

Landh  

 

Vår analys visar att host country factors påverkar inträdesbarriärer men dessa barriärer 

påverkar i sin tur inte valet av etableringsform. Proposition 2 stöds inte.  

 

5.1.3 Proposition 3: Home country factors (B) påverkar val av entry mode (D) 
Vår tredje proposition behandlar påverkan av home country factors på val av entry mode 

enligt vår analysmodell (figur 1).  

 

Det framgick aldrig under intervjun med Tony Landh att det fanns några direkta home 

country factors som påverkade företaget i dess val av etableringsform.  

 

5.1.4  Inträdesbarriärer (C) påverkar val av entry mode (D)  
Vår fjärde proposition behandlar påverkan av inträdesbarriärer på val av entry mode enligt vår 

analysmodell (figur 1).  

 

Som nämnts tidigare finns det flera barriärer för ett företag att ta hänsyn till, en del utav dem 

har redan behandlats under proposition två och de resterande behandlas här.  

 

Porter (1980) hävdar i sin teori att en barriär är något som utgör ett hinder för företaget att 

etablera sig på marknaden, dessa kan till exempel vara geografiska och marknadsorienterade 

men även ligga bortom företagets kontroll. Pehrsson (1985,1990) menar vidare att barriärer 

ses och uppfattas på olika vis av olika företaget. 

 

Kapital behov/hög investeringskostnad, enligt Porter (1980) är handlar detta om de faktiska 

investeringskostnader som drabbar ett företag vid etablering på en ny marknad. Tony gav 
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detta en 2:a utan någon direkt motivering. Man kan tänka sig att detta är något som ett företag 

räknar med redan från början när de väljer vilka marknader som är aktuella. 

 

Tillgången till distributionskanaler är ett annat hinder som enligt Porter (1980) är en viktig 

barriär för företag att lösa eftersom det är viktigt att nå till sina kunder på ett sätt som 

tillfredsställer både kunden och företaget. Tony gav denna barriär en 4 i rangordningen vilket 

visar på att detta ändå utgjorde ett större problem men sa samtidigt att det inte påverkade valet 

av etableringsform. 

 

”Ett hinder måste man se till att komma över, det krävs hårt jobb men det var inget som 

påverkade etableringsformen” – Tony Landh 

 

Vår sista proposition (4) får således inget stöd i vår analys.  

 

5.2 Analys: Envac AB 
5.2.1 Proposition 1: Host country factors (A) påverkar val av entry mode (D) 
 
Företaget påbörjade sin etablering i Asien under mitten på 80-talet och gjorde då sina första 

installationer med hjälp av lokala agenter i Hong Kong. Vid detta tillfälle fanns det inga egna 

utländska kontor (Envac Concept 1:06). Sedan början på 90-talet har Envac funnit med kontor 

i Hong Kong och etablerade sitt första kontor i Shanghai år 2003. Företaget har i dagsläget 7 

kontor i Asien. Under 2004, etablerade företaget ett helägt dotterbolag i Shanghai (Envac 

Concept 3:04) År 2005 etablerade företaget även ett joint venture med ett lokalt företag i 

Guangzhou och 2006 utökades verksamheten även till Beijing (Envac Concept 1:06).   

 

I vår intervju med Jonas Törnblom framkom det att Envac trädde in på den kinesiska 

marknaden på grund av dess potential och storlek. Företaget är beroende av 

bostadsbyggnationer, något det finns gott om i Kina och de provinser Envac är etablerade i är 

utvalda enbart på grund utav olika byggprojekt eller för att de helt enkelt är potentiella städer. 

Enligt Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) väljer bolag ofta att etablera sig på 

nya marknader på grund utav dess storlek och tillväxtpotential. Detta kan således styrka 

Envacs etablering i Kina. Envac har i regel alltid valt helägda dotterbolag i sina internationella 

etableringar, något de även gjorde i Kina så småningom. Agarwal och Ramaswani (1992) 

hävdar i sin teori att företag vanligtvis väljer att etablera sig med egna dotterbolag i de fall där 
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marknadens attraktivitet förväntas ge vinst och närvaro på marknaden under en längre period. 

Detta kan tänkas styrka Envacs val av etableringsmetod i Kina. 

 

En annan faktor som utgjorde en stor del i valet utav etableringsform och som resulterade i att 

företaget valde att etablera ett helägt dotterbolag var de kulturella skillnaderna. Jonas hävdade 

att det finns stora kulturella skillnader och framför allt etiska skillnader som kan vara ganska 

besvärliga för företag att hantera. Jonas påvisade här kineserna förmåga att kopiera,  

 

”de kopierar både snabbt och bra” – Jonas Törnblom 

 

I Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) andra hypotes hävdar de att företag kan 

föredra att etablera sig med ett helägt dotterbolag då det kan vara svårt för företag i värdlandet 

att applicera företagets kunskap på marknaden och partnerskapet kan därmed bli mindre 

effektivt. På så vis möjliggör ett helägt dotterbolag även överföring av företagsspecifika 

fördelar, så som till exempel tyst kunskap.  

 

”Kineser kräver en annan typ av styrning och utbildning, de är dock väldigt kompetenta” 

-Jonas Törnblom 

 

Envac har idag endast kinesisk personal anställd på sina kontor i Kina och dessa kontor kräver 

mycket besök från företagets svenska personal. De kinesiska kontoren kräver även mer 

kontinuerliga kontroller. 

 

Analysen visar att det finns en påverkan av host country factors på entry mode. Proposition 1 

får stöd av vår analys.  

 

5.2.2 Proposition 2: Host country factors (A) påverkar inträdesbarriärer (C) 

som i sin tur påverkar val av entry mode (D) 
 

Vår andra proposition behandlar huruvida host country factors påverkar inträdesbarriärerna 

som i sin tur sedan påverkar val av entry mode.  

 

I intervjun med Jonas framgick det ganska tydligt att det fanns barriärer och hinder som 

påverkade företaget men endast i den utsträckningen att Envac fick anpassa sina produkter, 
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sina strategier och visioner för att passa den kinesiska marknaden men inget som påverkade 

valet av etableringsform. Vi bad dock ändå Jonas att rangordna olika barriärer utefter hur stort 

problem de utgjorde vid valet av etableringsform, 1=inget problem och 5=stort problem 

 

När det gällde statliga regleringar och lagar hävdade Jonas att han inte kunde minnas några 

direkta statliga eller juridiska regleringar som utgjorde direkta hinder i Envacs etablering i 

Kina. Men när han sedan rangordnar detta problem ger han ändå statliga regleringar och lagar 

en fyra vilket visar på att denna faktor ändå utgjort någon form av problem. Porter (1980) 

menar att statliga regleringar och lagar kan utgöra en av de största barriärerna eftersom 

företag i viss utsträckning inte har mycket att välja på än att acceptera dem och anpassa sig 

därefter. I Envacs fall visar det på att de hinder/problem som fanns i forma utav lagar och 

regleringar visserligen utgjort ett problem men som de lyckats överkomma och att dessa 

således inte påverkat valet av etableringsform.  

 

Vidare gav Jonas konkurrenters produktdifferentiering en etta vilket också visar på att 

konkurrenter inte utgjorde något större hot vilket han grundar på att Envac var först på 

marknaden och att det därmed inte fanns några direkta konkurrenter etablerade. Enligt Porter 

(1980) kan konkurrenters produktdifferentiering innebära ett hinder på grund utav att de 

befintliga aktörerna på marknaden redan har starka varumärken etablerade på marknaden. 

Men eftersom Envac var först på marknaden och det således inte fanns några konkurrenter 

utgjorde denna barriär inget större hinder och det påverkade heller inte valet av 

etableringsform. Dock är Jonas lite motsägelsefull när det gäller konkurrenssituationen. Jonas 

hävdar att Envac var först in på den kinesiska marknaden, samtidigt ger han antalet 

konkurrenter på marknaden en fyra i rangordningen över olika barriärers betydelse vilket 

visar på att konkurrenter ändå utgjort ett stort problem. Harrigan (1981) argumenterar i sin 

teori att antalet aktörer på marknaden bör utgöra en barriär eftersom det kan påverka 

vinstmöjligheterna.  

 

Vidare kan man tänka sig att kostnadsnackdelar, som Jonas gav en femma, inte borde vara ett 

så stort problem heller om Envac varit ensamma på marknaden eftersom detta enligt Porter 

(1980) är en nackdel i relation till konkurrenter. Porter (1980) menar att befintliga aktörer på 

marknaden kommit längre på marknaden vad gäller, produktionskostnader, pris/tillgång till 

rå-material, teknologi med mera. De kostnadsnackdelar som Envac rangordnar som en femma 

kanske istället bör ses som en investeringskostnad och att den således varit hög. I intervjun 
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gav Jonas denna barriär en trea, man kanske kan tänka sig att denna istället skulle varit en 

femma och kostnadsnackdelar en trea. 

 

Porter (1980) hävdar att en barriär är något som utgör ett hinder för företag i sin etablering på 

en ny marknad, vidare menar Pehrsson (1985,1990) att barriärer kan uppfattas och ses på 

olika vis av olika företag. Eftersom barriärer kan uppfattas olika utav olika företag bör de 

också kunna hanteras olika.  

 

Liksom i Absolents fall visar vår analys att host country factors påverkar inträdesbarriärer 

men dessa påverkar i sin tur inte valet av etableringsform. Proposition 2 stöds inte i vår 

analys.  

 

5.2.3 Proposition 3: Home country factors (B) påverkar val av entry mode (D) 
 

Vår tredje proposition behandlar huruvida home country factors påverkar valet av entry mode. 

 

I vår intervju med Jonas framgick det tydligt att de kulturella skillnaderna utgjort en stor 

påverkan i valet av etableringsform. Dock har Envac, som nämnts tidigare, i princip alltid 

använd samma typ av etableringsform i sina internationaliseringar på nya marknader. Enligt 

teorin av Brouthers och Brouthers (2003) brukar företag från en kultur med högre förtroende 

för andra partner, så kallat låg maktdistans, etablera sig på nya marknader genom just ett 

samarbete med en partner. Kina å andra sidan verkar, enligt intervjun med Jonas, inte vara ett 

sådant land då kineser, som nämns tidigare, ”kräver en annan typ av styrning och utbildning” 

(Jonas Törnblom, Envac AB) Detta kan också styrkas av det faktum att företaget etablerade 

ett joint venture år 2005 med ett lokalt kinesiskt företag men detta fungerade troligen inte och 

företaget valde istället ett helägt dotterbolag (Envac Concept 1:06). I de förhållanden där det 

inte finns något större förtroende för andra partner, hög maktdistans, brukar företag enligt 

Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) föredra att etablera sig genom ett helägt 

dotterbolag eftersom de då får större kontroll och kan centralisera beslutsfattandet. 

 

Vår analys visar att proposition 3 får stöd.  

 
5.2.4  Inträdesbarriärer (C) påverkar val av entry mode (D)  
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Vår fjärde proposition behandlar huruvida inträdesbarriärer påverkar valet av entry mode. 

Jonas vidhöll starkt genom hela intervjun att Envac inte stötte på några direkt hinder, han 

hävdade istället att de hinder som fanns var något som företaget fick anpassa sig utefter i sin 

etablering, de påverkade dock inte valet av etableringsform. Porter (1980) hävdar att en 

barriär är något som utgör ett hinder för företaget att etablera sig på marknaden, dessa kan till 

exempel vara geografiska och marknadsorienterade men även ligga bortom företagets 

kontroll. Pehrsson (1985,1990) menar vidare att barriärer ses och uppfattas på olika vis av 

olika företaget. 

 

”Jag kan inte minnas att Envac stötte på några direkta lagliga eller juridiska restriktioner i 

sin etablering, jag kan egentligen inte säga att det fanns några direkta hinder alls vid 

etableringen” - Jonas Törnblom 

 

I intervjun men Jonas bad vi honom rangordna vissa barriärer på en skala 1-5 där 1 inte 

ansågs vara ett problem och 5 var ett stort problem. Här framgick det att ett av de större 

problemen Envac fick anpassa sig utefter och arbeta med var tillgången till 

distributionskanaler. Porter (1980) hävdar att detta är en av de viktigaste barriärerna att ta sig 

förbi eftersom det är viktigt för företaget att ta nå ut till sina kunder på ett tillfredsställande 

sätt. Vidare hävdar teorin också att det inte är säkert att befintliga aktörer är villiga att släppa 

på nya konkurrerande aktörer på sina distributionskanaler (Porter, 1980) Eftersom Envac var 

först ut på marknaden fanns det heller inga befintliga aktörer på marknaden och således inte 

heller några distributionskanaler att tillgå. Således blev detta ett stort problem för företaget 

men i slutändan dock inget som påverkade deras val av etableringsform. 

 

En annan barriär som framgick i rangordningen var kapitalbehovet och den höga 

investeringskostnaden. Porter (1980) hävdar att ett företag måste vara beredd att investera i 

den nya etableringen, dessa investeringar kan vara allt från produktionskostnader och 

inventarier men även uppstartningskostnader som kanske inte alltid går att få igen. Eftersom 

Envac var först ut på marknaden kan det tänkas att deras investeringar blev höga och 

riskfyllda eftersom det inte fanns några aktörer att ta lärdom av eller stötta sig på. 

 

Analysen visar att det inte finns stöd för proposition 4.   
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5. 3 Analys: ITT Water& Wastewater AB 
5.3.1 Proposition 1: Host country factors (A) påverkar val av entry mode (D) 
 

Vår först proposition behandlar påverkan av host country factors på val av entry mode enligt 

vår analysmodell (figur 1).  

 

I intervju med Martin Arvidsson och Johannes Bäckman framkom det att företaget valt att 

etablera sig i Kina på grund utav marknadens potential.  

 

”Marknadens potential är oändlig och eftersom vi redan fanns på alla stora marknader, och 

Kina är en jättestor marknad, valde vi även att etablera oss där” 

 

Den största potentialen de såg i Kina-marknaden var storleken. Detta styrker teorin om att 

bolag väljer att etablera sig i ett land på grund utav dess marknadsstorlek (Morschett, 

Schramm-Klein och Swoboda, 2010). I teori av Agarwal och Ramaswani (1992) väljer 

företag vanligtvis att etablera ett helägt dotterbolag i fall där marknadens attraktivitet 

förväntas ge långsiktig vinst och närvaro på marknaden.  ITT valde dock till en början att inte 

etablera ett helägt dotterbolag utan valde istället att i första skedet anlita en distributör för att 

senare ingå i ett joint venture med ett kinesiskt bolag. Vid ett skede på 90-talet insåg man att 

marknaden var större än distributören klarade av och etablerade därför ett joint venture.  

Joint venture bolaget startades upp med en kinesisk partner 1995. ITT hade då cirka 75% av 

aktiekapitalet.  

 

”Vid det tillfället trodde man att joint venture skulle kunna tillföra en del marknadskunskap 

och visa hur man gör affärer i Kina”  

 

Martin och Johannes menar på att de kulturella skillnaderna var en av anledningarna till att 

man valde joint venture som en etableringsform. ITT insåg snabbt att bolaget det ingått 

samarbete med inte kunde tillföra så mycket kunskap som man hade hoppats och de hade 

heller inte samma syn på företagande och vad som är viktigt. ITT hade en förhoppning om att 

kunna sälja cirka 50 000 små avloppspumpar om året. Det visade sig dock så småningom att 

så inte alls var fallet utan man säljer istället mer av de större pumparna. Kunskapen om 

marknaden var något ITT hade hoppats på av sin partner. Enligt teori av Morschett, 

Schramm-Klein och Swoboda (2010) kan företag välja att ingå samarbete med en partner i ett 
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land där det råder stora kulturella skillnader för att på så vis kunna dra nytta av partners 

kompetens och erfarenheter. Teorin säger dock även att det i vissa fall kan lämpa sig bättre att 

etablera sig genom ett dotterbolag på grund utav att det kan vara svårt för partnern att tillämpa 

företagets kompetens på den nya marknaden (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda, 

2010). Det fanns även en uppenbar osäkerhet gällande efterfrågan på den nya marknaden och 

företag bör därför välja en struktur som tillåter flexibilitet (Aulakh och Kotabe, 1997) och där 

det finns möjlighet att dela risken med en partner (Aulakh och Kotabe, 1997; och Agarwal 

och Ramaswani, 1992).  I detta fall rådde det uppenbara skillnader i kompetens, kultur och 

syn på företagande vilket gjorde att ITT senare valde att etablera ett eget dotterbolag (Martin 

Arvidsson och Johannes Bäckman, Xylem Water Solutions AB) Året för etableringen av ett 

eget dotterbolag var 1999 och företaget fanns då i Hong Kong (Årsredovisning 1999, ITT 

Flygt AB) Asienmarknaden visade sig vara tuff att finnas på på grund utav den tidigare 

Asienkrisen men företaget fortsatte att stärka sin position på Asienmarknaden och etablerade 

därför ett försäljningskontor i Beijing år 2000 (Årsredovisning 2000, ITT Flygt AB) Idag har 

man ett eget dotterbolag representerat i alla provinser med kontor i 20 städer och egen 

tillverkning. Det finns någon enstaka svensk anställd men de övriga är kineser. Man kan tänka 

sig att detta beror på att företaget fortfarande upplever ett behov av insyn och kompetens på 

den kinesiska marknaden vilket kan vara svårt för utomstående att förstå. Det kan givetvis 

också bero på att företaget vill få ner sina produktionskostnader vilket också var en anledning 

att överhuvudtaget etablera sig i Kina enligt Martin och Johannes. Det kräver dock en del 

resurser.  

 

”Det är inte bara att bygga fabrik och tillverka produkter, försäljningen kräver stora insatser 

i marknadsföring och utbildning.” 

 

Analysen visar att det finns en påverkan av host country factors på val av entry mode.  

 

5.3.2 Proposition 2: Host country factors (A) påverkar inträdesbarriärer (C) 

som i sin tur påverkar val av entry mode (D) 
 
Vår andra proposition behandlar påverkan av host country factors på inträdesbarriärer som i 

sin tur påverkar val av entry mode enligt vår analysmodell (figur 1).  
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ITT upplevde en del hinder i etableringen i Kina som de var tvungna att ta hänsyn till. I 

intervju med Martin och Johannes framkom det att etableringen i Kina var helt 

marknadsdriven och att när företaget väl valt att etablera sig i landet började de titta på lagar 

och regler. Martin och Johannes nämnde framförallt att de hade problem med betalningar och 

att det var svårt att betala sina dotterbolag. De nämnde också möjligheter i Kina som att den 

kinesiska regeringen uppmuntrar etablering i Kina genom subventionerad inkomstskatt och 

upprättning av ekonomiska zoner. För ITT var subventioneringen och zonerna inget 

avgörande för deras etablering och som de uttryckte det;  

 

”Som industriföretag går man oftast med förlust i början av en etablering vilket innebär att 

det egentligen inte spelar någon roll” 

 

En annan faktor som ITT upplevde som barriär och som enligt teori är en host country factor 

(Morschett, Schramm-Klein och Swoboda, 2010) var konkurrenssituationen på marknaden 

och framförallt antalet konkurrenter på marknaden.  

 

”Det finns cirka 1000 st tillverkande bolag i Kina i vår bransch så ja, det är ett stort 

problem” 

 

Samtidigt hävdar Martin och Johannes att de som ITT normalt konkurrerar med är andra 

europeiska märken och att de flesta företagen på marknaden är väldigt små. ITT rankar sig 

själva som tvåa eller trea på marknaden.  

 

Andra barriärer som hör ihop med konkurrenssituationen på marknaden är; 

kostnadsnackdelar, konkurrenters produktdifferentiering och ovilja från kunderna att byta 

leverantör. Dessa upplevdes dock inte som några hinder för ITT och påverkade därigenom 

heller inte företagets etableringsform i Kina. Vi frågade Martin och Johannes om de kunde 

betygssätta dessa barriärer på en skala från 1-5 baserat på hur svåra dessa hinder var att 

överkomma.  

 

Kostnadsnackdelar är enligt teorin en fördel för redan etablerade aktörer på marknaden i form 

utav bättre tillgång till råmaterial, bättre lokalisering etcetera (Porter, 1980). För ITT 

upplevdes detta inte alls som en barriär utan etableringen innebar snarare kostnadsfördelar 

och Martin och Johannes graderade denna potentiella barriär därför till en 1:a.  
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Konkurrenters produktdifferentiering härrör i teorin från att etablerade företag på marknaden 

redan har skapat en lojalitet hos sina kunder genom ett starkt varumärke. Konkurrenter eller 

nyetablerade företag kan uppleva detta som en barrär och det kan krävas stora resurser för att 

överkomma (Porter, 1980). För ITT var detta dock ingen barriär och gav det en 2:a.  

 

”ITT:s produkter var redan kopierade av andra bolag världen över så när vi väl kom till Kina 

så fanns redan flera bolag med tillverkning av liknande produkter” 

 

Företaget var uppenbarligen vana sedan tidigare av att handskas med kopiering och 

svårigheter med konkurrenter och det var därför inte sett som något särskilt eller stort problem 

vid etableringen i Kina.  

 

Ovilja från kunder att byta leverantör eller switching costs innebär att det kan vara svårt för 

företag att locka till sig kunder som redan är knutna till dess konkurrenter (Porter, 1980). ITT 

graderar detta till en 2:a och hävdar att detta är inget som är unikt för den kinesiska 

marknaden men kan ändå bero på att det finns billigare alternativ. Hursomhelst var det inte 

något som företaget upplevde som ett hinder.  

 

Enligt årsredovisningar från perioden 1997-2000 visade sig den så kallade Asienkrisen ha ett 

stort inflytande på ITTs verksamhet i Kina. Affärsklimatet var tufft men trots detta fortsatte 

företaget sin satsning och etablering på den Asiatiska marknaden (Årsredovisningar 1997-

2001, ITT Flygt AB). År 2001 visade sig vara ett mycket bra år för ITT i Kina och företaget 

hade en tillväxt på cirka 30 % (Årsredovisning 2001, ITT Flygt AB).  

 

Liksom i både Absolents och Envacs fall visar vår analys att host country factors påverkar 

inträdesbarriärer men dessa påverkar i sin tur inte valet av etableringsform.  

 

5.3.3 Proposition 3: Home country factors (B) påverkar val av entry mode (D) 
 

Vår tredje proposition behandlar påverkan av home country factors på val av entry mode 

(figur 1).  

Enligt teori om home country factors är det framförallt maktdistans och ovilja att handla 

osäkert som nämns. Företag från en hög maktdistans och där man vill kunna kontrollera 

situationer föredrar en etableringsform som möjliggör en tydlig struktur och kontrollutövande. 
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(Brouthers och Brouthers, 2003; och Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 2010) Martin 

och Johannes var eniga om att dessa kulturella skillnader är något som påverkar både 

samarbeten och etableringsform.  

 

”Man måste vara mindre naiv än vad man är i Sverige” 

 

ITT stötte på svårigheter bland annat i form av att en av deras anställda köpte kvitton och 

redovisade som utlägg och tog även så kallade ”kick backs” av leverantörerna vilket betyder 

att han tog ett högre pris av kunderna och tog mellanskillnaden i egen ficka. Martin och 

Johannes råkade även själva ut för en situation gällande en utbetalning från deras 

försäkringsbolag.  

 

”Försäkringsbolaget ringde och frågade mig hur jag ville ha vår bonus, rörde sig väl om 

10 000-15 000 kr. Mitt svar, sätt in dem på företagets konto och han behandlade mig som om 

jag var dum i huvet. De undrade om jag ville ha dem på mitt konto eller i cash… vems pengar 

det var spelade ingen roll” 

 

Till en början var det de kulturella skillnaderna (host country factors) som gjorde att företaget 

valde ett joint venture men ITT valde sen att etablera ett helägt dotterbolag bland annat på 

grund av ovanstående. I Sverige finns det ett begrepp som heter ”frihet under ansvar” och 

tyder på en förhållandevis låg maktdistans. I etablering i Kina fungerade detta inte för ITT 

och påverkade därför deras etableringsform.    

 

Vår analys visar att home country factors påverkar val av etableringsform.  

 

5.3.4  Inträdesbarriärer (C) påverkar val av entry mode (D)  
 

Vår fjärde proposition behandlar påverkan av inträdesbarriärer på val av entry mode enligt vår 

analysmodell (figur 1). 

 

Barriärer som inte tidigare behandlats i form av påverkan av host country factors är; 

kapitalbehov/hög investeringskostnad och tillgång till distributionskanaler (Porter, 1980). Vi 

frågade Martin och Johannes om de kunde betygssätta dessa barriärer på en skala från 1-5 

baserat på hur svåra dessa hinder var att överkomma.  
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Kapitalbehov/hög investeringskostnad är enligt teorin kostnader för exempelvis produktion, 

inventarier, kundkrediter och upp-start-kostnader (Porter, 1980). För ITT upplevdes detta 

dock inte som en barriär för företaget och betygsatte därför svårigheten till en 2:a.  

 

”Vi har amerikanska ägare så vi har ganska god tillgång till kapital” 

 

Tillgång till distributionskanaler är enligt teorin en väsentlig del i nyetableringen hos företag. 

Det krävs goda distributionskanaler för att ha en möjlighet att få ut sina produkter till sina 

kunder (Porter, 1980). Detta visade sig vara ett stort problem för ITT. Det fanns inga egna 

kanaler att tillgå och var därför tvungna att bygga upp sina egna. Martin och Johannes 

betygsatte därför denna svårighet till en 4:a. Av alla potentiella inträdesbarriärer var det 

viktigaste för ITT att få ordning på sina distributionskanaler för att komma ut till sina kunder. 

Det visade sig vara ett stort hinder vilket medförde att de hade problem med försäljningen till 

en början. Martin och Johannes hävdade att man tog hänsyn till detta i sin etablering vilket 

kan ha varit en bidragande orsak till att man valde joint venture till en början. Dessvärre gick 

ju inte samarbetet så bra som nämnt tidigare och man valde så småningom att starta ett eget 

bolag vilket kan ha förlängt svårigheterna. Samtidigt hävdade Martin och Johannes att om 

man kan etablera sig på en marknad så kan man också utbilda kunderna i vikten av god 

kvalitet på sina produkter.  

 

Vår analys visar att inträdesbarriärer påverkar val av etableringsform och vår sista proposition 

(4) får således stöd.  

 

5. 4 Jämförande analys 
Alla fallstudier har nu genomförts enskilt med hjälp av empiri och teoretisk referensram. I 

följande analys jämförs fallstudierna för att studera likheter och skillnader mellan fallen. 

Analysen kompletteras med uppgifter från intervju med Karin Darlington, Exportrådet. Både 

Envac och Absolent har under sin etablering i Kina varit i kontakt med Exportrådet och har i 

varierande utsträckning fått rådgivning. Analysen genomförs indelat i propositionerna.   

 

5.4.1 Proposition 1: Host country factors (A) påverkar val av entry mode (D) 
 

Vår första proposition behandlar påverkan av host country factors på val av entry mode enligt 

vår analysmodell (figur 1).  
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I våra analyser av samtliga företag framgick det att host country factors i form av marknadens 

attraktivitet och kulturella skillnader var något som påverkade alla företags val av 

etableringsform.  

 

”Kultur är en väldigt stor del, inte bara i Kina utan i vilket land som helst. Vi måste anpassa 

oss efter den kultur vi möter och vi kan inte förvänta oss att vi kan förändra andras 

beteenden.”- Karin Darlington, Exportrådet 

 

Vår analys visar att det finns en positiv påverkan av host country factors på val av entry 

mode.  

 

5.4.2 Proposition 2: Host country factors (A) påverkar inträdesbarriärer (C) 

som i sin tur påverkar val av entry mode (D) 
 

Enligt teori av Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) är två host country factors 

juridik och konkurrenssituation i värdlandet. Enligt teori (Porter, 1980) är dessa faktorer även 

barriärer. I intervjuer med företagen bad vi dem betygssätta barriärer kopplade till bland annat 

juridik och konkurrens. I nedanstående tabell jämförs företagens betygssättning; 

 

Barriers Absolent AB Envac AB ITT Water & 

Wastewater AB 

Kostnadsnackdelar 3 5 1 

Konkurrenters 

produktdifferentiering 

2  

1 

2 

Ovilja från kunder att 

byta leverantör 

3 1 2 

Antal konkurrenter på 

marknaden 

3 4 5 

Statliga 

regleringar/lagar 

3 4 3 

 

Absolent AB upplevde inga större barriärer vid sin etablering i Kina. I intervju med Tony gav 

han de flesta barriärer en 3:a på skalan. Han medgav att det fanns vissa hinder men att dessa 

inte var större än på någon annan marknad och att det gällde att ta sig runt de barriärer som 

finns på ett eller annat sätt. De statliga regleringarna var den barriär som uppgavs ha påverkat 
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företaget mestadels och som kan ha påverkat företagets etableringsform men sambandet var 

inte tillräckligt tydligt för att kunna dra den slutsatsen. Envac upplevde kostnadsnackdelar, 

antal konkurrenter på marknaden och statliga regleringar/lagar som barriärer vid deras 

etablering. I intervju med Jonas beskrevs det att det funnits barriärer som påverkat företaget 

och gjort att de varit tvungna att anpassa sina produkter, strategier och visioner, dock inget 

som påverkat deras etableringsform. ITT upplevde antal konkurrenter och statliga 

regleringar som hinder vid sin etablering i Kina. Detta var dock något som inte påverkade 

deras etableringsform. De tog hänsyn till faktorerna men var samtidigt något som de arbetade 

för att övervinna.   

 

Vår analys visar att host country factors påverkar inträdesbarriärer i form av juridik och 

konkurrens men dessa barriärer påverkar i sin tur inte valet av etableringsform.  

 

5.4.3 Proposition 3: Home country factors (B) påverkar val av entry mode (D) 
 

Vår tredje proposition behandlar påverkan av home country factors på val av entry mode 

enligt vår analysmodell (figur 1).  

 

I våra analyser av våra fallstudier framgick det att home country factors var något som 

påverkade Envac och ITTs val av etableringsform. Dock gick det inte att visa på ett samband 

för Absolent. Vår analysmodell stärks enbart i två av våra fall och har därför inte tillräckligt 

empiriskt underlag för att en direkt påverkan ska kunna påvisas.   

 

5.4.4  Inträdesbarriärer (C) påverkar val av entry mode (D)  
 

I proposition 2, har inträdesbarriärer i form av juridik och konkurrens redan behandlats. 

Nedan följer därför företagens betygssättning för kapitalbehov/hög investeringskostnad och 

tillgång till distributionskanaler;  

 

 

Barriers Absolent AB Envac AB ITT Water & 

Wastewater AB 

Kapitalbehov/hög 

investeringskostnad 

2 3 2 

Tillgång till 4 5 4 
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distributionskanaler 

 
Samtliga tre företag upplevde tillgång till distributionskanaler som en barriär. För Absolent 

och Envac AB var detta dock ingen barriär som påverkade företagets etableringsform vilket 

det var för ITT.  

 

5.4.5 Sammanfattning 
 

Figuren nedan sammanfattar analysmodellens faktorer; host country factors, home country 

factors, inträdesbarriärer och val av entry mode för varje företag.  

 

Faktorer Absolent AB Envac AB ITT Water & 

Wastewater AB 
A Host country factors  Marknadens 

attraktivitet 

 Kulturella 

skillnader 

 Marknadens 

attraktivitet 

 Kulturella 

skillnader 

 Marknadens 

attraktivitet 

 Kulturella 

skillnader 

B Home country 

factors 
 Kultur 

 

 Kultur 

 

 Kultur 

C Inträdesbarriärer  Kostnadsnackdelar 

 Ovilja från kunder 

att byta leverantör 

 Statliga 

regleringar/lagar 

 Antal 

konkurrenter på 

marknaden 

 Tillgång till 

distributions- 

kanaler 

 Kostnads-

nackdelar 

 Antal 

konkurrenter på 

marknaden 

 Statliga 

regleringar/lagar 

 Kapitalbehov/hög 

invetsrings-

kostnad 

 Tillgång till 

distributions- 

kanaler 

 

 Antal 

konkurrenter på 

marknaden 

 Statliga 

regleringar/lagar 

 Tillgång till 

distributions- 

kanaler 

Entry mode 1. Direkt 

försäljning 

2. Kontor 

3. Helägt 

dotterbolag 

 Helägt dotterbolag 1. Joint venture 

2. Helägt 

dotterbolag 

 
Gemensamt för samtliga företag är att de har påverkats av host country factors vid sina val av 

etableringsform. De nämner framförallt marknadens attraktivitet och kulturella skillnader.  

Samtliga företag har även kultur i sina hemländer som påverkat deras arbetssätt. För Absolent 

påverkade det inte valet av etableringsform men för Envac och ITT fanns det en tydlig 

påverkan.   
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Samtliga företag upplevde en rad barriärer vid sin etablering i Kina. Gemensamt för företagen 

var att de upplevde kostnadsnackdelar, ovilja av kunder att byta leverantör, antal 

konkurrenter, statliga regleringar/lagar, kapitalbehov/hög investeringskostnad och tillgång 

till distributionskanaler. För Absolent och Envac var barriärerna inget som påverkade valet av 

etableringsform. Däremot visar intervjun med ITT att barriären tillgång till 

distributionskanaler kan ha påverkat valet av etableringsform.  

 

Samtliga företag befinner sig idag i Kina med ett etablerat helägt dotterbolag. Vägen dit har 

varit olika för alla företag. Envac var det enda företag som valde att etablera sig med en gång 

med ett eget dotterbolag, de är också det enda företag som angivit kapitalbehov/hög 

investeringskostnad som en barriär. Absolent valde att i första hand tillämpa direktförsäljning 

och därefter ett kontor i Kina innan de slutligen valde att etablera ett dotterbolag. ITT inledde 

ett samarbete med ett kinesiskt bolag och upprättade ett joint venture bolag innan de 

etablerade dotterbolaget.  

 

Vår analys visar att vår analysmodell stöds till viss del.  

Proposition 1, Host country factors (A) påverkar val av entry mode (D) får stöd i samtliga 

fall.  

 

Proposition 2, Host country factors (A) påverkar inträdesbarriärer (C) som i sin tur påverkar 

val av entry mode (D) får delvis stöd i form av att host country factors påverkar 

inträdesbarriärer i samtliga fall men dessa påverkar i sin tur inte valet av etableringsform.  

 

Proposition 3. Home country factors (B) påverkar val av entry mode (D) får stöd i enbart två 

fall och det finns således inte tillräckligt empiriskt underlag för att denna proposition ska 

anses få stöd.  

 

Proposition 4. Inträdesbarriärer (C) påverkar val av entry mode (D) får inte stöd enligt vår 

analys eftersom det var enbart ett fall som påvisade denna påverkan.  
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Figur 2: Jämförande analys.  

 

 

6 Slutdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten i jämförelse med tidigare studier.  

 

Resultaten av denna studie visar att det finns ett positivt samband mellan host country factors 

och val av entry mode. Studien visar också att det finns ett positivt samband mellan host 

country factors och inträdesbarriärer. Däremot finns det inget i denna studie som pekar på 

samband mellan home country factors och val av entry mode eller samband mellan 

inträdesbarriärer och entry mode.  

 

Vår studie stödjer tidigare studier gällande påverkan av host country factors i form av kultur 

och marknadens attraktivitet. Tidigare forskning tyder på ett starkt samband mellan kultur och 

val av entry mode. Dels kan stora skillnader medföra att företaget väljer att träda in i 

värdlandet med ett entry mode som kräver mindre engagemang (Madhok, 1998; och Chang 

och Rosenzweig). Enligt tidigare studier kan även kulturella skillnader medföra en vilja att 

istället träda in med ett helägt dotterbolag (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 2010). I 

vår studie visade det sig att ITT valde att träda in i Kina genom joint venture på grund av tron 

att partnern skulle bidra med essentiell marknadskunskap. Det visade sig dock ganska snabbt 

att partnerskapet inte fungerade och de etablerade därför så småningom ett dotterbolag. I 

Absolents fall var etableringen av dotterbolaget något som växte fram under tiden efter att 

försiktigt ha smugit sig in på marknaden med bland annat ett försäljningskontor. Valet att 

etablera ett dotterbolag tros ha framkommit på grund av en vilja att kontrollera verksamheten 

vilket stöds av tidigare studier (Morschett, Schramm-Klein och Swoboda 2010). Envac 

påpekade även att; 
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”Kineser kräver en annan typ av styrning och utbildning, de är dock väldigt kompetenta” 

-Jonas Törnblom 

 

Envac valde också ett dotterbolag och har endast kinesisk personal på plats men besöker ofta 

kontoren för att kontrollera verksamheten.  

 

Gemensamt för samtliga företag är också att de valde att träda in i Kina på grund av 

marknadens attraktivitet och detta var också något som påverkade deras val av att etablera 

helägda dotterbolag. Kina anses som en attraktiv och växande marknad. Vårt resultat stöds av 

tidigare studier som har visat att företag träder in på marknader som är attraktiva genom 

dotterbolag eftersom det säkrar en långvarig närvaro och vinst åt företaget (Agarwal och 

Ramaswani (1992).  

 

Den första propositionen; ”Home country factors påverkar val av entry mode” får stöd i vår 

studie.  

 

Enligt Morschett, Schramm-Klein och Swoboda (2010) är juridik och konkurrens två host 

country factors. I teori av Porter (1980) är dessa faktorer även barriärer. Vår studie visade på 

samband mellan host country factors och barriärer men dessa påverkade i sin tur inte valet av 

etableringsform för något utav företagen. De övriga barriärerna påverkade heller inte val av 

entry mode. Vår andra och fjärde proposition får inte stöd i vår studie.  

 

Den tredje propositionen behandlade home country factors påverkan på val av entry mode. 

Home country factors utgjordes av power distance och uncertainty avoidance vilket finns i 

företagets hemland. Vår studie fann ingen sådan påverkan på val av entry mode.  

 

Vår studie utformades genom användning av en utvecklad modell som tyder på samband 

mellan host och home country factors och barriärer på val av entry mode. Analyserna visar 

dock att det enbart finns begränsad påverkan av dessa faktorer på val av entry mode. Den 

enda faktorn som får stöd i vår studie är host country factors påverkan på val av entry mode 

och karaktäriseras främst av marknadens attraktivitet och kulturella skillnader.  

 

Den ursprungliga modellen har blivit förenklad enligt nedanstående modell.  
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Figur 3: Vidareutvecklad modell.  

 

Med hänsyn till tidigare forskning som trots allt visar på fler samband, vore det intressant att 

göra en större studie med fler fallstudier för att fastställa de verkliga sambanden.  

Vissa hinder upplevdes under studiens gång, bland annat genomfördes intervjuer med 

personer som själva inte varit delaktiga under processens gång vilket kan ha medfört 

spekulationer i viss grad.  

 

Intervjufrågorna kunde ha varit mer detaljerade för att få mer information om påverkan av 

faktorer. Frågorna om home country factors borde ha utvecklats djupare.  
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7 Slutsats  
Syftet med denna studie var att studera företags val av inträdesstrategi och hur detta val 

påverkas utav host- och home-country factors samt barriärer. Vår studie är vinklad mot svenska 

miljöteknikföretags inträdesstrategier i Kina och vår problemformulering löd; Hur påverkar 

externa faktorer företags inträdesstrategier på utländska marknader?  

I vår undersökning fann vi att olika faktorers påverkan på företags val utav etableringsform 

hänger ihop med hur företaget uppfattar problemet. I vissa fall väljer företag att enbart arbeta 

sig runt diverse hinder som kommer i vägen för en internationell etablering medan andra hinder 

inte går att komma runt utan kräver att företagen anpassar sig. De kulturella skillnaderna var ett 

sådant hinder företagen i vår undersökning haft stora problem med och som de inte kunna 

komma runt utan som de helt enkelt fått anpassa sitt val av etableringsform kring.  

Vi fann även att barriärer påverkar valet i den utsträckning att de tar hänsyn till dem i sin 

övergripande strategi men påverkar inte etableringsformen. Företagen väljer i regel att på olika 

sätt hantera problemen som dyker upp utan att de låter det påverka etableringsformen. Det 

handlar således om hur företagen uppfattar barriären i fråga. För att kunna dra mer slutsatser 

om barriärers direkta påverkan på etableringsform krävs mer forskning. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

- Då vår undersökning inte generade något direkt samband mellan barriärer och val utav 

etableringsform föreslår vi vidare forskning som berör denna del mer. Teori och sambandet 

mellan dessa två variabler finner vi även vara något bristfällig vilket skulle kunna vara en 

anledning att gå djupare in på hur barriärer faktiskt påverkar etableringsform. 

- Eftersom de kulturella skillnaderna utgör ett stort problem för företagen vore det intressant 

att ge detta samband större utrymme. Kulturella skillnader är en stor faktor och kommer 

alltid att vara aktuell vid nya marknadsetableringar. Detta gör den till ett väsentligt och 

rent avgörande problem vid internationella etableringar.  
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Appendix 1 Intervjuguide till företag 

 
GENERELL INFORMATION 

Frågor relaterade till respondenten: 

1. Namn? 

2. Titel? 

3. Hur länge har du jobbat på företaget? 

Frågor relaterade till företaget: 

4. Kan du beskriva vad företaget arbetar med?  

5. Kan du beskriva företagets historia? Hur har ni utvecklats? (företagets historia)  

6. Vart finns ni idag? (platser) 

7. Antal anställda? 

8. Omsättning? 

9. Ni finns idag etablerade i Kina. Hur kommer det sig? Varför just Kina?  

-  Vilken provins, varför?  

10. Vilken etableringsform valde ni? Varför?  

11. Hur såg marknaden ut när ni valde att gå in? Vilka hot och möjligheter upplevde ni?  

 

12.Hade ni en ”plan B”? marknader kan alltid förändras, både med och utan förvarning, hade 

ni detta med i tankarna? Råkade ni ut för någon förändring?  

 

13.Fanns det några lagliga eller juridiska restriktioner när ni trädde in på marknaden? Av 

vilken karaktär var i så fall dessa, underlättade de eller försvårade de? På vilket sätt? Hur 

hanterade ni dessa? Påverkade de ert val av etableringsfom? 

- Fanns där både positiva som negativa restriktioner? 
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14. Upplevde ni att det fanns några andra hinder ni var tvungna att ta hänsyn till innan ni 

kunde etablera er i Kina?  

 

På en skala från 1-5 var vänlig ange följande potentiella hinder där 1 motsvarar inget problem 

alls och 5 ett stort problem.  

 

 Kostnadsnackdelar?  

 Konkurrenters produktdifferentiering?  

 Kapitalbehov/hög investeringskostnad?  

 Tillgång till distributionskanaler?  

 Statliga regleringar/lagar? 

 Ovilja från kunderna att byta leverantör? 

 Antal konkurrenter på marknaden?  

 Forskning, utveckling och patent? 

 

Följdfråga: Dessa hinder, hur påverkade dem företaget? Hur löste ni det? Val av 

etableringsform.  

15. Vad var svårast med att komma in på Kinamarknaden? Var vänlig rangordna de hinder ni 

tidigare nämnde. Hur löste ni det?  

16. Var det många aktörer på marknaden i Kina när ni valde att gå in? Storlek på dessa företag?  

17. Upplevde ni att de företag som redan var etablerade på marknaden gjorde något speciellt 

när ni försökte etablera er? utökad marknadsföring/reklam? priskonkurrens? ökade 

erbjudanden? (sales promotion) förändrade sig de andra företagen på något sätt? 

Följdfråga:  

Hur reagerade ni på detta? 

-  
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- Fanns/finns det kulturella skillnader mellan Sverige och Kina? Hur hanterade ni 

dessa? 

- Påverkade de kulturella skillnaderna er i ert val av etableringsform? 

 

Övrigt 

Finns det någon skriftlig dokumentation som vi kan använda oss utav? 

Är det ok om vi återkommer via mail för eventuella kompletteringar? 
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Appendix 2 Intervjuguide till Exportrådet 
 

GENERELL INFORMATION  

Frågor relaterade till respondenten:  

1. Namn?  

2. Titel?  

3. Hur länge har du jobbat på Exportrådet?  

Frågor relaterade till företaget:  

4. Kan du beskriva vad ni arbetar med? Hur arbetar ni? 

6. Vart finns ni idag? (platser) 

7. På vilka sätt hjälper ni företag med etablering på nya (internationella) marknader? 

8. Vad bygger ni era rekommendationer på? Underlag.  

9. Hur ser ni på kulturella skillnader och hur påverkar de era rekommendationer? Hur ser ni 

att det påverkar företags val av etableringsform?  

-  Power distance – hierarkisk maktstruktur, kontrollstyrning 

-  Uncertainty avoidance – undvikande av osäkerhet 

10. Hur påverkar marknadsattraktiviteten etableringsform? Vad rekommenderar ni? 

11. Hur osäkert anser du att Kina är som land? Hur pass flexibel anser du att företag bör vara i 

ett land där det råder stor osäkerhet gällande dels landet (miljö, juridik etc) och dels 

efterfrågan? Vilken etableringsform anser ni att företag bör använda sig av för att undgå 

denna osäkerhet?  

12. Vad har Kina för lagar och regler för att stimulera FDI? (foreign direct investment) Vad 

har det för effekter på etableringsform?  

13. Konkurrens???? 
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Appendix 3 Operationaliseringstabell 
 

Operationaliserings tabell

Frågor 

Generell information 

Fråga 1-3 berör 

bakgrundsinformation om 

respondenten. 

Fråga 4-8 handlar om företaget, 

företagets historia och 

verksamhet. 

 

Entry mode 

Fråga 9 och 10 handlar om 

företagets etablering i Kina. 

Hur de gjorde och varför. 

Miljörelaterade faktorer 

Fråga 11-13 handlar om vilka 

problem företaget stött på vid 

etableringen. 

Barriärer 

Fråga 14-17 handlar om de 

svårigheter företaget stod inför 

vid etableringen i Kina. 

Miljörelaterade faktorer - 

Kultur 

Fråga 18 och 19 handlar om de 

kulturella skillnader som finns 

mellan Sverige och Kina. 

 

 

 

 

 

 

 

Teori 

 

Bakgrundsinformation om 

respondenten. 

 

Bakgrundsinformation om 

företaget. 

 

 

Entry mode 

 

 

 

Host-country factors 

 

 

Endogena och exogena 

barriärer 

 

 

Home-country factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivering 

Uppvärmningsfrågor om 

respondenten som får denne att 

prata mer om sig själv. 

Fortsätter att värma upp 

respondenten men nu ger 

frågorna oss mer information 

om företaget. Vi får en bättre 

bild av företaget både i siffror 

och historiskt sett. 

Dessa frågor ger oss en bild om 

hur företagets faktiska 

etablering i Kina gått till. 

Här kommer vi mer in på olika 

faktorer och problem som 

företaget stött på i sin 

etablering och som påverkat 

deras val av etableringsform. 

Här leds respondenten in på 

frågor rörande eventuella 

problem och så kallade 

barriärer som företaget stött på 

i sin etablering och hur dessa 

kan ha påverkat valet av 

etableringsform. 

Avslutningsvis erhåller vi 

information om de kulturella 

skillnader som råder mellan 

länderna och företaget valt att 

hantera dessa samt hur de 

speglat valet av 

etableringsform.
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Appendix 4 Empiri 

 
Absolent AB 
Asolent AB är ett svenskt företag som grundades 1993 vars huvudkontor ligger i Lidköping 

med distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Absolent AB är ett av de världsledande 

företagen inom filterutrustning för oljerök, oljedimma och stoft. (www.absolent.se, 2011) 

 

Absolent AB utvecklar, marknadsför och säljer luftreningsutrustning, med enklare ord; man 

säljer luftfiler och filter som renar luften från verktygsmaskiner och då framför allt maskiner 

som bearbetar metall. Vid metallbearbetning tillsätts kylarvätska för att smörja och kyla, vid 

denna bearbetning bildas oljedimma och oljerök, något man inte vill ha i sin fabrikslokal. 

(Absolent, 2011) 

 

Absolent AB lägger stort fokus på innovation och individuellt anpassade helhetslösningar. 

Man strävar efter att bli världsledande på oljedimavskiljare och oljerökavskiljare. Man strävar 

även efter att bli störst på stoftfilter. Absolent har ett starkt miljöintresse och de jobbar för att 

förbättra den globala miljön vad gäller luft. Deras vision är att; ”vara världsledande inom 

rening av processluft åt industrin med ett varumärke som är en garant för miljöansvar”.  

(www.absolent.se, 2011) 

 

Fallstudien på Absolent AB är baserad på en personlig intervju med Tony Landh som är VD 

för Absolent AB och som arbetet för företaget i snart 11 år, sedan 2000. 

 

Företagets historia 

Absolent AB startade 1993 med en tydlig ingenjörsmässig grund. Vid starten fanns en 

innovatör inom filtreningstekningen, en uppfinnare, en finansiär och en entreprenör med. För 

att lämna företaget vad uppfinnaren följd av entreprenören och kvar fanns finansiären. 

Absolent AB började i Sverige och fortsatte ut i Norden, vidare till Europa, USA, Asien och 

nu nyligen Sydamerika där man precis börjat etablera sig i Brasilien.  

 

Företaget har stått inför två stora vägskäl, det största inträffade för tre år sedan då företaget 

fick en ny huvudägare och det andra inträffade för ett drygt år sedan då företaget förvärvade 

ett konkurrerande engelskt bolag. 

http://www.absolent.se/
http://www.absolent.se/
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Idag finns 27 stycken anställda för Absolent AB, i dotterbolagen/systerbolaget i England finns 

ca 40 stycken anställda. I USA finns 2 svenska anställda och i Kina 3 stycken kineser. Man 

omsätter i dag ca 100 miljoner kronor om året. (Absolent, 2011) 

 

Absolent i Kina 

För Absolent fanns två anledningar till att ta sig in på den Kinesiska marknaden. Först och 

främst var den självklara; ”Kina är en stor marknad med stor potential”, samtidigt förhöll det 

sig så att företaget hade Amerikanska och Europeiska kunder som etablerade sig i Kina och 

som därmed gjorde att Absolent följde med. Det fanns även svenska kunder som startade 

produktion i Kina vilka Absolent också fortsatte sälja till. Men även om det fanns tydliga 

anledningar för företaget att ta sig in på marknaden var detta något som redan fanns med i 

grundplanerna hos Absolent AB. (Absolent, 2011) 

 

Idag finns Absolent i Peking och Shanghai och provinserna längst kusten. Detta hade mycket 

att göra med att dessa platser var de egentligen enda valbara platserna från början då det var 

där de kinesiska myndigheterna först släppte på ”kranen”. (Absolent, 2011) 

 

Etableringsform & inträdesbarriärer 

Absolent hade en välutvecklad plan för att etablera sig på den kinesiska marknaden. Man 

började sin etablering genom att tillämpa direkt försäljning. Detta följdes upp med ett kontor 

på plats för att representera företaget och som tredje och sista steg startade man ett eget bolag 

på plats. Allt detta har gjorts i samråd med Svenska exportrådet. För Absolent var det viktigt 

att göra en affärsplan och avgöra hur mycket man var villig att investera och utifrån detta 

bestämma vilken väg in på marknaden som är den mest lämpliga. Tony Landh, hävdade att 

för Absolent vad det ganska tydligt vilken väg de ville använda sig utav. (Absolent, 2011) 

 

Företaget stod inför flera möjliga hot vid etableringen. Bland annat fanns hot som kopiering 

av deras produkter, Kina är en diktatur och man vet aldrig hur deras policies kan tänkas 

förändras, de har även en helt annan kultur mot vad Sverige har och man måste vara påläst, 

försiktig, uppmärksam och framför allt ta hänsyn till deras affärskultur, vardagskultur och 

miljökultur; ”Allt är annorlunda”. (Absolent, 2011) 
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Absolent hade en ”plan B” klar utifall etableringen på den nya marknaden inte riktigt blev vad 

man hoppas. Denna plan b utgjordes främst av att avstå från att starta eget bolag och istället 

bromsa och enbart utnyttja lokala distributörer med egen personal, det vill säga kontraktera 

distributörer och utnyttja de försäljarna istället. (Absolent, 2011) 

 

I Kina påverkar regeringens lagstiftningar bolagsdrivningar i allra högsta grad. När regeringen 

väl släppte på ”kapitalismens kranar” var det främst i syd-östra hörnet och efter ett tag släppte 

man även längst kusten vilket gjorde att kustprovinserna utvecklades snabbast. Man släppte 

även på valutahandeln, det vill säga förr fick man inte handla i inhemsk valuta utan fick 

endast handla i dollar eller euro vilket gjorde det svårt att handla med vissa lokala företag.  

Men även om Kina släppte på några restrisktoner finns vissa fortfarande kvar. Vad Tony 

Landh vet så finns fortfarande en restriktion som säger att du måste vara registrerad i Kina för 

att få fakturera i deras valuta. 

 

Vi bad Tony Landh att utvärdera följande potentiella hinder och rangordna dem i förhållande 

till hur stort problem hindret var. 1 motsvarar inget problem alls och 5 motsvarar ett stort 

problem. 

 

Kostnadsnackdelar: stort problem mot lokala konkurrenter men kanske bara en 3:a mot 

europeiska konkurrenter. 

Konkurrenters produktdifferentiering: Inte större I Kina än någon annanstans… en 2a 

Kapitalbehov/hög investeringskostnad: 2 a 

Tillgång till distributionskanaler: ett större problem en 4a lokala är en utmaning 

Statliga regleringar/lagar: inget stort hinder egentligen men en 3a 

Ovilja från kunder att byta leverantör: ja det finns.. en 3a 

Antal konkurrenter på marknaden: 3a 

Forskning/utveckling/patent: ett potentiellt stort hinder en 5a 

 

Det största hindret sett från Absolents sida var att jobba upp distributions kanaler men sen å 

andra sidan menar Tony Landh att ett hinder måste man se till att komma över, det krävs hårt 

jobb men det var inget som påverkade etableringsformen. 

 

Vi bad Tony Landh uppge vilket av de ovanstående potentiell hindren som utgjorde den 

största svårigheten vid företagets etablering;  
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”Jag vill säga något helt annat där, den allmänna kinesiska kulturen som är okänd för oss 

och som är och var svår” 

 

Ett annat stort hinder för Absolent:s del, och som inte heller nämndes i listan ovan, var Kinas 

miljömedvetenhet på inomhusklimat. Det krävdes hårt jobb för att hantera detta hinder och 

det är inte bara i Kina detta hinder finns med där startade Absolent med att sälja till 

europeiska och amerikanske bolag som redan etablerat sig i Kina. På så vis lyckades företaget 

skapa bra exempel, så kallade ”role models”. Effekten blev, ”ringar på vattnet”. De företag 

man sålde till föregick med gott exempel vilket innebar goda referenser och god arbetsmiljö. 

Tony Landh berättade att man först sålde till produktions anläggningar och senare även till 

mindre företag vilket blev ett sätt för Absolent att bearbeta marknaden och komma framåt. 

 

När Absolent gick in på den kinesiska marknaden fanns det många aktörer redan etablerade. 

Främst var det små företag men även några större drakar men dock inte så många. Det är en 

ganska fragmenterad bransch. 

 

I slutet av vår intervju med Tony Landh, Absolent frågade vi om kulturella skillnader mellan 

Kina och Sverige och huruvida detta påverkade företagets etableringsform. Företaget valde att 

hantera de ganska påtagliga skillnader som finns genom utbildning.  

 

”I Sverige/västvärlden ringer man ett företag och ber om att få prata med produktionschefen. 

I Kina gör man inte så utan i Kina ringer men inte alls. Där ska kunden hitta till dig eller så 

använder man sig utav andra kontaktvägar.” 

 

Absolent:s försäljningsformer fingerade inte i Kina och detta var en av anledningarna till att 

man ganska snabbt valde att ha kinesisk personal på plats som visste hur företagsvärlden i 

Kina fungerade.  

 

Envac 
Envac AB är ett svenskt företag med 40 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering. 

Envacs verksamhet är organiserad i fem affärsregioner; Envac Norra Europa, Envac Södra 

Europa och Amerika, Envac Mellanöstern och Indien, Envac Kina och Sydostasien samt 

Envac Korea. Envac är således världsledande inom automatiserad avfallshantering med över 

35 kontor i 20 länder i Europa, Mellanöstern och Asien. (www.envac.se, 2011) 

http://www.envac.se/
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Envac uppfann sopsugen, det vill säga vakuumteknik för avfallshantering i början av 60-talet. 

Ett system som idag finns installerat världen över och som numera införlivas med övrig 

infrastruktur som till exempel elektricitet, avlopp och vatten. (www.envac.se, 2011) 

 

Envac strävar efter att underjordisk avfallstransportsystem ska vara en självklar lösning för 

avfallshantering och en naturlig del av städers och byggnaders infrastruktur. Envac har en 

stark miljöpolicy inom företaget, man vill bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, 

vidare vill Envac även att deras arbete ska resultera i bättre arbetsvillkor för avfallsinsamlare 

likväl som ge hälsosammare och säkrare boende- och arbetsmiljöer med en reducerad 

inverkan på miljön.  

”Våra medarbetare och vår organisation ska sträva efter en fortsatt reducering av inverkan 

på miljön i vårt dagliga arbete och liv”. (www.envac.se, 2011) 

 

Fallstudien på Envac AB är baserad på en personlig intervju med Jonas Törnblom, 

marknadschef på Envac och som arbetet för företaget i 10 år tid.  

 

Företagets historia 

1961 installerade Centralsug AB den absolut första sopsugen i världen på ett sjukhus i 

Sollefteå. Fyra år senare, 1965 installerades den första sopsugen för hushållsavfall. Flera år 

senare bytte Centralsug AB namn till Envac… (www.envac.se, 2011) 

 

Numera är Envac ett helägt, 100%, dotterbolag till Stena Adactum AB (www.envac.se, 2011). 

Man finns i ca 20 länder och har dryga 35-36 kontor med totalt 600 anställda. Man omsätter 

ca 1,3 miljarder koronor om året. (Envac, 2011) 

 

Vår fallstudie av Envac AB är baserad på en intervju med marknadschef Jonas Törnblom som 

har arbetat på företaget i 10 års tid. 

 

Envac i Kina 

Envac är helt beroende av bostadsbyggnationer och eftersom det finns gott om detta i Kina 

valde man att träda in på den marknaden. I Kina trädde manin 2002 men har funnit i Hong 

Kong sedan början av 1990-talet. Idag finns företaget i Beijing, Hong Kong med flera. De 

http://www.envac.se/
http://www.envac.se/
http://www.envac.se/
http://www.envac.se/
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provinser man etablerat sig i är utvalda på grund av olika byggprojekt eller för att de helt 

enkelt är potentiella städer.  

 

Företaget har i regel alltid använt sig utav egna bolag i sina etableringsstrategier, detta på 

grund av att företaget ansett det vara det mest framgångsrika sättet. Vid vissa etableringar 

man tagit hjälp av exportrådet men då endast i den utsträckningen att de bidragit med diverse 

marknadsundersökningar samt ”öppnat olika dörrar”. 

 

En av de största möjligheterna Envac såg med den kinesiska marknaden var framför allt 

mängden bostäder och byggen. Hoten å andra sidan var kinesernas förmåga att kopiera. De 

kopierar både snabbt och bra. Vid etableringen i Kina hade Envac ingen så kallad ”plan b” 

däremot insåg de efter ett tag att marknaden inte var riktigt mogen för företagets produkter, 

något marknaden inte är än idag. Jonas uppskattar att det förmodligen kommer ta marknaden 

ytterligare 5 år innan den är redo. 

 

Jonas kan inte minnas att Envac stötte på några direkta lagliga eller juridiska restriktioner i sin 

etablering, han kan egentligen inte säga att det fanns några direkta hinder alls vid 

etableringen. Däremot hävda Jonas att det är svårt att få igång en verksamhet och att få igång 

försäljningen. I Kina är kontaktnätet extremt viktigt, det gäller att hitta rätt kineser med rätt 

kontaktnät att anställa. Således har Envac bara kineser anställda på sina kontor i Kina. 

 

Vi bad Jonas utvärdera följande potentiella hinder och rangordna dem i förhållande till hur 

stort problem hindret var. 1 motsvarar inget problem alls och 5 motsvarar ett stort problem. 

Kostnadsnackdelar: 5 

Konkurrenters produktdifferentiering: 1 

Kapitalbehov/hög investeringskostnad: 3 

Tillgång till distributionskanaler: 5 

Statliga regleringar/lagar: 4 

Ovilja från kunder att byta leverantör: 1 

Antal konkurrenter på marknaden: 4 

Forskning, utveckling och patent: 4 

 

Dessa hinder påverkade företaget i den utsträckning att man fick anpassa sina produkter, sina 

strategier samt sina visioner för att passa in på den kinesiska marknaden. Detta berodde 
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mycket på att Envac var först på marknaden inom sitt område, där fanns således inga direkta 

konkurrenter. 

 

Kulturella skillnader 

I slutet av vår intervju med Jonas Törnblom, Envac, frågade vi om kulturella skillnader 

mellan Kina och Sverige och huruvida detta påverkade företagets etableringsform. Jonas 

vidhöll att det finns stora kulturella skillnader och framför allt också etiska skillnader. Något 

som är ganska besvärligt för företag att hantera. 

 

”Kineser kräver annan typ av styrning och utbildning, de är dock väldigt kompetenta” 

 

Jonas hävdade att kontoren i Kina kräver mycket besök från svenskar och dessutom även 

kontinuerliga kontroller. De kulturella och etiska skillnaderna utgjorde en stor del i valet av 

egna bolag vid etableringen i Kina. 

 

ITT Water & Wastewater AB 
 

Fallstudien av ITT är baserad på en intervju med Martin Arvidsson och Johannes Bäckman. 

Martin Arvidsson är ansvarig för MNI-avdelningen och Johannes Bäckman har medverkat i 

två av företagets dotterbolag i Asien. Martin har arbetat för företaget i 4 år och Johannes i 14 

år.  

 

Företagets historia 

ITT är ett småländskt företag som startade sin första verkstad för cirka 100 år sedan i 

Emmaboda. Företaget gjorde till en början en rad olika saker fram till 30-talet då man inledde 

ett samarbete med en ingenjörsfirma i Stockholm.  Samarbetet ledde företaget in på pumpar 

och det är någon man hållit på med sedan dess. På 50-talet köptes företaget upp av ett 

Stockholmsföretag och det döptes om till Flygt. Idag arbetar ITT med pumpning och 

avloppsrensning samt pumpning till gruvor och liknande, främst till kommuner.  

 

Idag finns ITT i cirka 40-50 länder med distributörer i ytterligare andra länder så totalt sett 

finns ITT i cirka 100 länder med totalt cirka 60 000 anställda. Man omsätter drygt 2 miljarder 

dollar. 
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ITT i Kina 

Bland annat finns ITT idag representerade i Kina. Till en början hade man en distributör i 

Kina. Det var ett Hong Kong bolag som sålde in ITT:s produkter till Kina. På 90-talet stötte 

man dock på problem då man trodde att marknaden var större än bolaget klarade av. 

Lösningen ansågs vara att om man bara kunde komma närmre kunderna så kunde man också 

sälja mer. Marknadens potential är således oändlig och eftersom vi redan fanns på alla stora 

marknader och Kina är en jättestor marknad valde vi att även etablera oss där. 

 

Numera finns ITT representerat i alla provinser genom distributörer och man har även kontor 

i 20 städer runt om i Kina samt tillverkning i Kina. Där finns någon enstaka svensk anställd, 

resten är kineser.  

 

ITT började sin etablering i Kina genom så kallad Joint Venture tillsammans med ett annat 

bolag. Detta var någonstans runt 1995 och då hade ITT 95 % av aktiekapitalet. Det andra 

företaget inblandat var ett pumpbolag som var beläget i en annan stad och som hade 25 % av 

aktiekapitalet.  

 

”Vid det tillfället trodde man att joint venture skulle kunna tillföra en del marknadskunskap 

och visa hur man gör affärer i Kina” 

 

Den största möjligheten ITT såg när de valde att träda in på marknaden var storleken. Man 

säg även möjligheten att kunna tillverka i Kina och således få ner kostnaderna och framförallt 

leveranstiderna. Vid inträdet trodde företaget att man skulle kunna tillverka och sälja cirka 

50 000 små avloppspumpar om året. Detta visade sig dock inte vara fallet eftersom det så 

småningom visade sig att ingen säljer så små pumpar utan man säljer istället fler av de större 

pumparna eftersom systemen är så mycket större. Marknaden såg därmed väldigt annorlunda 

ut mot vad man från början trodde. Ledtiderna var även längre, något man inte heller trodde 

från början.  

 

ITT hade ingen direkt plan B i sin etablering.. Efter ett tag insåg man att det bolag men ingått 

joint venture med inte alls hade samma syn på vad som var viktigt som ITT själva hade. 

Företaget tillförde således inte så mycket och efter 18 månader köpte man ut dem och sedan 

dess har man varit helägda. De lokala företagen hade inte så mycket att tillföra. 
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Etablering i Kina var är och helt och hållen marknadsdriven vilket innebär att när företaget väl 

valt att etablera sig fick de titta på de regleringar och restriktioner som fanns runt i kring och 

hantera dem. Ett sådant problem hade med betalningar att göra. Det är väldigt krångligt att 

utföra betalningar och de kräver god dokumentation. Ett stort problem var att ITT hade svårt 

att betala sina dotterbolag. I Kina behöver man inte betala så mycket inkomstskatt något som 

kinesiska myndigheter tror är attraktivt för nya företag men som industriföretag går man oftast 

med förlust i början av en etablering vilket innebär att det egentligen inte spelar någon roll. 

Det finns dock en del positiva saker som Kinesiska myndigheter lockar med som till exempel 

att Kina är en ekonomisk zon och att det finns vissa möjligheter att göra avdrag på 

investeringar.  

 

Andra hinder som företaget upplevde i sin etablering var bland annat tidsperspektiven. Till 

exempel tog det väldigt lång tid att förhandla sig fram till ett kontrakt. Kontraktet med deras 

joint venture bolag tog dryga två år att färdigställa. 

 

ITT använde sig inte utav exportrådet vad varken Martin eller Johannes kan minnas utan de 

partners som ITT använde sig utav hittade man genom lokala kontakter. Däremot hade man 

större kontakt med den svenska ambassaden under tiden de var där. 

 

Vi bad Martin och Johannes att utvärdera följande potentiella hinder och rangordna dem i 

förhållande till hur stort problem hindret var. 1 motsvarar inget problem alls och 5 motsvarar 

ett stort problem. 

 

Kostnadsnackdelar: Detta var inget större problem för ITT det var snarare så att etableringen 

innebär kostnadsfördelar, där av en 1:a. 

Konkurrenters produktdifferentiering: ITT:s produkter var redan kopierade av andra bolag 

världen över så när de väl kon till Kina fanns redan flera bolag med tillverkning av liknande 

produkter, så en 2:a. 

Kapitalbehov/hög investeringskostnad: Detta var inte heller något som ansågs vara ett större 

problem ”Vi har amerikanska ägare så vi har ganska god tillgång till kapital”. En 2:a. 

Tillgång till distributionskanaler: Detta var däremot ett stort problem för ITT. Man hade inga 

tillgångar alls här utan fick helt enkelt bygga upp sina egna distributionskanaler från grunden 

eftersom de inte hade några egna att tillgå. En 4:a. 
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Statliga regleringar/lagar: Detta var ett problem som varken gjorde till eller från enligt 

Martin och Johannes. Det är mycket krångel och visst försöker de lägga saker och ting till 

rätta för att locka till sig nya företag men det blir fortfarande ett krångligt sätt att arbeta på, så 

en 3:a. 

 

Ovilja från kunder att byta leverantör: Svårigheterna med att få kunderna att byta har inte så 

mycket att göra med ITT som företag utan det har snarare att göra med att det finns lokala 

konkurrenter som i regel är mycket billigare men det är inget som direkt skiljer sig från någon 

annan marknad utan det är nog så det brukar vara. En 2:a 

 

Antal konkurrenter på marknaden: ”Det finns 1000 st tillverkande bolag i Kina i vår bransch 

så ja det är ett stort problem”, en 5:a. 

 

Forskning, utveckling och patent: ITT la ingen direkt vikt vid detta, när de kom till Kina hade 

de inte mer på bena än vad de tidigare haft. Det fanns väl visst vissa produkter som man 

kanske skulle vilja skydda lite mer men i Kina är det nästan omöjligt, en 3:a. 

 

Av dessa hinder var det viktigaste för ITT att komma ut till kunderna. Man tog hänsyn till 

detta i sin etablering men vidhöll samtidigt att om man kan etablera sig på en marknad så kan 

man utbilda sina kunder i vikten av god kvalité på produkter. 

 

Det hinder som utgjorde det största problemet var distributionskanalerna eftersom de hindrade 

ITT från att komma igång med försäljningen. Det är inte bara att bygga fabrik och tillverka 

produkter, försäljningen kräver stora insatser i marknadsföring och utbildning. 

 

I Kina finns ungefär lika många konkurrerande företag idag som när ITT gick in på 

marknaden. Marknaden förändras hela tiden men det är väldigt många små företag i vår 

bransch. De som ITT normalt sett konkurrerar med är andra europeiska märken och bland 

dem ligger ITT två eller trea så ITT:s etablering i Kina innebar inga större förändringar 

varken från konkurrenternas sida eller från ITT:s egen sida.  

 

Kulturella skillander 

I slutet av vår intervju med ITT frågade vi dem om kulturella skillnader mellan Kina och 

Sverige och huruvida detta påverkade företagets etableringsform. Både Johannes och Martin 
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var eniga om att det finns många kulturella skillnader som påverkar både samarbeten och 

etableringar. En kommentar som kom fram var  

”man måste vara mindre naiv än vad man är i Sverige” 

I Sverige litar vi på att alla alltid gör sitt bäste men så funkar det inte riktigt i Kina. Vi fick ett 

exempel på en kille de tidigare haft som anställd men som senare fick sparken då man kom på 

honom med att köpa kvitton som han sedan redovisade som utlägg. Han misstänktes även för 

att ha tagit emot så kallade ”kick backs” från leverantörerna, det vill säga han tog ett högre 

pris och behöll mellanskillnaden själv. Ett annat exempel som Martin eller Johannes råkade ut 

för själv var i kombination med en utbetalning av en försäkrings bonus; 

”Försäkringsbolaget ringde och frågade mig hur jag ville ha vår bonus, rörde väl sig om 10-

15 000 kr. Mitt svar, sätt in dem på företagets konto och han tittade på mig som om jag var 

dum i huvudet. De undrade om jag ville ha dem på Mitt konto eller i cash… vems pengar det 

var spelade ingen roll” 

 

Dessa kulturella skillnader var en av anledningarna till att man valde joint venture som 

etableringsform till en början. Däremot märktes det snart att bolaget man ingått joint venture 

med inte alls hade samma syn på företagande som ITT. ITT hade sitt företag och de ville tjäna 

pengar på det. I Kina ser man företag som något som finns bara för att skapa sysselsättning 

inte något som faktiskt genererar vinst och pengar.  

 

Exportrådet 
Exportrådet bildades 1972 och ägs av staten samt näringslivet. I kort het hjälper exportrådet 

Svenska företag att internationalisera sig. Man tillhandahåller information, ger strategiskt 

rådgivning samt bistår med hjälp på plats. (www.swedishtrade 2011.10.21) 

Exportrådet finns idag representerat på 60 av världens mest attraktiva marknader, vidare finns 

de även representerade i varje svenskt län vilket också innebär att de kan tillhanda hålla 

kompetens och resurser till alla svenska företag som söker dem. Exportrådet kan hjälpa till 

med allt från förberedande exportinformation och rådgivning till strategiska analyser och 

faktiskt hjälp på plats på den nya marknaden. Exportrådet finns således till för att underlätta 

svenska företags internationalisering och internationella affärsutvecklingar. 

(www.swedishtrade.se 2011.10.21) 

Vår fallstudie på Exportrådet är baserad till största del på vår intervju med Karin Darlington 

som har arbetat för Exportrådet i 3,5 år. Karin arbetar som Exportrådgivare och är ansvarig 

för Kronoberg och Kalmar län. 

http://www.swedishtrade/
http://www.swedishtrade.se/
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Exportrådet är till 50 % statligt ägt och 50 % ägs av näringslivet. Man har 600 utlandskontor 

och ca 500 anställda. I Sverige finns det 20 stycken regionala exportrådgivare, vilka finns 

representerade i varje län. De regionala exportrådgivarna är anställda av det statliga uppdraget 

vilket innebär att de kan erbjuda kostnadsfri rådgivning till de företag som kontaktar dem. I 

Stockholm är verksamheten bredare och här tillhandahålls även affärsinformation som man 

kan ringa och ställa frågor. 

Karin menar att deras främsta medel att hjälpa företag är genom att tillhandahålla information 

och råda företag i olika exportfrågor. Exportrådet tjänster är kostnadsfria för företag med färre 

än 50 anställda och 100 miljoner i omsättning. Företaget erbjuder olika former av 

konsultuppdrag och program, bland annat har de en metod de kallar för Steps to Export. 

Vidare är Karin noga med att poängtera att Exportrådet aldrig säger till ett företag hur de ska 

agera, de vill snarare kalla det att de hjälper företagen att hjälpa sig själva, så kallat ”hjälp till 

självhjälp”. Metoden de kallar för ”steps to export” är ett exempel på hjälp till självhjälp.  

Steps to export utgår från företagets affärsidé, mål och strategier/kärnvärden. Utifrån detta 

görs en PMK-analys som innebär att man går igenom sitt Pris, sin Marknad och vem man har 

som Kund. Därefter fortsätter man med en EFN-analys som i sin tur analyserar Egenskaperna, 

Fördelarna och Nyttan av den nya marknaden. Fortsättningsvis kollar man på själva Exporten. 

Vad ska man exportera, vart det vill säga vilken marknad, vilket land och med vem, ska man 

göra det på egen hand eller kan man dra nytta av någon form av samarbete. När det kommer 

till vart berättar Karin att exportrådet också tillhanda håller en form av landmatris som 

kartlägger de olika marknaderna som kan vara aktuella i respektive situation. När detta är 

gjort är det viktigt att företaget sätter upp partnerkrav. Dessa är av yttersta vikt menar Karin 

eftersom de till stor del kan vara avgörande för hur man väljer att träda in på en ny marknad. 

Dessa partnerkrav bör vara återkopplade till första steget i modellen, det vill säga affärsidé, 

mål och strategi/kärnvärden. En eventuell partner bör sträva efter samma sak som det egna 

företaget. De alternativ man vanligtvis väljer mellan när man ska träda in på en marknad är 

enligt Karin, återförsäljare, agent eller helt enkelt genom att köpa ett företag. Exportrådet har 

fler olika BSOs runt om i världen som kan vara av nytta för en del företag när de kommer till 

att testa en ny marknad. BSO – Business Support Office – innebär att man som företag kan 

hyra in sig i olika kontorslokaler istället för att hyra/köpa egna lokaler. Detta kan komma väl 

tillpass på marknader som till exempel Kina och London. I London för att et är kostsamt med 

egna lokaler och i Kina för att det är så omständligt att lägga ner ett företag om det visar sig 

att det varit en felsatsning, det tar minst 2 år. Vidare berättar Karin att exportrådet har 
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konsulter som företag är välkomna att använda sig utav för att sälja sina produkter på den nya 

marknaden.  

Nästa steg i modellen ”steps to export” är avtalsskrivningen. ”Många tror att det kan vara 

bra att inte ha allting på papper när man rör sig på nya marknader men det resulterar ofta i 

missförstånd och problem i slutändan” Karin poängterar att det är viktigt med 

dokumentation. Det kan alltid ske missförstånd eller det kan skära sig mellan parterna och då 

kan det vara bra att ha något att hänvisa till så att man inte blir överkörd. Utländska 

företagskulturer ser ofta inte alls ut som vår företagskultur i Sverige. Sista steget i modellen är 

Simulering. Här går exportrådet igenom alla delar tillsammans med kunden och ritar upp ett 

scenario för hur det skulle kunna se ut utifrån de önskemål och tankar som kommit fram 

under processen. 

När vi ställde frågan om kultur och hur Karin tror att kultur påverkar valet av etableringsform 

svarade hon; 

”jag tror inte att det bara är kulturen i sig utan man måste ha förståelse för hela processen. 

Kultur är en väldigt stor del, inte bara i Kina utan i vilket land som helst. Vi måste anpassa 

oss efter den kultur vi möter och vi kan inte förvänta oss att vi kan förändra andras beteende” 

Vidare menade hon att Kina är ett svårt land och det råder en helt annan kultur i Kina. Många 

företag är osäkra på grund utav rädslan att bli kopierade. Det gäller att ha skydd, varumärke, 

patent men då måste man också vara beredd att orka försvara det. Kulturella skillnader i Kina 

är ett stort problem, man måste förstå marknaden och processen. Kineser säger exempelvis ja 

till allting, de kopierar, tar inga egna initiativ. Det går inte att ta något förgivet och språket är 

en stor barriär. 

Avslutningsvis hänvisar Karin oss till Anita Johnsson som jobbar för Exportrådet i kina för 

resterande frågor i vår intervju. 

 

 

 


