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Sammanfattning  

Vi har i denna uppsats valt att studera hur företag arbetar med finansiering på den kinesiska 

marknaden. Vi har gjort detta genom att analysera dels hur etableringssättet påverkat 

företagens riskhantering samt hur den kinesiska politiken påverkat företagets finansiering. För 

att uppfylla uppsatsens syfte har vi arbetat utefter en kvalitativ forskningsmetod och 

genomfört en fallstudie där vi intervjuat sex personer som innehar kunskap som är relevant 

för uppsatsen. Vi ger också rekommendationer om hur företag kan arbeta med att hantera 

finansiella risker på den kinesiska marknaden.  

Den teoretiska referensramen innefattar företagsfinansiering, etableringssätt och den politiska 

risken. Teorikapitlet behandlar dessa dels ur ett generellt perspektiv men också i relation till 

den företagsfinansiella kulturen i Kina. Vi har även sammansällt samtliga teorier i en syntes 

som legat till grund för vår analys. I det empiriska kapitlet behandlas den information vi 

insamlat hos fallföretagen och ämnesexperterna. För att få en bredare kunskap om ämnet 

inleds empirin med ämnesexperternas intervjuer för att sedan behandla fallföretagen.  

I analyskapitlet använder vi oss utav den teoretiska syntesen för att jämföra den med datan vi 

insamlat i empirin. En diskussion med egna analyser förs löpande genom texten.  

Utifrån vår analys kan vi dra flera slutsatser om hur företag arbetar med företagsfinansiell 

riskhantering på den kinesiska marknaden. Företag på den kinesiska marknaden kan begränsa 

sina företagsfinansiella risker genom att arbeta med kredittider, valutarisker och 

likviditetsplanering. Fler företag bör också arbeta med riskminimering genom utbildning i 

förebyggande syfte. Vi ser dock att eftersom Kinas politik är i ständig förändring försvåras 

möjligheten att hantera företagsfinansiella risker på marknaden.  

 

 

Nyckelord: företagsfinansiering, etableringsstrategier, företagsfinansiella risker, politiska 

risker, Kina, lärande, kontroll, flexibilitet, riskhantering, kostnadsminimering, outsourcing, 

kredittider, valutarisker, säkra betalningar, export, hierarkisk ingång, avtalsbaserad 

överenskommelse, kapitalflöden, hot money. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel ges historik och förklaring av hur regeringar samarbetat för att främja handel 

över landsgränserna samt hur kapitalrestriktioner påverkat den internationella handeln. 

Bakgrunden inleds med bredare diskussion om kapitalrestriktioner där störst fokus läggs på 

Kina och deras arbete med deras ekonomiska reformer. Paralleller till EU och den asiatiska 

krisen används för att belysa problematiken ytterligare. I problemdiskussionen beskrivs hur 

Kina arbetat med kapitalflödesrestriktioner och hur det påverkar utländska företag som är 

aktiva på marknaden. Kapitlet avslutas med uppsatsens forskningsfråga, syfte och 

avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1  Globalisering av kapitalflöden 

Sedan andra världskrigets slut har det globala finansiella systemet mött stora förändringar. 

Valutakurser som tidigare varit låsta mot andra valutor fick istället bli rörliga för att avspegla 

efterfrågan på dessa och kreditmarknaden som tidigare varit reglerad av staten började nu 

drivas av privatägda institutioner. Denna öppning har ökat den internationella handeln, vilket i 

sin tur skapat stora kapitalflöden som ständigt förs över landsgränserna (O´Brien & Williams, 

2010). Ökningen av kapitalflöden mellan länder har skapat ett behov av institutioner, som 

banker vilka ser till att kapital kan förflyttas samtidigt som politiker skapat regelverk som 

främjar den handeln. För att underlätta handel mellan länder är det vanligt att ekonomiska 

samarbeten påbörjas för att harmonisera ekonomisk politik och reducera handelshinder. Ett 

exempel i västvärlden är Europeiska Unionens ”fyra friheter” som innefattar fri rörelse av 

människor, varor, tjänster och kapital mellan dess medlemmar. Vid handel mellan länder 

utanför handelszonerna hanterar regeringarna själva sin handelspolitik, för att både stödja den 

inhemska marknaden och skydda den från utländska hot. 

 

Till skillnad från EU-länderna har inte de östasiatiska länderna karakteriserats av frihandel 

utan snarare utav industriellt stödjande politik (Krugman & Obstfeld, 2009). Detta innebär att 

länderna har favoriserat vissa branscher över andra genom till exempel kvoter på import, 

kapitalflödesrestriktioner, tullavgifter, stöd från regeringen i form av forskning och utveckling 
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samt genom lån med låga räntor. Denna politik har hjälpt flera viktiga branscher i de 

östasiatiska länderna vilket har lett till snabb tillväxt och stora investeringsmöjligheter. 

Enligt Fromlet (2012) präglades världens stora finansmarknader av begränsade kapitalflöden 

under mitten av 1900-talet. Detta luckrades dock upp mer och mer under 80- och 90-talet då 

man öppnade upp sina gränser för finansiella flöden.  I samband med avregleringarna uppstod 

offensiva spekulationer i vissa länder på exempelvis valutor. Enligt Martin & Morrison (2008) 

var ett av de största skälen till den asiatiska finanskrisens uppkomst år 1997 det stora och 

snabba flödet av hot money ut ur Thailand och många andra Sydöst asiatiska länder. Dem 

beskriver vidare att hot money kan förklaras som: 

 

“There is no formal definition of hot money, but the term is most commonly used in financial 

markets to refer to the flow of funds (or capital) from one country to another in order to earn 

a short-term profit on interest rate differences and/or anticipated exchange rate shifts.” 

(Martin & Morrison,2008, sid. 1) 

 

Efter den finansiella krisen i Asien insåg regeringar världen över vilken påverkan hot money 

kan ha på de finansiella systemen och valutahandeln (Huang, 2011).  

 

1.1.2 Kinas steg mot en öppnare marknad  

Kina är ett av de länder som påverkats mest av hot money på grund av sin snabba ekonomiska 

tillväxt, detta har lett till att den kinesiska regeringen arbetat hårt med att kontrollera 

kapitalflödena till sitt land. Men eftersom Kina är beroende utav utländska investeringar för 

att hålla uppe tillväxten har de tagit flera steg mot en kontrollerad men ändå fungerande 

finansiell handel. Redan 1979 lanserades ”open door policy” som skulle göra det möjligt för 

utländska investeringar i Kina genom att lätta på de regleringar som begränsade utländskt 

ägande (Lasserre & Schütte, 2006). Detta ledde till ökad kinesisk export och tillsammans med 

faktumet att flera asiatiska länder hade sin valuta knuten till dollarn under 80-talet gjorde att 

dessa sjönk i värde tillsammans med dollarn. Detta resulterade i stor ökning av Kinas och dess 

grannländers export vilket ledde till en hög ekonomisk tillväxt i regionen. Denna snabba 

tillväxt ledde till överinvesteringar inom vissa branscher eftersom man började ta tillväxten 

förgivet. När sedan tillväxten började mattas i slutet av 90-talet drog sig utländska investerare 

tillbaka, banker slutade då att ge ut lån för ytterligare investeringar vilket skapade stora 

problem för företag med svaga resurser. Detta brast tillslut ut i den asiatiska finanskrisen 1997. 
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I början av 2000 talet startade den kinesiska regeringen kampanjen ”Go abroad policy” för att 

få kinesiska företag att investera i utlandet och det har lett till att utlandsinvesteringar ifrån 

Kina har ökat rejält under det senaste decenniet (Sveriges utrikesdepartements hemsida, 2012). 

Även inträdet i World trade organization år 2001 kan ses som ett steg mot en friare handel och 

har kommit att påverka Kinas ekonomiska reformer (kommers, 2012). År 2002 lanserade den 

kinesiska regeringen ett ramverk (The Catalogue for the Guidance of Industries for Foreign 

Investment) för hur man skulle arbeta med utländska investeringar i landet. En klassificering 

av utländska investeringsprojekt gjordes i fyra olika kategorier; uppmuntras, tillåtas, 

begränsas och förbjudas (kinesiska regeringens hemsida, 2012).  

 

Det är viktigt för den kinesiska regeringen att hålla igång tillväxten i landet, då hög 

ekonomisk tillväxt påverkar ett land på flera sätt. Det är inte bara en makroekonomisk eller 

politisk fråga utan tillväxt på en marknad påverkar konkurrensen, där hög tillväxt leder till 

minskad konkurrens. Eftersom den höga tillväxten leder till fler kunder behöver inte företagen 

på marknaden konkurrera om samma segment, ett företags vinst behöver inte betyda att ett 

annat företag förlorar i en växande marknad (Lasserre & Schütte, 2006).  

 

1.1.3 Kinas steg mot en hållbar marknad 

Under den finansiella krisen 2008 fick företag svårt att låna i Kina och efterfrågan gick ner på 

den internationella marknaden, vilket ledde till att flera företag som krävde ett stadigt 

kapitalflöde fick stora problem med likviditeten samt att några gick i konkurs (Zhou & Hang, 

2011). I Kina förlängde man betalningsperioder vilket minskade det direkta problemet för 

kinesiska importörer och exportörer, den skiftande valutakursen gjorde det också mer riskfyllt 

med internationella betalningar. Det fanns en stor valutarisk, speciellt i vissa fall där 

kredittiden förlängdes från 120 till 180 dagar eftersom ju längre kredittiderna blev desto större 

blev valutarisken. Den finansiella krisen 2008 ledde också till att man började kontrollera 

import mer utförligt, vilket ytterligare försvårade den internationella handeln med Kina. 

Genom kontrollen på finansmarknaderna klarade sig Kina också bättre undan än många andra 

länder under både den asiatiska krisen 1997 och finanskrisen 2008 (Fromlet, 2012). Utländska 

investeringar i Kina har varit viktiga för dess tillväxt, där mycket kapitalet kommer ifrån 

bland annat utlandskineser som fortfarande har familjemedlemmar kvar i Kina (Lasserre & 

Schütte, 2006).  
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Kinas centralbank gav den 23 februari 2012 ut en 10-års plan för hur man kan liberalisera 

Kinas kapitalmarknad. I denna kommer man stegvis stödja Kinas internationalisering av 

kapitalflöden där första steget blir att underlätta för kinesiska företag att köpa upp utländska 

företag och därmed sätta igång kapitalflödena på marknaden. Nästa steg blir att öka 

utlåningen över landsgränserna i den kinesiska valutan RMB och till sist kommer nya 

restriktioner på kapitalflöden att sättas upp som är långsiktigt gångbara. Vidare behöver Kina 

öppna sina gränser ytterligare för att underlätta finansiella flöden över gränserna. Detta då 

kinesiska investerare nu flyr bankernas låga räntor och istället investerar i bostäder vilket 

inom en snar framtid kan skapa en bostadsbubbla. Det finns dock en risk att mindre 

restriktioner på finansiella flöden kommer leda till stora summor av hot money på den 

kinesiska marknaden (The Economist, 2012). Tian (2007) skriver att Kinas regering var rädd 

att förlora kontrollen på sin marknad när de öppnade upp sina gränser, på grund av detta fick 

utländska företag till en början endast etablera sig genom joint-venture tillsammans med 

kinesiska företag. Detta för att få större insyn i företagens aktiviteter i Kina samt för att 

kinesiska företag skulle få tillgång till den utländska teknologin. Man öppnades även bara upp 

kustregionerna i Kina för utländska företag vilket ledde till en stark tillväxt i dessa regioner 

under denna tid.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Företagsfinansiering innefattar företags lån, krediter, lagerhållning, hantering av 

ränteförändringar, kommunikation med banker och investeringar. Internationell 

företagsfinansiering påverkas utav ytterligare tre dimensioner: nya lagar, den politiska 

påverkan samt förändringar i växelkursen (Andrén, Eriksson & Hansson, 2010). Den 

internationella finanskrisen satte sina spår i Kina genom att det ledde till låg lönsamhet, dåligt 

likviditet och låg återbetalningsförmåga på lån (Zhou & Hang, 2011). Eftersom små- och 

medelstora företag inte har något säkerhetskapital att ta ifrån när likviditeten försämras var de 

dessa som drabbades mest av denna betalningsrisk. Då man med mindre kapitalresurser har 

svårt att möta större svängningar i ekonomin (Andrén et al, 2010). 

 

Med ständigt förändrade regleringar har Kina de senaste trettio åren gått ifrån planekonomi 

till marknadsekonomi och är numera världens näst största ekonomi (världsbankens hemsida). 

Kina har sedan flera år tillbaka försökt kontrollera flödet av kapital till sin marknad för att 

stabilisera den inhemska ekonomin (Fromlet, 2012; Martin & Morrison, 2008). Trots att Kina 
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vill hålla sin marknad stabil så vill de också attrahera utländska investerare för att kunna 

fortsätta växa ekonomiskt. Både företaget som vill etablera sig i Kina och den kinesiska 

politiken har mål som är i konflikt med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

Det är på grund av dessa som riskhantering är viktig för båda parter. Här använder sig Kinas 

regering av handelshinder och företaget av finansiell planering. Detta gör företagandet på den 

kinesiska marknaden svårare då man som företag måste arbeta med att hantera framtida 

politiska risker och finansiella risker i landet. För företag är de likvida medlen vitala för dess 

framtida verksamhet (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson & Rohlin, 2006). Små och 

medelstora företag har inte samma resursbas som ett storskaligt företag och därför får de 

sämre villkor vid låntagning vilket leder till svårigheter om likviditeten försämras (Andrén et 

al, 2010). Detta påverkar små och medelstora företags reaktionsförmåga på hot och 

möjligheter på den kinesiska marknaden vilket ökar risken med investeringar och etableringar 

i Kina.  

 

Att Kina kontrollerar kapitalflödena in i Kina gör att de utländska företagen som arbetar där 

får problem med sin likviditet eftersom dessa kontroller drar ut på transaktionstiderna. Dessa 

transaktionstider är redan långa då de adderas på den i Kina inte ovanliga kredittiden på upp 

till ett halvår (Andrén et al, 2010). Ett företag med bristande finansiell styrka måste betala 

högre räntor till banken då bankerna också har ett avkastningskrav, den högre risken påverkar 

räntorna de lånar ut till. För att förhindra problem med likviditeten kan ett företag till exempel 

reducera lagerhållningen, strama åt kreditgivning, låna pengar och minska antalet anställda. 

Dessa åtgärder är dock svårare att genomföra för små företag då man redan har begränsade 

mänskliga och finansiella resurser. Eftersom olika etableringssätt kräver olika mycket resurser 

är det intressant att se hur dessa påverkar föregens verksamhet. Vi vill undersöka hur små och 

medelstora företag har hanterat dessa risker utifrån deras etableringssätt. Det är också 

intressant att undersöka hur den finansiella politikens föränderliga regleringar har påverkat 

mindre företags finansieringsmöjligheter i Kina samt hur de har arbetat med det.  

Företaget Kina 

Figur 1 
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1.3 Problemformulering 

1.3.1 Huvudfråga 

Hur arbetar små och medelstora företag med finansiering i Kina?  

1.3.2 Delfrågor 

- Hur påverkas företags riskhantering utav etableringssättet? 

- Hur påverkar den kinesiska politiken företagens finansiering vid etablering i Kina? 

 

1.4 Syfte 

Denna uppsats har syftet att: 

 Undersöka hur företag arbetar med riskhantering i Kina 

 Beskriva hur företagens etableringssätt påverkas av finansiella restriktioner  

 Analysera möjligheterna till finansiell riskminimering i Kina 

 Genom slutsatserna som dras ge rekommendationer för hur företag kan arbeta med 

riskhantering i Kina.  

 

1.5 Avgränsningar 

Det teoretiska ramverket som berör internationell företagsfinansiering stäcker sig i många 

olika riktningar och tenderar att bli väldigt stort vid en första anblick. Vi har valt att använda 

aktuella teorier som berör etableringsprocesser och riskminimering för att kunna identifiera 

problem som enskilda företag handskas med i Kina. Våra analyser kommer hantera det 

företagsekonomiska perspektivet snarare än det rent makroekonomiska aspekten på 

kapitalflöden. Det empiriska arbetet har begränsats till små och medelstora företag som på 

olika vis är aktiva på den kinesiska marknaden. Enligt den europeiska definitionen är små och 

medelstora företag de som har mindre än 250 anställda och har en omsättning på upp till 50 

miljoner euro (europeiska kommissionen, 2012). Även en geografisk avgränsning har gjorts 

vid val av fallföretag på grund av att uppsatsarbetet haft en tidsbegränsning på 10 veckor. Vi 

har valt företag som är etablerade i Smålandsregionen. 
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2. Metod 

I metodkapitlet tydliggörs hur forskningen gått till väga och vi redogör för det metodologiska 

ramverk som använts. Forskningsansatsen beskrivs tillsammans med designen av 

fallstudierna och vi redogör också för vårt urval av undersökningsföretag. Detta avslutas 

sedan med en diskussion om validiteten och reliabiliteten för uppsatsen.  

 

2.1 Abduktiv forskningsansats  

Enligt Patel & Davidson (2003)  går forskarens arbete ut på att relatera teori och verklighet till 

varandra. Detta görs normalt genom två olika forskningsansatser. Den vanligast 

förekommande är den deduktiva ansatsen där man utgår från vad man vet inom ett visst 

område och den teori som rör ämnet för att sedan skapa hypoteser som kan testas i empirin. 

Den induktiva forskningsansatsen kan beskrivas som det omvända, här är istället skapandet av 

teori resultatet. Det finns även ett tredje sätt att relatera teori och verklighet till varandra i 

vetenskapligt arbete och det kallas abduktion, vilket är vad som använts i denna studie. 

 

Abduktion kan beskrivas som en kombination av induktion och deduktion. Alvesson & 

Sköldberg (2008) påpekar att även om abduktion innehåller drag av både induktiv och 

deduktiv metod så är det ingen enkel blandning av dessa utan den generar andra helt egna 

aspekter. Utgångspunkten i abduktion tas i empirin men utan att avfärda teoretisk förförståelse. 

Den abduktiva processen kan beskrivas i två steg. I det första steget utgår man från ett enskilt 

fall och söker efter en teoretisk struktur som kan förklara just det fallet, början sker alltså 

induktivt. Sedan övergår man till att arbeta deduktivt genom att testa denna teori på nya fall 

och där igenom kartlägga problemet ytterligare. Abduktion är vanligt förekommande vid 

fallstudiebaserad forskning (Patel & Davidson, 2003). Dubois & Gadde (2002) kallar arbetet 

med att gemensamt utveckla teori, empiri och fallstudier för en systematisk kombination och 

det passar sig speciellt bra i de fall man vill utveckla nya teorier. 

 

Utgångspunkten i denna uppsats togs i empirin där den första kontakten med problemet 

skedde. Därefter införskaffades en bredare teoretisk bas för att ytterligare öka förståelsen för 

problemet. Utifrån utvald teori kunde en syntes utformas och användas i empirin som stöd vid 

utformningen av våra frågeformulär. Med den empiriskt insamlade informationen och den 

teoretiska syntesen kunde sedan en djupare analys göras. Olson & Sörensen (2007) menar att 

just dialogen mellan det teoretiska ramverket och den aktuella lägesbeskrivningen är något 
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som kan beskriva det abduktiva arbetet. Även Dubois & Gadde (2002) menar att en av de 

viktigaste uppgifterna för forskare är att konfrontera teorin med vad man hittar i empirin och 

med den abduktiva ansatsen genomsyras arbetet av en mix av etablerad teori och nya synsätt 

tagna från verkligheten. Abduktion har således varit det naturliga valet i denna uppsats då det 

stämmer överens med hur vi arbetat.  

 

Eftersom man vid en abduktiv studie inte låser sig vid en strikt deduktiv eller induktiv ansatts 

finns risken att forskaren omedvetet väljer vad man vill studera utifrån de tidigare erfarenheter 

man införskaffat sig. Därför krävs det av forskarna att man kan vara vidsynt och inte utesluter 

alternativa tolkningar kring ämnet (Patel & Davidson, 2003). Denna uppsats inleddes utan 

förkunskap av finansiell riskhantering i Kina och har stegvis studerats genom den abduktiva 

forskningsansatsen utan att begränsa arbetet vid visst synsätt.   

2.2 Kvalitativ forskningsmetod  

Den kvalitativa undersökningsdesignen innebär att forskningen hanterar data genom 

intervjuer och en djupare analys. En kvalitativ undersökningsdesign föredras i de fall då man 

med forskningsfrågan vill ge en djupare förståelse för det man vill belysa (Patel & Davidson, 

2003). I en kvantitativ studie använder man sig av särskilda mått och värden för att styrka sitt 

resultat medan man i en kvalitativ studie belyser en bredare förståelse av problemet och en 

djupare reflektion (Bryman & Bell, 2005). Kvalitativ forskningsstrategi är ett angreppssätt 

som blivit allt mer populärt inom företagsekonomi och den skiljer sig mot den kvantitativa 

forskningen på flera sätt. Dels brukar den kvantitativa forskiningen ha mer fokus på siffror 

istället för ord som föredras i den kvalitativa, man lägger också större fokus på värden och 

statistiska mätbara mått för att sedan kunna göra bredare generaliseringar vilket inte är möjligt 

i en kvalitativ studie.  

När man i en kvalitativ undersökning söker efter sammanhang och påverkan hos specifika 

fallstudieobjekt krävs det ett extra känsligt datainsamlingsinstrument för att tolka dess 

betydelse och mening. Just för att observera, samla in och analysera passar den personliga 

intervjun bäst till en sådan uppgift (Merriam, 1994). Eftersom att det med vår forskningsfråga 

är mer intressant att djupare analysera problemet hos ett fåtal företag genom personliga 

intervjuer där man fokuserar på hur och varför än snarare än hur mycket så passar den 

kvalitativa metoden bättre för denna uppsats. 
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2.3 Fallstudie  

Eftersom denna uppsats strävar efter att öka förståelsen för företagens finansiella 

riskhantering i Kina är en flerfallstudie mest relevant för att besvara forskningsfrågan. För att 

kunna göra en fallstudie måste problemet först definieras och förstås för att senare identifiera 

vilken referensram som skall användas (Yin, 2009). Då problemet med företagsfinansiering i 

Kina påverkar de flesta företag till viss del är det intressant att undersöka flera företag som 

kan påverkats av det på olika sätt. Företag kan påverkas av problemet på olika sätt och det kan 

då vara intressant att veta varför vissa inte påverkats lika mycket som andra. Detta motiverar 

valet av flerfallsdesign på undersökningen. Föremålet för undersökning i denna studie är 

företaget, för att vi vill se hur de arbetar med problemhantering vid företagsfinansiering. För 

att förstå föremålet för undersökning måste först definiering av fallet göras så att en relevant 

slutsats kan dras. Den teorestiska basen kommer fungera som ett ramverk för fallstudien, 

därifrån kommer varje individuellt fall att undersökas för att se om gemensamma nämnare 

och skillnader finns.   

 

Yin (2009) nämner vidare att en flerfallstudie bidrar med flera vinklar på fenomenet och ger 

därför en mer robust studie till skillnad från enfallstudier. En enfallstudie hade dock varit mer 

relevant att använda om problemet med kapitalflödesrestriktioner hade varit unikt förknippat 

med endast ett företag. En nackdel enligt Yin (2009) är att en flerfallstudie är tidskrävande, 

det är därför av vikt i denna undersökning att begränsa antalet intervjupersoner genom att 

använda en kvalitativ forskningsmetod.  

2.4 Urval 

I denna uppsats behandlas små och medelstora företags problem med finansiering i Kina. För 

att svara på frågan har fyra företagare valts ut till intervju, dessa personer är valda på grund av 

den erfarenhet de har av respektive företags etablering i Kina. De fyra intervjuade är även 

utvalda efter deras geografiska placering i Smålandsregionen, då denna forskning bedrivs 

under 10 veckor har denna geografiska indelning behövts för att förenkla datainsamlingen. 

Eftersom de fyra intervjuade arbetar i Smålandsregionen begränsas även datainsamlingen till 

företag i denna region. Endast en person har intervjuats på varje företag vilket även det kan 

begränsa datainsamlingen (Patel & Davidson, 2003). Men personerna har valts ut efter deras 

insyn i företagets aktiviteter i Kina och kan därför representera företagen i dessa frågor. För 

att komplettera de intervjuades syn på problemet har även två ämnesexperter intervjuats för 
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att även se en mer generell bild av företags risktagande på den kinesiska marknaden.  

Samtliga intervjuer har genomförts under ett tidsspann på tre veckor.  

2.4.1 Ämnesexperter  

För att få en bredare förståelse av problemet påbörjades insamlingen av empirisk data genom 

att intervjua en ämnesexpert. Genom denna intervju kunde vi fördjupa oss i ämnet och få en 

klarare bild av sammanhanget mellan den teori som finns och vad vi ville undersöka i empirin.  

 

Vi valde att intervjua Hubert Fromlet för att han med god kunskap i ämnet kunde ge oss en 

makroekonomisk förklaring av problemet samt med sina kunskaper om den kinesiska 

marknaden även kunde belysa viktiga aspekter för forskningen. Utifrån denna intervju kunde 

grunden av det empiriska kapitlet påbörjas och en intervjumall kunde skapas för den fortsatta 

insamlingen. Även Barbro Andersson intervjuades för att ge en bredare bild av det undersökta 

problemet på en företagsekonomisk nivå. Detta för att kunna se om de fyra intervjuade 

företagarnas bild även stämde överens med hennes då Andersson kunde ge en mer generell 

bild på grund av sitt arbete som företagskonsult på Celemi i Kina och genom sitt arbete på 

svenska handelskammaren i Shanghai, Kina. 

Linnéuniversitetet, nationalekonomiskaföreningen 

Hubert Fromlet är professor i internationell ekonomi vid Ekonomiehögskolan vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Han är även verksam vid Internationella Handelshögskolan i 

Jönköping och styrelseledamot i nationalekonomiska föreningen. Tidigare var Fromlet i 

många år chefekonom på Swedbank. Han har också god kunskap om den kinesiska 

marknaden och driver bloggen ”China research”. Fromlets intervju gjordes över telefon. 

Celemi, svenska handelskammaren 

Barbro Andersson är verksam som styrelsemedlem på svenska handelskammaren i Shanghai, 

Kina samt VD på Celemi Consulting i Shanghai med 9 anställda. Celemi Consulting arbetar 

med att hjälpa sina kunder växa i den asiatiska Stillahavsregionen. Andersson är speciallist 

och konsult inom företagsekonomi och har en executive MBA ifrån Uppsala universitet. 

Anderssons intervju gjordes över telefon. 

2.4.2 Fallföretag  

I urvalet till vår fallstudie har fyra intervjupersoner valts ut på grund av deras insyn i 

fallföretagens aktiviteter på kinesiska marknaden. De representerar olika fallföretag som 



Johansson, Tornberg  11 

samtliga säljer till kunder i Kina, dem har intervjuats om företagets riskhantering och 

etablering på den kinesiska marknaden. 

Swedpack Pro Green 

Daniel Hedebäck är en utav två anställda på Industri Forbus AB Sverige vilka äger Swedpack 

Pro Green i Peking, Kina. Hedebäck arbetar inom flera områden med allt från bokföring till 

marknadsföring. Swedpack Pro Green tillverkar och säljer matförpackningar i plast och har 

varit verksamma i Kina i 10 år och har en omsättning på ca 55 miljoner kr. Swedpack Pro 

Green är etablerade i Kina genom ett joint-venture med Beijing Tong Hao med ca 160 

anställda. Hedebäcks intervju genomfördes personligen. 

Pentronic 

Lars Persson är VD på Pentronics som ägs utav Indutrade. Pentronics producerar och säljer 

industriella temperaturgivare till en rad olika marknader och har exporterat till den kinesiska 

marknaden i mer än 10 år. Företaget har ca 100 anställda och en omsättning på 130miljoner. 

Perssons intervju genomfördes genom telefon. 

Arenco 

Håkan Mattisson är VD och ekonomichef på Arenco som ägs utav Amymone. Arenco 

tillverkar flera olika produkter som tändsticksmaskiner och fiskrensningsmaskiner. De har 

haft sin produktion i Shanghai, Kina i ca 15 år samtidigt som resterande delar av företaget 

ligger i Kalmar. Arenco har ca 200 anställda och omsätter ca 200 miljoner kronor. Mattissons 

intervju genomfördes genom telefon. 

Norden Machinery  

Eric Pehrsson är administrativ chef på Norden Machinery som ägs utav COESIA. Norden 

Machinery producerar och säljer tubfyllningsmaskiner. Pehrsson arbetar med att övervaka 

flera funktioner som ekonomi, personal och IT.  De har exporterat till Kina i ca 60 år, de har 

även support och servicefunktioner lokalt i Kina idag. Norden Machinery har ca 225 anställda 

och omsätter ca 500 miljoner kronor. Pehrssons intervju genomfördes genom telefon. 

2.5 Kvalitativa intervjuer  

En av de viktigaste informationskällorna i en kvalitativ fallstudie är intervjuer (Yin, 2009). 

Enkäter och intervjuer är två sätt att samla information genom att ställa frågor, likheter mellan 

de båda finns men de skiljer sig också åt i vissa aspekter. Intervjuer görs ofta personligen där 

frågor kan ställas direkt till intervjupersonen men de kan också ske över till exempel telefon. 
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Intervjuer och enkäter kan ske i många olika varianter för att passa speciella behov i en 

undersökning (Patel & Davidson, 2003).  

 

Den kvalitativa intervjun är en av många former av intervjuer som kan användas. Olika 

intervjuvarianter kan delas in efter struktureringsgrad där den fast strukturerade kan ses som 

motsatsen till den ostrukturerade terapeutiska intervjun som har väldigt låg struktureringsgrad. 

Med struktureringsgrad menas till vilken grad frågorna och svarsalternativ är fastställda på 

förhand och hur strikt man väljer att följa förberedda intervjuformulär (Ryen, 2004). Merriam 

(1998) hävdar att den största skillnaden mellan den ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjun är att till vilken grad den som blir intervjuad får möjlighet att tala öppet och fritt. 

Vid den semistrukturerade intervjun utgår man från en intervjuguide och man försöker följa 

en viss ordning med sina frågor medan den ostrukturerade intervjun kan ses mer som ett 

vanligt samtal där den intervjuade kan tala öppet. I båda fallen ges möjlighet till följdfrågor 

om man finner dem intressanta för undersökningen. Den vanligaste metoden i kvalitativ 

forskning är den löst strukturerade intervjun, anledningen till detta är att man i kvalitativ 

forskning är mer intresserad av betydelser och inte frekvenser och därför är intervjuer mest 

passande (Alvesson & Deetz, 2000).  

 

En nackdel med direkta intervjuer gentemot användandet av enkäter är att det finns mycket 

som talar för att intervjuaren kan komma att påverka den intervjuades svar. Detta eftersom att 

till exempel kön, etnicitet och social bakgrund hos intervjuaren kan komma att skapa en viss 

skevhet i de svar som den intervjuade lämnar. Forskning om intervjuareffekten har dock inte 

kunnat visa på entydiga mönster om vad som skapar dessa skevheter. Vad man dock kunnat 

påvisa är att ofta tenderar den intervjuade att ge en positiv bild av sig själv och undviker gärna 

frågor som de inte vill besvara (Bryman, 2011). 

Vi har valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer då vi vill hålla samtalen 

relevanta till forskningsfrågan utan att begränsa den intervjuades möjlighet att besvara våra 

frågor. Vid den empiriska insamlingen har en intervjuguide använts men det har även ställts 

följdfrågor när den intervjuade kunnat bidra med nya aspekter och intressant information för 

arbetet. Intervjuguiden som använts har varit samma vid varje tillfälle för att enkelt kunna 

sammanställa och jämföra och få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Samtliga intervjuer har 

spelats in och sedan transkriberas för att uppnå en god trovärdighet på arbetet. Intervjuerna 

har gjorts i personliga möten samt genom telefon när ett personligt möte inte gått att 

genomföra. Genom kvalitativa intervjuer har vi fått en god och djupare förståelse av varje fall 
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än vad vi kunnat få i en kvantitativ studie. I intervjuerna med ämnesexperterna har frågorna 

designats utefter deras kunskapsområde. Fallföretagen har fått besvara frågorna på bilaga 1 

medan ämnesexperterna fått frågor anpassade till deras ämnen i bilaga 2 och bilaga 3. 

2.6 Undersökningskvalitet  

Validitet och reliabilitet är båda utav stor vikt för att kunna utföra en trovärdig forskning. Men 

även trovärdighet och äkthet används och anses vara mer relevanta begrepp för just kvalitativa 

studier då de inte har samma fokus på mätbarhet (Bryman, 2011).    

 

Trovärdighet handlar om huruvida forskaren kan förmedla en trovärdig bild av den verklighet 

som studerats. Hög trovärdighet kan uppnås genom att säkerhetskälla att forskningen som 

utförs har gjorts i enlighet med de regler som finns samt att andra fått tagit del av resultaten 

för att bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman, 2011). Denna 

studie har genomförts i enlighet med de etablerade metodologiska ramverk som finns, 

trovärdigheten på den insamlade datan har genomgående ifrågasatts av utomstående parter. 

 

Äkthet är viktigt för källkritiken då man måste se om undersökningen ger en rättvisande bild 

av det problem man mött och de slutsatser man dragit (Bryman & Bell, 2005). I denna studie 

genomfördes intervjuer med flera företag om samma problem, detta för att få flera 

representanters enskilda syn på problemet och dess hantering. För att kvalitén på fallstudien 

skall anses vara hög måste samtliga ovanstående kriterium infattas i studien (Yin, 2009). 

 

Validitet hanterar om undersökningen verkligen mäter problemet i fråga (Bryman & Bell, 

2005). I denna forskning kommer teori och empiri som avspeglar problemet i fråga användas 

och om ingen sådan data kunnat insamlats kommer validiteten på forskningen att sänkas eller 

försvinna. Som forskare vill man visa att ytvaliditeten på forskningen är hög. Man kan avgöra 

ytvaliditeten på en forskning genom att tillfråga andra personer om måtten i forskningen 

verkligen fångar begreppen.  

 

Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet (Bryman & Bell, 2005). Stabilitet är ett mått av reliabilitet vilket innebär att 

informationen man samlat in är hållbar över en längre tid och alltså inte ändras. Problemet 

som undersöktes är tydligt knutet till Kinas politiks påverkan på internationella kapitalflöden, 

denna politik är något som är av ständigt förändrande natur vilket gör att denna forskning inte 
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är stabil över en längre tids period. Då studien som gjorts är utav kvalitativ natur har också 

den mänskliga faktorn inkluderats vilket är ständigt förändrande. För att öka reliabiliteten på 

studien har samtliga fallföretag fått samma intervjuguide inför mötet (se bilaga 1). 

Ämnesexperternas intervjuer har designats utefter deras respektives kunskapsområde (se 

bilaga 2, 3). Intervjuerna har också gjorts inom en treveckors period för att fånga det nutida 

problemet utan att nya händelser hunnit påverka dem som intervjuats. 
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3. Teori 

Teorikapitlet inleds med ett stycke om företagsfinansiering och beskådas därefter utifrån två 

olika teoretiska perspektiv, först kommer etableringssätt beröras för att ge en förståelse i hur 

olika etableringssätt påverkar företagets risktagande på en marknad. Sedan utforskas 

politikens påverkan på företagsfinansiering. En syntes har sedan skapats genom att ställa 

samman teorierna så att en koppling kunnat göras. Denna kan sedan användas som grund för 

den empiriska undersökningen av problemet vi ämnar undersöka. 

3.1 Företagsfinansiering  

Kapital är uppdelat i likvida resurser så som kontanter och produktionsresurser så som bilar 

och maskiner (Thomasson et al, 2006). De likvida resurserna kan anskaffas genom bland 

annat lån eller genom ägarens egen insats. Med ett företags likviditet menas förmågan att 

betala sina skulder i rätt tid.  

 

”en god likviditet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna hållas igång” 

(Thomasson et al 2006, sid. 358). 

 

Företag måste hålla en viss nivå av likvida medel för att kunna möta framtida betalningar, 

man måste avväga risken med betalningssvårigheter och kostnaden med lågt förräntade 

placeringar på en bank. När man beräknar ett företags likviditet måste man även ta hänsyn till 

om stora investeringar har gjorts under året, om företaget amorterat på sina lån eller tagit nya 

lån (Thomasson et al, 2006).  

 

Tidpunkten och omfattningen av in- och utbetalningarna är därför viktiga för en hållbar 

verksamhet. Tiden mellan ut- och inbetalningarna skapar ett kapitalbehov (Andrén et al, 2010; 

Ross, Westerfield & Jordan, 2005). Man kallar det att kapital binds till exempel i en produkt 

som sålts till dess att inbetalning kommit in. Andrén et al (2010) menar att när ett företag ger 

sin kund en kredit så binder man kapitalet under den tiden krediten löper. Dem skriver vidare 

att företag även borde ha ett säkerhetskapital för att kunna klara störningar i dess aktiviteter 

som svängningar i ut- och inbetalningarna. Ju längre kredittid som kunderna har desto mer 

säkerhetskapital krävs. Ross et al (2006) skriver att kredittiden borde sättas efter följande tre 

villkor: 

 

1. Möjligheten att kunden inte betalar - hur stabil är branschen och kunden? 
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2. Storleken på lånet - om företaget ger ut många korta krediter kostar det mer att hantera 

dessa till skillnad från att ha få längre krediter. 

3. Hållbarheten på produkterna  

 

Kredittiden borde alltså vara kortare om risken med betalningen är stor samt om man har en 

kort livstid på produkten (Ross et al, 2006). Man borde även tänka på att ju fler krediter man 

ger ut desto mer kostsam är hanteringen av dessa. Andrén et al (2010) nämner flera exempel 

på hur man kan sänka behovet av kapital: höja försäljningspriserna, outsourca och specialisera 

eller standardisera sortimentet. Andra åtgärder som man kan ta till vid likviditetssvårigheter är 

att sälja av tillgångar eller ta lån för en kortsiktig förbättring. Mindre företag kan dock ha 

svårigheter med låntagande då de inte besitter stark finansiell styrka, långivarna kommer 

därför att kräva en hög ränta för att kunna ge ut lån som betalning mot den risk de tar. 

Försäljning genom export är precis som i hemlandet förknippat med kundkrediter. Dessa 

kredittider varierar mellan olika länder, utanför Europa är det inte ovanligt med kredittider på 

över 6 månader. Ett företag måste ha beredskap i sin likviditetsplanering för att möta 

eventuella framtida problem. Några av de viktigaste tecknen på försämrad likviditet enligt 

Andrén et al (2010, s302) är: 

 

 Oväntad lagerökning 

 Ökning av nivån av obetalda kundfodringar 

 Minskning av företagets dagliga eller veckovisa kassainflöde 

 Ökning av företagets skuldbörda 

 

Dessa möts ofta av ledningen i företaget genom att: 

 Reducera lagerhållning 

 Strama åt krediter och reducera nivån på kundfodringar 

 Ta nya lån 

 Minska antalet anställda 

3.1.1 Företagsfinansiering vid utlandsetablering 

Det globala finansiella systemet som hjälper företag att driva sin internationella verksamhet 

består av främst två delar: valutahandel och internationell kreditdistribution (O´Brien & 

Williams, 2010). Det finns flera problem vid internationell finansiering med inflation, 
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valutakurvor och räntor. Dessa tre påverkar ständigt värdet på det kapital som flyttas mellan 

länder och kan skapa svängningar i företags likviditet (Ross et al, 2006).  

 

Vid internationell verksamhet är det endast de stora kreditvärdiga företagen som kommer åt 

den internationella kreditmarknaden, mindre företag är hänvisade till hemlandets 

kreditmarknad där lån i utländsk valuta kan göras (Andrén et al, 2010). Vid internationell 

företagsfinansiering beskriver Andrén et al (2010) att flera risker tillkommer som 

växelkursändringar och beroendet utav det nya landets politiska och ekonomiska utveckling. 

Men företag måste ständigt avväga risk och möjlighet på marknader vad gäller flödet av 

kapital. Somliga marknader kan verka ge en mer stadig inkomst medan en annan kan ge ett 

potentiellt större inflöde av kapital samtidigt som det finns en högre risk för att de denna 

inkomst uteblir (Ross et al, 2006).  

 

Låntagning är en viktig del av den globala handeln, lån tar man för att få tillgång till kapital 

idag genom att betala tillbaka det i framtiden tillsammans med en överenskommen ränta 

(Krugman & Obstfeld, 2009). Internationell lånehandel är viktigt i alla länder, precis som för 

privatpersoner kan företag och internationella investerare låna kapital för att kunna göra 

investeringar och eftersom det finns en internationell lånemarknad kan man även ta lån över 

landsgränser. Detta blir viktigt då investerare ifrån de rikare länderna kan låna ut kapital till 

utvecklingsländer antingen genom att investera i dem eller låna ut till institutioner i landet. 

Detta gagnar båda parter då investeraren som lånar ut får betalt i ränta och parten i 

utvecklingslandet får möjlighet att investera i en verksamhet som kommer generera vinst i 

framtiden. Enligt O´Brien & Williams (2010) skapar detta dock en relation mellan länderna 

som inte är jämnställd då de större finansiella aktörerna har en stark påverkan på 

utvecklingsländer. En annan viktig del av den internationella kapitalmarknaden är utländska 

investeringar. Genom att ett företag är villig att investera i ett land och bygga upp verksamhet 

där flyttas alltså kapital emellan länderna (Krugman & Obstfeld, 2009). Genom att bygga upp 

en verksamhet i ett nytt land investerar företaget resurser där för att få kontroll på 

aktiviteterna på marknaden. Detta ger också företaget tillgång till att låna pengar på ytterligare 

en marknad. Det finns en relation mellan kredithandel och utlandsinvesteringar i det att ju mer 

risk man tar, desto högre avkastning vill man få antingen genom ränta eller i form av intäkter 

(Ross et al, 2006).  
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Den globala valutahandeln är väldigt viktig för företag som bedriver handel i flera valutor, 

priset på importerade varor kan vara i en valuta medan man exporterar varor till ett annat land 

som betalar med ytterligare en annan valuta (Andrén et al, 2010). Det är främst banker som 

handlar på denna marknad men även andra internationella företag handlar i olika valutor. Den 

ränta som banker lånar ut kapital för styrs till stor del av LIBOR-räntan (London Interbank 

Offered Rate) som förändras dagligen, denna ränta sätts av genomsnittet utav 16 

multinationella bankers utlåningsränta. LIBOR-räntan sätts i flera olika löptider samt i för 

olika valutor, den påverkar alltså den internationella lånehandeln till stor del (Andrén et al, 

2010, Ross et al, 2006).  

Eftersom internationella lån brukar vara stora är det sällan endast en bank som beviljar lånen, 

utan det är oftast flera banker som tillsammans beviljar lånet. Internationella lån kan också 

göras i korglån vilket innebär att lånet görs i flera olika valutor för att skydda mot 

svängningar på valutamarknaden. Det är även möjligt att låna i en valuta och amortera i en 

annan. Om ett företag vill hjälpa sitt utländska dotterbolag kan moderbolaget sätta sig själv 

som säkerhet i dotterbolagets lån och på detta sätt öka säkerheten på lånet mot banken vilket 

också gör att räntan på lånet sänks (Andrén et al, 2010).  

Företag kan också skydda sig mot svängningar på marknaden på ett flertal sätt. Ett alternativ 

är exportfactoring där man som säljare ger sin utländska kund en kredit på köpet, man säljer 

sedan denna kundfordran till ett finansbolag som tar på sig kredit och växelkursrisken för ett 

bestämt pris (Ross et al, 2006). Eftersom kundkrediter är ett lån som säljaren ger köparen 

betyder detta att kapitalet binds utan ränta under denna period, detta blir alltså en förlust för 

säljaren då man istället hade kunnat placera beloppet med bättre avkastning under perioden. 

Vid långa kredittider kan man då förhandla om en leverantörskredit vilket gör att köparen 

måste betala ränta under den perioden som krediten utnyttjas (Andrén et al, 2010). Man kan 

också leasa sina produkter genom att sälja dem till ett finansieringsbolag vilka sen hyr ut 

varan till kunden.  

Hastigheten på utlandsbetalningar är av också av stor vikt för likviditeten.  

”Liksom vid inrikes betalningar bör betalningsförmedling ske säkert, snabbt och till låga 

förmedlingskostnader vid internationella transaktioner. Långsam förmedling leder till större 

ränteförluster, eftersom avsändaren måste betala tidigare för att likviden ska vara framme på 

förfallodagen” (Andrén et al, 2010, s.192) 
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Trots att man använder datornät vid kapitalöverföringar kan en utlandsbetalning ibland ta 

flera dagar till vissa länder då bankerna tjänar ränta på pengarna under förmedlingstiden 

(Andrén et al, 2010). När internationell handel skall bedrivas med en ny partner eller om det 

finns ekonomiska eller politiska risker hos importören används ofta parternas banker som 

säkerhet vid köp. Två parter kan till exempel sköta sin betalning genom att öppna en remburs 

eller genom dokumentinkasso vilket betyder att pengarna flyttas genom att bankerna 

garanterar att kapitalet finns innan köpet genomförts. Den statliga exportkreditnämnden (EKN) 

försäkrar också utlandsaffärer, EKN ger ut garantier mot både kommersiella risker som 

betalningsinställelse samt politiska risker vilket kan vara ett politiskt ingripande som hindrar 

affären. 

Valutarisken som finns när ett företag bedriver handel med fler än en valuta kan till stor del 

påverka risktagandet på en marknad (Andrén et al, 2010). Man är exponerad mot risken vid 

in- och utbetalningar i utländsk valuta, tagande av utländska lån, bindande avtal i utlandet 

samt vid betalningsflöden mellan moderbolag och dotterbolag i två olika länder. Valutarisken 

kan dock också vara en chans till valutavinster, men företag jobbar oftast med att begränsa sin 

exponering mot växelkursen. Andrén et al (2010) skriver att exponeringen mot valutarisken 

kan göras genom till exempel: 

 Minska kredittider 

 Minska tid mellan avtalsskrivande och leverans 

 Göra betalningarna i den egna valutan 

 Låta bli att växla valutan genom att spara den på ett konto i den utländska valutan 

3.1.2 Företagsfinansiering i Kina 

Kina började 1980 öppna upp sin ekonomi för utländska företag och har sedan dess 

genomgått stora förändringar (Lasserre & Schütte, 2006). Efter detta har Kina haft en väldigt 

hög ekonomisk tillväxt vilket har stöttat upp den inhemska privata konsumtionen och 

sparandet. Den kinesiska kulturen är dock i många fall fortfarande intakt vilket avspeglas i 

den kinesiska riskhanteringskulturen. Zhou & Hang (2011) anser att det är viktigt att bygga 

upp en intern riskhanteringskultur för att förebygga problem med internationella betalningar. 

Internationell betalningsrisk är när det finns en möjlig skillnad mellan förväntad inkomst eller 

kostnad och den faktiska. Det är oftast orsakat av politisk osäkerhet, valutarisk, kreditrisk och 

tekniska risker. De säkra rembursbetalningarna som sätter banker som säkerhet i en betalning 

blev mer riskfyllda under finanskrisen 2008 då ett flertal banker gick i konkurs. På grund av 
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detta gick även efterfrågan på den kinesiska exporten ner så lågt att svagare exporterande 

bolag fick svårt att genomföra utlandsbetalningar (Zhou & Hang, 2011).  

 

Till skillnad mot de utländska handelsparterna tror väldigt många kineser på ödet, vilket gör 

att planering och riskhantering inte prioriteras (Zhou & Hang, 2011). Riskhantering berör ett 

företags vägning av risk och förväntad vinst. Även om finanskrisen var den externa faktorn 

som orsakade problem för kinesiska företags utlandsbetalningar fanns det även en intern orsak 

till problemet och det var den kinesiska riskhanteringskulturen. På grund av den låga 

förståelsen av kulturella skillnader mellan kinesiska och utländska handelsmän ökade 

utlandsbetalningsrisken. Det är också väldigt viktigt med personliga nätverk och relationer i 

Kina vilket påverkar affärsvärlden (Lasserre & Schütte, 2006). Kredittänkandet är rotad i 

kulturella värden och de kinesiska ”guanxi” relationerna är långsiktiga vilket leder till att flera 

kinesiska företag litar på sina partners istället för att gå igenom kreditinstitut (Zhou & Hang, 

2011). När företag hanterar krediter i Kina ser man oftast på företags förflutna aktiviteter och 

inte på den framtida betalningsförmågan. 

 

Den kollektivistiska kulturen i Kina leder till att man litar på att den egna gruppen gör rätt för 

sig vilket skapar problem sett från ett internationellt kreditperspektiv där regler och system 

krävs för att man skall kunna binda sin handelspartner till det avtal som skrivits. Detta 

kollektivistiska system gör också att kineser är mer riskbenägna i investeringar på grund av att 

man litar på sitt starka sociala nätverk som kommer skydda dem om det visar sig vara en dålig 

investering (Zhou & Hang, 2011). 

3.2 Etableringssätt  

Enligt Cateora, Gilly & Graham (2011) kan man etablera sig på en ny marknad genom 

antingen direktinvesteringar, strategiska allianser, avtalsbaserade överenskommelser eller 

export. Dessa är indelade utifrån graden av kapital som krävs, storleken på kapital påverkar 

risken, avkastningen och kontrollen för företaget. Oftast börjar företag med export men 

övergår i takt med att avkastningen ökar till att etablera sig mer på marknaden (Cateora et al, 

2011; Johansson & Vahlne, 1977). Hollensen (2011) tillägger även att etableringssättet 

påverkar företagets grad av flexibilitet. Hur mycket kapital som krävs vid det initiala steget 

och för att fortsatt driva företaget på marknaden påverkas till stor grad av etableringssättet. 

Han gör även samma indelningar av etableringssätten som Cateora et al (2011) men infogar 

även strategiska allianser inom avtalsbaserad överenskommelser.  
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Hierarkisk ingång är när man gör en direkt investering i landet och sätter upp en egen 

verksamhet där. Detta etableringsätt är oftast förknippad med hög grad av kontroll, hög risk 

och låg flexibilitet.  Direkt investering kräver mycket kapital i initialskedet för att sätta upp 

verksamheten (Cateora et al, 2011). Avtalsbaserada överenskommelser är när man genom till 

exempel ett joint venture eller genom franchising delar på ägarskapet, risken och kontrollen. 

Eftersom man har delat ägarskap tar man en mindre risk och får en lite högre grad av 

flexibilitet men förlorar istället en del av kontrollen över verksamheten. Det kräver heller inte 

lika mycket kapital eftersom man delar på kostnaden. Den sista etableringsstrategin är genom 

export. Detta sätt är förknippat med låg kontroll, låg risk och hög flexibilitet. Vid export krävs 

det inte heller någon större initial kapitalsatsning för att starta verksamheten i landet 

(Hollensen, 2011).  

 

3.2.1 Riskhantering genom kostnadsminimering 

Coase (1937) lade grunden i transaktionskostnadsteorin där han beskriver hur företag alltid 

kommer att fortsätta utveckla sin verksamhet inom företaget, till dess att kostnaderna för att 

göra det är lika stor som kostanden som ett annat företag hade kunnat göra det för. 

Transaktionskostnadsteorin handlar om att minimera kostnaderna för företaget genom att 

granska de olika utgifter som uppstår vid ett ekonomiskt utbyte. Kostnaderna som 

uppkommer vid handel kallas transaktionskostnader och dessa går att jämföra med 

kontrollkostnaden för att fortsätta tillverka varan eller tillhandahålla tjänsten inom företaget. 

Företaget kommer att sträva efter att driva verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt 

vilket innebär att man kommer välja det alternativ som är billigast.  

Export – 100 % externalisering 
Låg kontroll, låg risk, hög flexibilitet 

Avtalsbaserad överenskommelse  
Delad kontroll, risk och ägarskap,  

 Hierarkisk – 100 % internalisering 
Hög kontroll, hög risk och låg flexibilitet 

Figur 2 (Fri översättning,  

Hollensen, 2011) 
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Williamson (1975) baserade sitt arbete på transaktionskostnader men utvecklade det genom 

att undersöka olika kontrollstrukturer där transaktioner äger rum. Vad han fann var två olika 

alternativ för hur företagen kunde arbeta på en global marknad. Antigen genom 

externalisering som innebär att man använder sig utav en extern part som står utanför 

företaget som till exempel en agent medan internalisering betyder att man forsätter att bedriva 

verksamheten internt. Vid en externalisering möts man av friktionskostnader vilka är de 

kostnaderna som uppkommer då man hanterar samarbetet. Om friktionskostnaden vid 

externalisering är högre än kontrollkostnaden för internalisering bör företaget satsa på att 

utveckla verksamheten internt genom till exempel helägda dotterbolag.  

 

Om:   X (friktion) > Y (kontroll) = Internalisera  

Vilket betyder att: Y (kontroll) > X (friktion) = Externalisera 

 

Williamson (1975) formande således ett ramverk för hur företag kan arbeta med internationell 

verksamhet och etablering på nya marknader med fokus på att minimera 

transaktionskostnader. 

 

Figur 3 (Hollensen 2011,s78)  

 

Anderson & Gatignon (1986) använder transaktionskostnadsteorin för analysera effektiviteten 

av etableringsätt relaterat till kostnad kontra grad av kontroll. Genom att fokusera på 

transaktionskostnader specifika för företaget, extern osäkerhet, intern osäkerhet och 
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möjligheten för företaget att få fördelar av andra utan att själva bära nya kostnader kan man se 

vilket etableringsätt som passar företaget bäst. Utifrån vilken situation företaget befinner sig i 

och hur deras verksamhet ser ut kan man med detta ramverk finna vilket etableringsätt som är 

mest effektivt. De belyser dock att de i deras forskning inte tar hänsyn till eventuell politisk 

inblandning som kan påverka valet av etableringsätt.  

 

Dunning (1988) utvecklade OLI paradigmen som är ett ramverk av olika teorier på utländska 

direktinvesteringar, OLI står för Ownership, Location och Internalization. Chansen att ett 

företag etablerar sig utomlands ökar om man kan uppnå ägarskaps-, plats- och 

internaliseringsfördelar. Han fokuserade sin forskning på konkurrensfördelar som företaget 

har för att se om de kunde dra nytta av dessa vid en utlandsetablering.  Han diskuterade 

internationaliseringsfördelar och vikten av dessa för att lyckas på en ny marknad. Hollensen 

(2011) förklarar att företag med produktionsanläggningar utomlands kan nå ägarfördel 

gentemot konkurrenter genom till exempel att du når ytterligare en marknad och möjlighet till 

billigare arbetskraft. Till sist bör företaget överväga om det är billigare att internalisera eller 

externalisera genom att jämföra kontroll och friktionskostader.  

3.2.2 Riskhantering genom lärande 

Uppsalamodellen är en modell som skapades efter en undersökning av Johanson & Vahlne 

(1977) på exporterande svenska industrier. Företag förväntas vilja växa samt att de ständigt 

försöker uppnå en så låg risk som möjligt i sin internationaliseringsprocess. När ett företag 

gör investeringar på en marknad ökas dess åtagande på marknaden, ju mer dessa investeringar 

är anpassad för den marknaden desto högre blir också graden av åtagande. Detta betyder att 

dessa resurser kan vara svåra att flytta till andra marknader, vilket innebär att risken med 

dessa investeringar är höga. När ett företag gör investeringar på en ny marknad använder de 

den kunskap de besitter för att ta sina beslut. Denna marknadskunskap kan fås genom att 

antingen lära sig objektiv kunskap eller få experimentell kunskap som endast kan nås genom 

egna erfarenheter. Precis som med investeringar kan kunskap vara landspecifika vilket 

innebär att man inte kan använda den kunskap man ackumulerat på andra marknader. När ett 

företag har aktiviteter på en marknad bildas ständigt nya erfarenheter som företaget sen kan 

utnyttja för att förbättra sin position på marknaden genom nya investeringar. Johanson & 

Vahlne (1977) skapar sedan en ekvation som behandlar detta.  
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Risk = Åtagande * Osäkerhet 

(Fri översättning, Johansson & Vahlne, 1977) 

 

Företagets risk är produkten utav ett företags åtaganden (investeringar) på en marknad 

multiplicerat med osäkerheten på marknaden. Ett företag som går in på en ny marknad 

kommer göra investeringar och därmed öka sina åtaganden på marknaden, när ett företag ökar 

sina åtaganden kommer ledningen försöka minska riskerna genom att reducera osäkerheten. 

De reducerar osäkerheten genom att öka integrationen och aktiviteter på marknaden vilket 

kommer att leda till ytterligare erfarenheter.  

 

Miller (1993) skriver om tre olika nivåer av osäkerheter som ett företag måste ta hänsyn till. 

Dessa är omvärlds-, bransch- och företagsspecifika osäkerheter. Omvärldsspecifika omfattar 

politisk och makroekonomisk instabillitet, dessa är viktiga för ett företag att jobba med 

speciellt initialt på en marknad då dessa kommer influera samtliga aktiviteter på den nya 

marknaden som skatter och restriktioner. De branschspecifika osäkerheterna rör konkurrens, 

teknologi, produkter och resurser och dessa kan vara svåra att förstå sig på om man går in i en 

helt okänd marknad. I närliggande och liknande marknader är dessa osäkerheter relativt små 

då man har ungefär samma nivå på utveckling, men Miller (1993) anser att om man ger sig in 

i en väldigt annorlunda marknad bör företag reducera denna risk genom att ingå i strategiska 

allianser så som joint-ventures och på detta sätt dela teknologi och information. Miller (1993) 

ansåg även att ett företag även möter flera osäkerheter som är specifika för det egna företaget 

eller projektet, dessa kan finnas i aktiviteter som forskning och utveckling, ledning och 

rekrytering. Men om man löser de företagsspecifika osäkerheterna kan dessa även lösa andra 

omvärlds och branschspecifika osäkerheter genom att till exempel rekrytera lokala förmågor 

eller genomföra marknadsundersökningar som ökar kunskapen om landet och branschen.  

 

Johanson & Vahlne (1977) skriver att ett företag tar små steg i sina investeringar för att kunna 

hantera risken och därmed generera kunskap om marknaden. Att göra rätt investeringar på en 

ny marknad kan dock vara väldigt svårt menar Reuer, Shenkar & Ragozzino (2003) då man 

som ny på marknaden kan ha svårt att värdera olika anbud och möjligheter. Detta gäller vid 

anskaffande av information inför både strategiska allianser och uppköp av företag. Reuer et al 

(2003) påpekar att på grund av att det är svårt att värdera eventuella partners inför en 
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strategisk allians kan det vara av vikt att dela ägandeskap i varandra för att försäkra att båda 

gör sitt bästa för att nå gemensam vinst. Att dela ägandeskap genom utbyte av aktier gör att 

båda parter är villiga att dela både information och teknologi för att nå deras mål, detta gör 

också att humankapital lättare kan flyttas då båda vinner på att det går bra för den andre.  

En strategisk allians visar sig vanligast i högteknologiska industrier samt i tjänstesektorn på 

grund av dess vikt av mänskliga kunskaper och erfarenheter. Sammanslagning är mycket mer 

attraktivt om ett företag vill bredda sina aktiviteter i nya områden eller nya produkter. Men 

även om man vill expandera i verksamheter som skiljer sig från företagets huvudsakliga kan 

vissa företag fortfarande värderas någorlunda lätt genom att man vet att de är beroende av 

tillgången på specifika resurser.  Det är dock stor skillnad om företagsresurser främst finns 

inom det mänskliga kapitalet som kan vara svårvärderat. Denna resursbas försvåras ytterligare 

när man inkluderar den internationella aspekten där det inte finns några speciella mått att 

förhandla efter och för att resurserna ofta är inbäddade i nätverk. Ju större kunskapsresurser 

ett företag har desto viktigare är det för den uppköpande firman att ta vara på dess resurser 

och ledning (Reuer et al, 2003). 

 

Om företaget skulle inneha stora resurser att investera på den nya marknaden eller om de 

redan besitter stor kunskap om marknaden kan expanderingen gå snabbare samtidigt som man 

inte behöver ta en lika stor risk (Johansson & Vahlne, 1977). Reuer et al (2003) förklarar 

också att företag med en större resursbas oftare går in i nya marknader genom uppköp av 

lokala företag för att nå kontroll och på detta sätta köpa kunskap. Johansson och Vahlne 

(1977) såg också i sin undersökning att företagen stegvis utökade sina aktiviteter i varje land 

där man började med export till att slutligen sätta upp produktion även i det nya landet. Reuer 

et al (2003) ser också en skillnad på etableringssätt beroende på hur landets politiska system 

ser ut och lagarna som styr företagandet i landet. I USA och Storbritannien används 

sedvanerätt vilket skyddar företagens äganderätter starkt medan det europeiska och syd 

amerikanska länderna använder civilrätt vilket underlättar mer för utländska uppköp av 

företag. Det är vanligare att köpa upp företag i länder som anammar civilrätt eftersom det är 

mycket mer komplicerat att nå ett godtagbart avtal i länder som använder sedvanerätt.  

 

Figuera-de-Lemos, Johanson & Vahlne (2010) bygger vidare på Uppsala modellen genom att 

tillägga att det viktigaste arbetet för ledningen på ett företag är att hantera avsaknaden av 

tillräcklig kunskap. Dem menar att ju mer kunskap ett företag skaffar sig, desto mer förstår 

dem hur stor avsaknaden av kunskap är. Alltså är företagets internationella erfarenhet viktig 
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när det kommer till att hantera avsaknaden av kunskap, då ett internationellt erfaret företag 

har större förståelse för hur man kan anskaffa sig kunskap samt även förutse risker bättre till 

skillnad ifrån ett företag med begränsad internationell erfarenhet.  

 

Reuer et al (2003) påpekar att det finns tre fundamentala skillnader vid ettablering vid 

etablering utomlands:  

1. Regeringars politiska riktning 

2. Skillnader mellan länders produkt och faktormarknad 

3. Informationskrav på kapitalmarknaderna 

 

Företag med internationell erfarenhet kan tidigare identifiera dessa skillnader och Reuer et al 

(2003) föreslår att denna kunskap kan skaffas genom uppköp eller sammanslagningar med ett 

företag på den nya marknaden. Hollensen (2011) kommenterar även att ju mer erfarenhet i 

internationalisering ett företag har desto snabbare kommer ett företag att etablera sig på nya 

marknader. Till exempel kan ett visst företaget direkt sätta upp ett säljkontor på den nya 

marknaden då de vet att detta etableringssätt är mest effektivt för dem. Men för att hantera det 

okända måste man också kunna vara flexibel då snabba beslut krävs i vissa situationer. 

Figuera-De-Lemos et al (2010) skriver också att Uppsalamodellens tanke om att stegvis öka 

investeringarna på en marknad inte heller behöver vara sann i de fall företaget besitter mer 

kunskap om en marknad. Kunskap om en marknad kan också leda till att man lämnar 

marknaden för att undvika framtida förluster eller att man ser en möjlighet i att direkt etablera 

produktion i ett land. Det är också lättare att samla kunskaper för en firma idag då utbudet av 

utbildningar som finns att tillgå på universitet och ledarskapskurser har växt (Hollensen, 

2011). 

 

3.3 Politikens påverkan på företagsfinansiering 

Politiska risker för organisationer kan beskrivas som de risker som företags utsätts för på 

grund av politiska krafter eller andra aspekter i omgivningen (Friedmann & Kim 1988). 

Politik har en effekt på företag på grund av dess möjlighet att påverka de finansiella systemen 

som företag är beroende av (O´Brien & Williams, 2010). Ett exempel på detta är inflationen 

och bankernas ränta i landet, om ett företag ska ge eller uppta en kredit betalas alltid en ränta 

för detta. Räntan vid in- och utlåning är dock endast relativ då det faktiska värdet på kapitalet 

förändras med inflationen (Ross et al, 2006). Länder försöker därför ständigt hålla den 
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inhemska inflationen låg för att hålla marknaden relativt stabil och företag behöver 

tillhandahålla ett säkerhetskapital som minskar risken men som samtidigt inte är så stort att 

inflationen försämrar lönsamheten (Andrén et al, 2010). 

 

Att hantera specifika landsrisker är av kritisk natur för företag idag (Erevelles, Horton & 

Marinova, 2005). Den utländska marknaden är i många fall viktigare än hemmamarknaden för 

många företag, då en större andel av vinsten kommer från andra länder. Det är därför av stor 

vikt att företagen är välinformerade när det tar beslut om deras utlandsaktiviteter. 

 

Företag borde utforma system för att systematiskt övervaka de politiska riskerna i länder som 

de är aktiva i eller där de vill etablera sig. Genom att göra detta kan man anpassa, hantera, 

minska eller neutralisera dessa risker. Den politiska risken är närvarande i alla länder men i 

olika grad. Överlag kan man säga att risken är som minst i de länder som haft en konstant 

stabil utveckling över en längre tidperiod. Dessa risker kan vara resultatet av olika 

regeringsbeslut i landet men de kan även påverkas av saker som ligger bortom regeringens 

kontroll men oftast kan det makroekonomiska och politiska klimatet förklara många av de 

olika faktorerna som ett företag påverkas av. Företagen måste ständigt anpassa sig till en den 

marknad de vill verka på och har själva en begränsad möjlighet att kunna påverka marknadens 

utveckling. Den politiska och legala omgivningen som företaget verkar i består i huvudsak av 

två olika dimensioner; klimatet i det landet som företaget härstammar från och klimatet i 

värdlandet. Klimatet på hemmamarknaden kan både främja och minska möjligheterna för ett 

företags internationella verksamhet till exempel genom att begränsa handeln till vissa länder 

eller genom att stödja vissa aktiviteter som anses viktiga (Hollensen, 2011).  

 

De finansiella aktiviteterna på hemmamarknaden kan också ha stor påverkan på företag 

(Hollensen, 2011). Genom medlemskap i ekonomiska sammarbeten kan regeringen fungera 

som en internationell aktör och vara med och påverka den globala ekonomiska utvecklingen. 

Genom uppbackning av regeringen kan också kredittrovärdigheten hos företagen öka vilket 

kan leda till konkurrensfördelar gentemot konkurrenter utan stöd från hemmamarknaden. 

Även den politiska och ekonomiska utvecklingen i värdlandet är av stor vikt då de politiska 

beslut som fattas kan ha direkt inverkan på företagets verksamhet i landet. Landets politiska 

beslut kan påverka företag genom bland annat kapitalrestriktioner, påtryckningar på 

valutakursen och den egna statslåneräntan (O´Brien & Williams, 2010). 
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Regeringar har alltid ingripit för att kontrollera den finansiella utvecklingen i länder, men 

sedan 80-talet har det skett en fundamental ändring där man strävat mot en öppnare 

finansmarknad med mindre reglering än tidigare (Pilbeam, 2010). USA hade under 

efterkrigstiden sin valuta låst vid värdet på guld, men när flera europeiska länder samt Japan 

vägrade anpassa sina valutor efter den amerikanska dollarn sattes USA i ett negativt 

handelsläge. Varor producerade i USA blev dyrare än varor i resten av världen vilket 

påverkade den internationella handeln. Efter detta bestämde sig USAs regering att låta 

valutakursen vara rörlig efter efterfrågan på denna, detta förbättrade amerikanska företags 

förhandlingsposition mot omvärlden (O´Brien & Williams, 2010). Kina har dock inte låtit sin 

valuta att styras av efterfrågan vilket har hållit kinesiska företag konkurrenskraftiga inom 

export av varor, samtidigt som det varit dyrt att importera vilket då har stöttat den inhemska 

handeln.  

 

Tullar har traditionellt använts som hinder mot internationell handel men under den senare 

delen av 1900 talet har utvecklingen gått mot en avveckling av tullar och restriktioner på 

internationell handel (Hollensen, 2011). Myndigheterna har istället använt sig av andra 

restriktioner för att till exempel skydda sina inhemska industrier. Myndigheterna kan påverka 

den internationella aktiviteten i landet genom olika restriktioner av investeringar, ägandeskap 

och kontroll av kapital.  

 

De politiska riskerna i ett land kan granskas ur fler olika perspektiv men viktiga faktorer kan 

till exempel vara (Hollensen, 2011, s228).  

 

 Förändringar i lagar och regleringar. 

 Regeringens stabilitet.  

 Kvalitén på det ekonomiska klimatet.  

 Attityden mot utländska investeringar i landet.  

 Relationen landet har med omvärlden. 

 Relationen till det utlänska företagets hemmamarknad.  

 Attityden mot utländsk arbetskraft. 

 Relationen mellan regeringen och befolkningen. 

 De administrativa processernas ärlighet och uppriktighet.  
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Genom att utveckla relationerna med företagets intressenter kan man hantera de olika riskerna 

som företaget möter (Erevelles et al, 2005). Relationerna med regeringen, kunderna, anställda 

och det lokala samhället är därför av stor vikt för att företaget ska lyckas. Kontakten med 

regeringen är enligt Amber & Morgen (2000) speciellt viktigt i Kina på grunda av tre olika 

anledningar. Dels har regeringen en mer direkt och aktiv roll i ekonomin i landet än i många 

andra västerländska länder och man tvekar inte i att ingripa när man anser att utveckling går åt 

oönskat håll. Detta sker på både lokal och regeringsnivå. Det är också stora skillnader i 

attityder till lagar och reglar i Kina till skillnad från västerländska länder. I väst ser man lagar 

som ett regelverk som övervakar och styr vårt samhälle, i Kina är istället uppföranderegler en 

del av etik och moral hos människorna och det sociala trycket används snarare än lagar för att 

säkerställa ordning. Till sist är också stora delar av det kinesiska samhället uppbyggt på 

uppkomsten av olika relationer mellan människor och stat vilket gör att det är extra viktigt för 

företag i Kina att värna om relationerna till dess olika intressenter.  

3.4 Teoretisk syntes 

Uppsatsens teoretiska ramverk har nu presenterats och i denna syntes kommer det tydliggöras 

vilken koppling som finns mellan de olika delarna företagsfinansiering, etablering och politik. 

Dessa sätts i relation till forskningsfrågan om hur små och medelstora företag arbetar med 

finansiell riskhantering i Kina. 

3.4.1 Etableringssättets påverkan på företagets riskhantering 

Vid etablering på en ny marknad måste man förstå den finansiella och politiska risk som finns. 

Denna risk påverkar i hög grad företagets etableringsätt eftersom olika etableringar kräver 

olika stora investeringar (Cateora et al, 2011; Hollensen, 2011). Till exempel kräver inte 

export lika stor investering som när man sätter upp ett eget säljkontor på den nya marknaden. 

Eftersom man binder kapital i sina utlandsinvesteringar utsätts man för en stor valutarisk då 

en rörlig valutakurs kan skapa stora förluster (Andrén et al, 2010; Ross et al, 2006). Men i sin 

etablering bör man också betänka den långsiktiga möjligheten där en initial risk och kostnad 

kan leda till större lönsamhet i längden. Detta då lärande ständigt ackumuleras i företaget med 

tiden enligt Uppsalamodellen (Johansson & Vahlne, 1977) och för att friktionskostnaderna 

blir lägre med tiden enligt transaktionskostnadsteorin (Williamson, 1975). Inför valet av 

etableringssätt bör även skillnaden mellan externaliserings- och internaliseringskostnader 

beräknas då det kan vara billigare att outsourca delar av verksamheten. 
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Ett företag ackumulerar ständigt erfarenheter som kan användas för att förbättra sina 

aktiviteter, men företaget lär sig också hantera avsaknaden av kunskap då de förstår vilka 

risker som kan finnas samt hur man kan lära sig på en marknad (Johansson & Vahlne, 1977; 

Figuera-de-Lemos et al, 2010). Därför är lärande viktigt för riskhantering på en ny marknad 

då man möter skillnader inom politik, rekrytering, produkter och informationskrav (Reuer et 

al, 2003). Företag som har en större internationell erfarenhet köper oftare upp andra företag 

vid internationalisering medan oerfarna tenderar att arbeta i allianser eller exportera. Detta för 

att delat ägandeskap underlättar delning av information och teknologi mellan parter (Reuer et 

al, 2003). Genom att fysiskt etablera sig på en marknad kan man också komma att använda de 

platsspecifika fördelarna (Dunning, 1988). Många etablerade sig till exempel i Kina till en 

början för att minimera kostnader genom att utnyttja billig arbetskraft medan man nu börjat se 

vikten utav den stora konsumentmarknaden (Lasserre & Schütte, 2006). 

Risken påverkas också som tidigare nämnt utav vilka investeringar som gjorts. Om man hittar 

en potentiell partner för sin etablering kan även detta vara en möjlighet då det kräver 

investeringar men man har då en större möjlighet att lyckas då man genom alliansen har ett 

utbyte av resurser så att man kan komplettera avsaknaden av antingen information, kapital 

eller teknologi (Miller, 1993). Reuer et al (2003) påpekar även att om man skall ingå i en 

strategisk allians bör man även utbyta ägande i varandras verksamhet igenom utbyte av aktier, 

på detta sätt kommer båda företag arbeta mot gemensamma mål då båda vinner på om det går 

bra för den andre. Det är viktigt att arbeta med riskminimering innan man knyter ett nytt avtal, 

det är viktigt att kunna värdera sin partners företag och dess produkter/tjänster för att kunna 

nå en god avkastning på investeringarna (Reuer et al, 2003).  

Att gå in på en ny marknad genom export kan vara ett alternativ för finansiellt begränsade 

företag då det inte kräver någon större investering samt att det erbjuder en flexibilitet genom 

att man inte binder något kapital på den nya marknaden (Cateora, 2011). Denna flexibilitet 

gör också att man mister kontroll på sin verksamhet då etablering genom export kan göras 

utan att möta några större initiala investeringar. Dock kan man som exportör inte generera 

omfattande erfarenheter utav marknaden (Johansson & Vahlne, 1977) vilket kan hämma den 

långsiktiga möjligheten till vinst och tillväxt. Risken på den nya marknaden påverkas av hur 

man etablerar sig, hur stor den initiala investeringen är (Hollensen, 2011), hur snabbt man lär 

sig hantera marknadens risker (Johansson & Vahlne, 1977) samt hur mycket kapital som 

bundits (Andrén et al, 2010; Ross et al, 2006). Om företaget innehar tillräckliga resurser och 

kunskap om marknaden i sig och om internationalisering generellt kan internationaliseringen 
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gå snabbare då man vet hur man kan hantera avsaknaden av kunskap genom att göra 

investeringar på marknaden (Figuera-de-Lemos, 2010; Johansson & Vahlne, 1977; Reuer et al, 

2003). 

Ovan finns fyra begrepp som påverkar ett företags etablering: 

 Kostnadsminimering 

 Flexibilitet 

 Kontroll 

 Lärande och Kunskap 

Den teoretiska syntesen om etableringssätt kan man sammanfatta i denna modell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Företagens hantering av den finansiella politiken i Kina 

Eftersom företag måste finansiera sina etableringar är också den finansiella politiken av stor 

vikt, Andrén et al (2010) påpekar att man både kan låna externt genom banker men att man 

också kan finansiera sin verksamhet genom att ta lån intern inom företaget. Regeringar och 

centralbanker påverkar de finansiella systemen som företagen är beroende av, genom att hålla 

marknaden stabil genom statslåneräntan, handelshinder och inflationsinventioner (Friedmann 

& Kim 1988; O´Brien & Williams, 2010). Den kinesiska regeringen har ständigt kontrollerat 

och övervakat sitt finansiella system på ett sätt som har gynnat inhemska företag jämtemot 

utländska, på grund av detta bör en politisk riskhantering användas för att förebygga problem 

Finansiellt 

starka 

företag  

Finansiellt 

begränsade 

företag 

Export = Låg risk, låg kontroll, hög flexibilitet, liten 

kapitalbindning, liten initial investering och 

begränsad möjlighet till lärande. 

Allianser och mellanhänder= Delade risker, viss 

kapitalbindning och mindre initial investering men 

med möjlighet till lärande genom allians, 

platsfördelar 

Hierarkisk= Hög risk, hög kontroll, låg flexibilitet, 

stor kapitalbindning, stor initial investering och stor 

möjlighet till lärande, platsfördelar 
Figur 4 
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(Zhou & Hang, 2011). När företag går in i en ny marknad blir man påverkad utav det nya 

landets politiska och ekonomiska utveckling (Andrén et al, 2010; Miller, 1993). Vissa 

marknader kan erbjuda en potentiellt stor vinst till kostnad av att det finns en större risk i att 

denna inkomst uteblir (Ross et al, 2006). Vid internationell företagsfinansiering tillkommer 

ytterligare risker på grund av inflation, valutakurvor och räntor, dessa skapar svängningar i 

företags likviditet (Ross et al, 2006). Långsam förmedling av internationella betalningar 

skapar problem som ränteförluster och sämre likviditet vilket innebär att företag måste 

planera sin verksamhet inför dessa problem (Andrén et al, 2010).  

Likviditet kan förbättras genom att minska antalet utlåningar och medföljande kredittider samt 

ta nya lån för att förbättra likviditeten kortsiktigt (Andrén et al, 2010). Likviditet är en 

förutsättning för att företag ska kunna möta framtida betalningar och oförutsedda risker 

(Thomasson et al, 2006). Tidpunkten för in- och utbetalningar är viktiga då man binder 

kapitalet hos sin handelspartner, en fördröjning på dessa skapar ett kapitalbehov (Andrén et al, 

2010; Ross et al, 2006). Ross et al (2006) menar att eftersom kundkrediter oftast ges utan att 

köparen behöver betala ränta betyder detta att det utlånade kapitalet även sjunker i värde på 

grund av inflationen till skillnad om man placerat dessa i till exempel inlåningskonton på en 

bank. Han forsätter med att förklara att kundkrediter inte bör ges om man anser att kundens 

återbetalningsförmåga är svag, om produktens har en hållbarhet som är kortare än kredittiden 

och om krediten i hög grad påverkar säljarens verksamhet. 

Internationell lånehandel är viktig för internationella företag men det är främst de större 

företagen som gynnas av detta då ett litet- eller medelstort företag inte kan ge lika bra 

säkerheter till banken för att garantera återbetalning och därmed får dem sämre räntor 

(Krugman & Obstfeld, 2009; Thomasson et al, 2006). Banker kan ofta även erbjuda lån i olika 

valutor samt en möjlighet att amortera i en annan valuta, på dessa sätt kan företagen skydda 

sig mot valutasvägningar. Om företaget dessutom känner att de tar en för stor risk i ett avtal 

kan man använda sin bank för att säkra att betalningen kommer fram genom antingen en 

remburs eller dokumentinkasso (Andrén et al, 2010). Företag som har ett dotterbolag på en 

annan marknad kan själva hjälpa till med finansieringen antingen genom att själva flytta över 

pengar till dotterbolaget eller genom att sätta sig själv som säkerhet i dotterbolagets lån. 
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4. Empiri 

Kapitlet består av den empiriska data vi insamlat genom flera intervjuer. Kapitlet inleds med 

ämnesexperternas intervjuer och är sedan indelad utefter fallföretag med underrubrikerna 

etablering och den kinesiska politikens påverkan på företagsfinansiering.  

 

4.1 Hubert Fromlet  

4.1.1 Den globala finansmarknaden 

Fromlet inledde med att berätta om internationella kapitalflöden  

”… fram till 60 – 70 talet hade vi en väldigt begränsad finansmarknad. Och inte alls fria 

kapitalflöden, men det här luckrades ju upp sen från slutet av 70-talet och under 80- och 90-

talet. Fler och fler länder öppnade då upp sina gränser mer och mer för finansiella flöden” 

Han fortsatte sedan med att förklara att det även i Sverige fanns kapitalflödesrestriktioner 

fram tills slutet av 70-talet och att det var först i slutet av 80-talet som Sverige faktiskt hade 

helt fria kapitalflöden speciellt när det handlade om att föra värdepapper över gränserna. Till 

följd av avregleringarna uppkom även fenomenet hot money, då på grund av de nya 

investeringsmöjligheterna som möjliggjordes.  

”… hot money kom i samband med och växte fram med alla avregleringar och den 

intensifierade globaliseringen av finansmarknaderna.” 

Fromlet berättade att begreppet hot money är något han känt till större delen av sitt 

yrkesamma liv och att det inte är något nytt fenomen även om han inte kunde säga precis när 

han först hördes talas om det. Problematiken med hot money behöver dock inte bara ses ur en 

negativ synpunkt anser Fromlet även om det oftast omnämns i negativa sammanhang.  

”Hot money kan ju också vara till en början positiv spekulation, man får in mycket pengar till 

landet och det finns en god tro om utvecklingen” 

 

4.1.2 Finansiella restriktioner i Kina  

Vidare berättade Fromlet att det fortfarande finns länder med begränsad rörelsefrihet vad 

gäller valutor och kapitalflöden, ett exempel är Kina där dem kontrollerar stora delar av 

finansmarknaderna.  På frågan hur stort problemet med hot money är för Kina svarade 
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Fromlet att Kina på många sätt klarat sig undan problematiken på grund av sina 

kapitalflödesrestriktioner och att dessa även varit till nytta vid både asienkrisen och den 

senaste finansiella krisen.  

”För det första är det ju så att Kina har klarat sig undan bra när det gäller spekulation eller 

hot money utifrån, därför att de kontrollerar åtminstone det mesta, sen kommer det alltid in 

pengar vid sidan om eftersom regleringar kan ju oftast kringgås på ett eller annat sätt men 

ändå har man hyfsad koll på det i Kina. Och därför vart de inte riktigt indragna i Asien krisen 

heller kan man säga och inte riktigt i senaste krisen nu heller.” 

Fromlet sade också att eftersom de grundläggande ekonomiska aktiviteterna i Kina är 

kontrollerade har man skyddat sig mot spekulation speciellt inom bostadssektorn vilket hade 

lett till stora problem på grund av de redan stigande bostadspriserna. Men Fromlet påpekade 

även att det finns en baksida med den politiska inverkan.  

”… samtidigt så bäddar man inte för transparens och insyn på finansmarknaden och det är 

naturligtvis också en stor nackdel… … jag är ganska kritisk därför att man inte tvingar fram 

någon större insyn i finansmarknaden när man stänger av vid gränserna på det sätt som Kina 

gör.” 

När insynen på marknaden är dålig kan det också leda till viss spekulation eftersom man inte 

riktigt vet hur det ligger till och det är något som är högst aktuellt när det gäller Kina eftersom 

man inte har insyn i till exempel banksektorn. Fromlet menar också att detta gör att 

ekonomiska reformer inte kunnat drivas fram i samma utsträckning som de annars skulle 

gjorts. Den bristande transparensen har också gjort att det är väldigt svårt att få grepp om 

tillexempel de offentliga skulderna i landet.  

4.1.3 Finansiell politik i Kina  

Fromlet sade att det råder ett motsatsförhållande i den kinesiska politiken, dels finns det en 

ambition att utveckla ett starkt finansiellt centrum i Shanghai som kan hantera stora volymer 

och bli en viktig global finansiell marknad. Men man strävar också efter att göra den 

kinesiska valutan mer internationellt gångbar. Men för att uppnå dessa mål krävs det att man 

öppnar upp för granskning och tranparens på marknaden.  

”… vill man göra det så måste man ju öppna böckerna ordentligt eller i alla fall ta fram 

skräpet under mattan... … Det kan ju finnas mer skräp under mattan än man förmodar så att 

det är därför de inte vill förbättra insynen.” 
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Den bristande transparensen på finansmarknaderna har dock gjort att Kina kunnat verka i det 

dolda och därigenom gynnat många av de inhemska statsägda företagen utan att omvärlden 

fått reda på det. Fromlet berättar att Kina på det viset kunnat driva en selektiv kreditpolitik 

eftersom man inte behövd redovisat öppet vad man gjort. Som tidigare nämnts finns det 

många avseenden där denna politik gynnat Kina men nackdelen blir istället enligt Fromlet att 

det förhindrar utveckling på marknaden.  

”Det är trots allt så att insyn kan driva fram marknadsförändringar och ökad transparens 

kanske leder till att man kan se problem lite tidigare och det är då lättare att göra något åt 

problemen. Man får flera ögon på sig och det är då lättare att problem upptäcks.” 

Vidare menar Fromlet att det är viktigt att komma ihåg är att Kina inte låter sig styras utav 

påtryckningar från andra länder utan att man själva stöttar sina egna intressen. Kina har trots 

allt gjort några avregleringar på kapitalmarknaden om vilka Fromlet påpekar att de sakta men 

säkert går framåt. 

4.1.4 Företags riskmedvetenhet i Kina 

Fromlet påpekade dock att affärsfolket i världen i många fall är väldigt naiva i sin syn på den 

kinesiska marknaden. 

”… man ser inte utmaningarna, utan man ser bara den stora marknaden och att det finns 

stora affärsmöjligheter. En ganska naiv syn egentligen både på utmaningarna men också på 

möjligheterna”. 

4.2 Barbro Andersson  

4.2.1 Kinesisk företagskultur  

Då Andersson arbetat i Shanghai, Kina sedan 2003 har hon varit med om de senaste årens 

utveckling i Kina och hon anser att det finns en trend i att företag etablerar sig i Kina på grund 

av den stora marknaden. Hon ser även att det blir vanligare att flytta företags regionala kontor 

som tidigare legat i Singapore eller Hong Kong till Shanghai. Shanghai väljs före Peking 

eftersom Peking är mer politiskt reglerat vilket gör Shanghai till en mer attraktiv plats för 

företag. Men det är fortfarande en stor kontrast mellan kuststäder och inlandsstäderna i Kina 

vad gäller den politiska inverkan på företagande. Inlandsstäderna växer snabbt och det lokala 

styret har där ett stort inflytande på skapandet av arbetstillfällen. 
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I Kina föredrar ofta västerländska företag att anställa västerlänningar för att behålla sin 

företagskultur och dess värderingar. Ett annat skäl är att det ofta blir kulturella problem om 

man anställer kinesiska arbetare samtidigt som man inte anpassat arbetssätt och ledarstil efter 

detta.  

”Swedish management är väldigt populärt i Kina trots att man ändå måste anpassa det 

svenska öppna ledarskapet till det kinesiska arbetsklimatet. ” 

Den kinesiska arbetskulturen märks speciellt när arbetsbördorna är stora anser hon, då håller 

man sig strikt till sina ansvarsområden och hjälper kanske inte dem som har det tuffast. 

Andersson säger att även om det är vanligt att kineser berättar om sitt ansvarstagande i sitt CV 

så är de ändå väldigt beroende av exakta instruktioner. 

Det är även en skillnad i hur regeringen inverkar på företagandet i Kina jämfört med Sverige. 

Andersson finner att man i Sverige hjälper företag att exportera medan man i Kina 

experimenterar med olika stöd men att man inte kommit lika långt fram. Redovisningen 

försvåras också då det finns en stor förvirring ibland annat hur export från Kina skall taxeras, 

detta beror nämligen mycket på hur verksamheten ser ut. I övrigt ser inte Andersson att 

storleken på företag spelar någon större roll i vilka risker man möter i Kina.  

En av de vanligaste utmaningarna som företag har är problem med kapitalflyttningar mellan 

olika företag i Kina samt ut ur Kina. Företag måste kunna bevisa att man äger produkterna 

man sålt innan man kan få tillstånd till att flytta ut vinsten påpekar hon. Det är inga större 

problem att föra in pengar i Kina då man är tacksam för investeringar, utan Andersson menar 

att det är när du vill flytta vinsten ut ur Kina som kapitalflödesrestriktionerna ställer till 

problem. Det blir också lättare att flytta vinsten om man kan ge prov på sina rättigheter genom 

att visa upp en standardisering av kontrakten som man använder. 

 

”… det är en styrka vi har haft, då vi kunnat styrka att vårt dotterbolag i USA arbetar på 

samma sätt som vi gör här i Kina.” 

Vad gäller den kinesiska valutan förväntar sig Andersson att den ska öka i värde vilket inte 

skapar någon större valutarisk för företag etablerade i Kina. Det finns däremot regleringar på 

företagens dollarkonton då man inte kan spara för mycket amerikanska dollar vilket betyder 

att företag måste genomföra valutaväxlingar om man fått för mycket utlandsbetalningar i 
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dollar, vilket ökar valutarisken. Svenska företag har nyligen också fått möjligheten att köpa 

svenska kronor i Kina, vilket minskar de svenska företagens valutarisk då de inte behöver 

arbeta med för många olika valutor. Ett annat sätt att förbättra likviditeten påpekar Andersson 

är att arbeta med korta kredittider vilket underlättar hanteringen av den finansiella risken i 

Kina. De företag med större finanser har dock möjlighet att erbjuda längre kredittider, vilket 

ofta används som en konkurrensfördel på den kinesiska marknaden. 

4.2.2 Företags riskmedvetenhet i Kina 

Andersson anser att företag som är verksamma i Kina ständigt arbetar med att följa med i de 

politiska förändringarna. Men att de innan sin etablering sällan är medvetna om de risker som 

finns på den kinesiska marknaden. Hon anser dock att det finns många sätt som företag kan 

förbereda sig på inför detta som till exempel genom att utbilda sin personal eller genom att 

rekrytera personer med specialiserade förmågor. Många företag som etablerar sig i Kina tror 

de förstår sig på den kinesiska marknaden redan efter 2-3 år och beter sig naivt anser 

Andersson. Celemi Consulting själva har fått lära sig mycket genom att göra misstag i Kina, 

men genom att vara på plats har de även kunnat möta den efterfrågan som funnits och fått en 

närhet till sina kunder som också varit etablerade i Kina.  

Andersson anser att företag inte heller kan förbättra sin riskhantering i Kina genom att 

sammarbeta med ett kinesiskt företag, detta för att dessa samarbeten ofta leder till att det 

kinesiska företaget tar över kontrollen. Hon berättar att Celemi Consulting fått flera 

erbjudanden om att samarbeta med kinesiska företag men att de anser att den reducerade 

kontrollen innebar för stor risk. Vissa branscher påverkas mer av restriktioner än andra 

nämner hon. I bilindustrin till exempel har Scania haft problem i Kina då de måste arbeta i ett 

joint venture för att få starta produktion. Man bör också se upp för att köpa billiga produkter 

och tjänster i Kina då många företag gör misstaget att prioritera kostnadsminimering framför 

kvalité vilket sällan är hållbart. 

4.3 Swedpack Pro Green  

4.3.1 Etablering 

Hedebäck berättade att de har varit etablerade i Kina i över 10 år, men att det var först 2011 

som de ingick i det joint venture som de arbetar i idag med det taiwanesiska Beijing Tong 

Hao. Hedebäck menar att när de etablerade sig i Kina var det mycket lättare än vad det skulle 

varit idag på grund av flera olika anledningar.  
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”vi fick tull- och skattelättnader och de mer eller mindre kastade på oss en fabrik  

där vi kunde vara” 

 

Men villkoren har ändrats sen deras etablering då Kinas regering för 10 år sedan var i högre 

grad mån om att locka till sig företag. Då uppstod det sällan problem, men han påpekar att det 

ändrats nu till en mer kontrollerad marknad. Vidare berättade Hedebäck att skälet till varför 

företag etablerar sig i Kina också har skiftat från att tidigare varit mer för att utnyttja 

försprånget genom att vara där tidigt, till att det nu handlar om att det är i Kina allt händer. 

Hedebäck tror också att problemen i USA och Europa under senare tid gjort att fler företag 

börjat kika på Kina då dess marknad fortfarande växer.  

 

Vad gäller Swedpack Pro Greens etablering i Kina har man aldrig haft lärande som ett mål, 

men Hedebäck säger att han lär sig något varje gång han är där och märker det främst genom 

att han inte göra samma misstag som han gjorde i början. Han anser också att det företaget lärt 

sig genom sin verksamhet i Kina i framtiden kan användas på andra marknader. Hedebäck 

menar att företaget lärt sig mest genom alliansen med det taiwanesiska företaget, då dem hade 

stor kunskap i att bedriva handel i Kina samt att de redan hade ett etablerat nätverk med 

kunder och statliga kontakter. Nätverkandet menar Hedebäck hade varit väldigt svårt för dem 

att göra utan sin partner. Han anser att satsningar på nätverkande är mer något för företag med 

större resurser. 

 

När Swedpack Pro Green ville in i matbranschen saknade dem den viktiga 

marknadskunskapen. De hittade då en partner som hade de resurserna och strukturen som dem 

letade efter vilket ledde till sammanslagningen. Partnerföretaget hade kunskap runt bland 

annat hygienisk hantering medan Swedpack Pro Green bidrog med kapital och de maskiner 

som krävdes. Hedebäck påpekar att Swedpack Pro Green inte har någon långsiktig plan 

förutom att de vill börsintroduceras för att kunna fördela ägandet lättare. Han förklarar att en 

börsintroduktion skulle göra att de lättare för dem att lämna alliansen eller om de eventuellt 

skulle vilja köpa loss sin partner i framtiden. När de skulle starta Swedpac Pro Green var det 

också väldigt noga med verksamhetsberättelsen anser Hedebäck då det fanns väldigt skilda 

krav beroende på vad företaget är tänkt att hålla på med 

 

”… vi skulle leasa och investera i andra bolag. Då kom det plötsligt upp att vi inte kunde 

investera i andra bolag för då krävdes ett mycket större eget kapital i bolaget”. 
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I sin etablering rangordnade Hedebäck vad som är viktigast för deras verksamhet: 

Swedpac Pro Green 

1. Kontroll 

2. Kostnadsminimering 

3. Lärande 

4. Flexibilitet 

 

4.3.2 Den kinesiska politikens påverkan på företagets finansiering 

Hedebäck ser inte någon direkt politisk risk för deras verksamhet, men kapitalflöden och avtal 

granskas väldigt byråkratiskt vilket gör att arbetet blir väldigt tidskrävande. Ytterligare ser 

han att censurer begränsar internettrafiken vilket också blir tidskrävande samt att det är 

inkräktar på yttrandefriheten. I Swedpack Pro Greens produktion i Peking anser Hedebäck att 

det finns kulturella skillnader vad gäller ledarskap, de kinesiska arbetarna vill gärna se klara 

instruktioner och dem tar sällan egna initiativ. Av detta skäl är det viktigt att man som ledare 

ofta besöker produktionen för att kontrollera verksamheterna. Det finns flera problem i Kina 

som inte påverkar deras aktiviteter direkt utan mer indirekt, här nämner han bland annat 

miljöförorening, ekonomiska problem som mörkas, bostadsbubblor och svag demografisk 

utveckling. 

 

 

När de ingick i en allians med det taiwanesiska företaget Beijing Tong Hao ville de flytta över 

sitt kapital från sitt gamla företag som hette Swedpack. Dem stötte då på problem med 

kapitalflyttning som de tidigare inte mött.  

 

”Vi ville flytta över pengar härifrån och sätta in på eget kapital men då fick vi mejlet där det 

stod skrivet att det kunde vara hot money …” 

 

Detta var för ett år sedan och det var då Hedebäck för första gången hörde begreppet hot 

money och såg hur kapitalflödesrestriktioner skapade problem med deras likviditet i företaget. 

Hedebäck berättar dock att det hittade en väg runt detta problem tillslut men att dem får se hur 
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de löser det i framtiden. I sin etablering ser Hedebäck att det viktigaste för deras verksamhet 

är att hålla kontrollen på samtliga aktiviteter för att kunna upptäcka fel och brister. På grund 

av detta vill han inte heller outsourca aktiviteter eftersom man då skulle förlora kontrollen på 

dessa. 

 

Hedebäck har sett en tydlig skiftning i kostnaderna att vara etablerade i Kina då det blivit allt 

dyrare längst östkusten med högre kostnader för bland annat löner. Vad gäller valutarisken 

anser han att de inte mött några större problem. Han tillägger att det dock haft problem när de 

bundit kapital, detta då värdet på kapitalet skiftar med valutakurserna vilket kan det leda till 

att dem inte flyttar hem en vinst till Sverige om man ser en möjlig valutaförlust. Kassaflödet i 

Swedpack Pro Green var också skiftande då kredittiderna kunde variera mellan 

kontantbetalning vid varuöverlämnandet och upp till 120 dagars kundkredit. Hedebäck sa att 

det vanligaste dock var 30-60 dagar och att dem även hade diskuterat i företaget om man 

skulle börja sälja fakturorna till ett finansieringsbolag. Swedpack Pro Green finansierar sin 

verksamhet genom det insatta startkapitalet samt deras vinster, de har aldrig behövt ta ett lån 

av en bank vilket Hedebäck är glad för. Han ser gärna att de undviker att ta dessa risker då de 

upplever att det i många fall varit väldigt hög ränta på de lån som erbjudits.  

4.4 Pentronic 

4.4.1 Etablering 

Pentronic har exporterat till Kina i ca 10 år. Det är efterfrågan som styr vilka marknader de 

säljer till och eftersom många av deras stora svenska kunder har satt upp produktion i Kina 

har Pentronic märkt en efterfrågan där. Han anser att deras försäljning till Kina inte har möts 

av några större problem då dem avtalat att köparna står för risken under transporten. Persson 

kan dock tänka sig att Pentronics i framtiden etablerar sig fysiskt i Kina då många av deras 

stora kunder finns på den kinesiska marknaden och ett alternativ vore då att följa med. 

”Vi kommer dock inte att sätta produktion i Kina på grund av våra små produkter. Det är i 

sådana fall teknisk hjälp eller säljavdelning vi vill sätta i Kina eftersom dessa kan hjälpas av 

att kunna komma in i kundernas anläggningar och se hur dessa ser ut”. 

Persson påpekade att det var av stor vikt att de ska kunna bestämma allt själva vid en 

etablering och att det därför inte skulle vara aktuellt med en allians, detta kan dock leda till ett 

problem tillägger han då de inte vet hur de kinesiska lagarna fungerar. Persson påpekar att 

Pentronic nu har andra mer närliggande marknader i sin prioritet och att Kina kanske ligger 
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lite längre fram. Vad gäller anskaffande om kunskap om den kinesiska marknaden så är detta 

inget som Pentronics har arbetat specifikt med. 

I sin etablering rangordnade Persson vad som är viktigast för deras verksamhet: 

Pentronic 

1. Flexibilitet 

2. Lärande 

3. Kontroll 

4. Kostnadsminimering 

 

4.4.2 Den kinesiska politikens påverkan på företagets finansiering 

Pentronic ser inte själva att de blivit påverkade av den kinesiska politiken. Men vad de har 

märkt är att deras kunder ibland haft problem med importtillstånd och liknande in på den 

kinesiska marknaden. Person anser att detta dock blivit lättare med tiden och att deras kunder 

hittat nya kanaler för att ta in Pentronics produkter.   

Persson påpekade att flexibilitet är av stor vikt för dess säljenhet. Detta kan man se i att de 

exporterar med transportvillkor som lägger all risk på köparen samt att de inte själva gjort 

några investeringar i Kina. Eftersom de flesta köpen finansieras genom att kunderna betalar i 

förskott möter de sällan några fördröjningar i betalningarna, men de ger sina största kunder i 

Kina kundkrediter uppåt 60 dagar. Persson tillade även att samtliga betalningar görs i svenska 

kronor och i vissa fall euro för att lägga valutarisken på deras kunder. 

4.5 Arenco  

4.5.1 Etablering 

Arenco har sin verksamhet i Sverige och även ett dotterbolag i Shanghai sedan 15 år tillbaka. 

I Kalmar har Arenco ca 20 anställda, nästan uteslutande på tjänstesidan medan produktionen 

är lokaliserad i Shanghai. Till en början var Arenco etablerade på den kinesiska marknaden 

genom ett joint venture och anledningen till detta var de regler som fanns för hur utländska 

företag fick etablera sig på den kinesiska marknaden. När reglerna kring detta luckrades upp 

köptes också bolaget ut. Vad gäller de störta utmaningarna vid etableringen menar Mattisson 

att de stötte på mer eller mindre de problem som företag stöter på även idag, kanske hade de 

till och med större problem eftersom att de var relativt tidiga på marknaden gentemot många 
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andra. Vidare förklarar Mattisson att det finns problem på många olika nivåer i verksamheten 

i Kina men att några exempel varit kontakten med myndigheter, tullfrågor och momsfrågor. 

Även den kulturella aspekten är något som man stött på i sin verksamhet.    

”… naturligtvis så att det är en annan kultur i Kina och människorna har lite annat tänkt och 

det fungerar på ett litet annat sätt än hur det gör i Sverige” 

Bland annat berättar Mattisson att man oftast behöver tydligare instruktioner inom till 

exempel produktionen för att verksamheten ska fungera smidigt. Han belyser dock att när de 

väl får dessa instruktioner är de många gånger bättre på att följa dem än vad man är i Sverige 

då vi är mer ifrågasättande som enskilda individer. Förklaringen till detta tror Mattisson att 

man kan finna i det auktoritära styre man haft i Kina under en väldigt lång tid. Vidare menar 

Mattisson dock att detta är något man finner i många länder så det är inget speciellt just för 

den kinesiska marknaden. 

 

 Arenco har satt upp en 5 års plan för sin verksamhet i Kina där man bland annat vill 

fördubbla sin verksamhet, utveckla de affärer man har samt bredda sitt sortiment med 

ytterligare maskiner. Arenco outsourcar redan mycket av sin verksamhet som det är idag 

genom att man låter leverantörer producera inte bara enskilda artiklar utan hela produkter åt 

företaget. 

”För vår del handlar det om att ha ett djupare samarbete med ett antal leverantörer som inte 

bara producerar ett antal detaljer utan också gör montage av färdiga produkter till kund.” 

Anledningen till att Arenco valt att outsourca delar av sin produktion är för att de varken har 

personal eller lokaler för att klara av den stora efterfrågan på deras produkter själva. Mattisson 

berättar dock att han inte kan säga att det enbart är en temporär lösning men att de helst hade 

velat ta hand om det själva. Mattisson menar att de uppnått konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter genom att vara etablerade på den kinesiska marknaden och den största 

anledningen till detta är de låga kostnaderna. På frågan om hur Arenco arbetat med lärande 

vid sin etablering i Kina säger Mattisson att det mestadels handlar om praktiskt lärande i det 

dagliga arbetet och att det inte är något dem arbetat aktivt med just för den kinesiska 

marknaden.  

I sin etablering rangordnade Mattisson vad som är viktigast för deras verksamhet: 
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Arenco 

1. Kontroll 

2. Kostnadsminimering 

3. Flexibilitet 

4. Lärande 

 

4.5.2 Den kinesiska politikens påverkan på företagets finansiering 

Mattisson anser inte att de nationella politiska besluten är något som påverkat Arencos 

verksamhet i Kina speciellt mycket då han menar att de är ganska vana vid detta. Istället 

belyser han att de snarare påverkas utav lokala och regional politiska beslut som mer direkt 

drabbar deras verksamhet. Det kan handla om olika beslut som mer direkt påverkar företagets 

verksamhet genom till exempel att de beslutar sig för att stänga av elen i området för att de 

måste rationalisera och då stängs produktionen på grund av detta.  

Mattisson berättar att de inte upplevt några större problem med att flytta pengar till Kina från 

Sverige men att det istället har varit väldigt svårt att flytta hem pengar till Sverige från deras 

verksamhet i Kina. Detta på grund av att man inte kan föra över vinster mellan koncernbolag 

på samma vis som i Sverige. Det krävs väldigt tydliga dokument på vad som ska flyttas för att 

det ska godkännas. . Han betonar dock att de är väldigt lite insatta på just det området då det 

är något de precis börjat arbeta med. Mattisson nämner också en annan skillnad till hur det 

normalt fungerar i verksamheten:   

”Du kan tillexempel inte utföra en tjänst här i Sverige och sen internt fakturera vår Kina-

fabrik för det och få betalt från Kina till Sverige. Det går inte, sådana transaktioner kan inte 

göras. På momsflödet finns det också många restriktioner som påverkar flödet in och ut ur 

Kina” 

Arencos verksamheten är helt finansierad i Sverige sedan lånar man ut pengar internt inom 

verksamheten till Kina och får betalt genom ränta.  Detta gör man eftersom det finns stora 

skillnader på finanssidan mot hur det fungerar i Sverige. Man kan till exempel inte 

valutasäkra affärer på sammas sätt på de kinesiska bankerna som i de svenska. Vidare berättar 

Mattisson att detta påverkat verksamheten negativt då de blir utsätta för stora valutarisker i 

många affärer. Exempelvis i större projekt som involverar flera olika valutor brukar Arenco 

vanligtvis använda sig utav bankens lösningar för att minska valutarisken men detta är inte 
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möjligt i Kina. Vad gäller längre kredittider är detta inget det jobbat med på den kinesiska 

marknaden då väldigt lite utav deras försäljning sker i Kina.   

 

4.6 Norden Machinery 

4.6.1 Etablering 

Pehrsson började intervjun med att förklara att Norden Machinery arbetar i 70 olika länder där 

den asiatiska regionen står för 40 % av deras totala försäljning. Han förklarar att de varit 

etablerade i Kina sedan 50-talet då de började exportera sina maskiner till den kinesiska staten. 

Detta var dock i väldigt begränsade serier då de köpte maskinerna för att kopiera dem. 

Pehrsson anser att Norden Machinerys etablering i Kina var drivet av en vilja att minska 

kostnaderna. Han anser dock att detta ändrats eftersom priserna stigit samtidigt som kvalitén 

på kinesiska produkter inte växt lika snabbt. Detta har påverkat Nordens Machinerys 

långsiktiga plan i Kina då man i framtiden kommer prioritera den indiska marknaden istället. 

Dem har alltid exporterat produkterna till Kina men har till och från haft säljare placerade på 

marknaden. Norden Machinery har idag en säljare som jobbar aktivt i Kina samt att deras 

ägare COESIA har produktion i Kina vilket gör att de kan erbjuda Nordens Machinerys 

kunder viss service. COESIA producerar då reservdelar som förmonteras på plats för att sedan 

skicka tillbaka delen till Sverige där Norden Machinery gör ett slutmontage. COESIA hjälper 

även till med försäljning och eftermarknadsföring i Kina.  

Att Norden Machinery tar hjälp av COESIA gör att de indirekt kommer närmre sina kunder i 

Kina vilket är viktigt för de kinesiska kunderna. De större västerländska kunderna som har sin 

produktion i Kina ser dock inte en lokal säljfunktion som något viktigt, för dem är det mer 

viktigt att support och service finns lokalt. Pehrsson tror inte heller att en strategisk allians 

skulle gagna deras aktiviteter i Kina, de outsourcar dock en del av sin produktion till kinesiska 

företag som tillverkar delar till Norden Machinerys produkter. Pehrsson berättade även om att 

deras största utmaning i Kina hade varit den stora rörligheten av personal i Kina  

”Eftersom varje maskin vi bygger är ett stort projekt så tar det ett tag att lära upp personalen 

i området... … så många av dem man lär upp byter arbetsgivare för att kunna använda den 

kunskap dem har för att få en högre lön.”. 
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Detta skapar ett problem i att det är svårt att hålla hög kvalité vilket också är ett skäl till varför 

man gör slutmonteringen i Sverige för att säkerhetsställa kvalitén. Han anser också att det är 

svårt att sälja produkterna till mindre kinesiska bolag då de prioriterar lågt pris framför 

Norden Machinerys högre kvalité.  

I sin etablering rangordnade Pehrsson vad som är viktigast för deras verksamhet: 

Norden machinery 

1. Kostnadsminimering 

2. Kontroll 

3. Flexibilitet 

4. Lärande 

 

4.6.2 Den kinesiska politikens påverkan på företagets finansiering 

Eftersom Norden Machinery varit i Kina i ca 60 år har de varit med om att den kinesiska 

marknaden öppnat upp sig. Norden Machinerys tidigare ägare Nordstjärnan var dock emot det 

kommunistiska styret till en början men insåg snart vikten av att vara närvarande i Kina. 

Pehrsson fortsätter förklara att man inte känner av det kommunistiska systemet längre.  

”det är som att komma till USA… … det är civiliserat och man känner sig hemma”. 

Pehrsson förklarade att de inte märker av den politiska risken i Kina, dock påverkas COESIA 

ofta av det lokala styret då man ibland stänger av elen för att ransonera vilket hindrar deras 

möjlighet att stödja Norden Machinerys aktiviteter i Kina. COESIA har även haft svårt med 

byggnadstillstånd då hanteringen är byråkratisk och långdragen, Pehrsson anser att det blivit 

svårare att få byggnadstillstånd längs med den kinesiska kusten. Vad gäller den kulturella 

skillnaden har Norden Machinery inte jobbat i förebyggande syfte utan man har lärt sig 

genom att pröva sig fram  

”Som till exempel kulturella skillnader där bland annat det auktoritära styret har gjort att det 

blivit missförstånd då vi är vana vid att kunna diskutera inom företaget. Vi har gått den hårda 

vägen”. 

Norden Machinery finansierar sin verksamhet ifrån Sverige med stöd ifrån COESIA i Italien. 

Etableringen i Kina finansieras genom att ägarna för in kapital till det kinesiska dotterbolaget 
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som då bidrar med stöd åt Norden Machinery. De stöter dock på problem ibland eftersom man 

i Kina endast får låna pengar i förhållande till det aktiekapital man har, vilket gjorde att man 

då får föra in ytterligare aktiekapital. Pehrsson berättade att Norden Machinerys likviditet 

påverkats utav de kinesiska kapitalrestriktionerna  

”När vi ska flytta kapital mellan bolaget i Sverige och det kinesiska så kan man inte kvitta en 

debet- och en kreditfaktura utan de faktiska beloppen måste sättas in i sin helhet plus att det 

blir mer byråkratiskt pappersskickande” 

För att undvika problem med inbetalningarna använder sig Norden Machinery av remburser 

för att säkra betalningar. Dessa görs i svenska kronor eller euro för att minska valutarisken för 

dem, Pehrsson påpekar dock att vissa mindre kinesiska företag har svårigheter att växla till sig 

euro eller kronor för sina betalningar. I dessa fall har dem låtit kunderna betala i RMB till 

COESIA som sedan växlat till svenska kronor och skickats till Norden Machinery. Han 

fortsätter även att dem inte ser den kinesiska valutarisken som något speciellt utan något de 

jobbar med generellt i alla länder. 

Dem håller också kredittiderna de ger till sina kunder runt 30-dagar för att inte få för långa 

fördröjningar mellan att avtalet skrivs och betalningen kommer in. Han påpekar även att 

skattereglerna i Kina är väldigt komplicerade vilket kräver mycket arbete. Pehrsson avslutar 

med att påpeka att han inte tror att de problem de mött i Kina är speciella för dem utan att de 

är mer generella för hela marknaden. 
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5. Analys 

I analyskapitlet använder vi oss utav vår teoretiska syntes genom att jämföra den med den 

empiriska data vi insamlat. Genom egna analyser kan vi sedan besvara huvudfrågan samt 

delfrågorna. Analysen är uppdelad utefter delfrågorna. 

 

5.1 Etablering  

I syntesen fann vi att företagens risk på marknaden påverkas till stor del utav det finansiella 

och politiska klimatet i landet beroende på hur de är etablerade. De olika etableringssätten är 

olika kapitalkrävande både i det initiala skedet och för den fortsatta verksamheten vilket 

påverkar likviditeten, dels för att de måste binda olika mycket kapital och att etableringssätten 

är förknippade med olika grad av risk, flexibilitet och kontroll.  

5.1.1 Export 

I syntesen såg vi att export till en ny marknad inte kräver någon större initial investering och 

är därför förknippad med god flexibilitet. Export kan genomföras utan att man tar några större 

risker initialt, nackdelen med export är istället att man inte kan generera kunskap på samma 

sätt som man kan om man är fysiskt etablerad på marknaden.  

Pentronic är det enda fallföretag i denna uppsats som har valt att använda sig utav export till 

den kinesiska marknaden, Persson på Pentronic menar att det är efterfrågan från deras kunder 

som varit den drivande faktorn. Han påpekar också att de inte märkt av några större problem 

på den kinesiska marknaden då det är köparna som står för risken under transporten till Kina. 

Dem kan tänka sig att etablera sig fysiskt på marknaden i framtiden om dem ser att flera av 

deras viktiga kunder etablerar sig där. Han är dock inte intressant att etablera produktionen i 

Kina eftersom produkterna de säljer är små och billiga att frakta. Om dem skulle flytta någon 

funktion dit vore det främst försäljning och eftermarknadsaktiviteter. 

 Pentronics var det företag som tog minst risk på den kinesiska marknaden i denna 

fallstudie. Detta genom att de avtalade om förskottsbetalning i svenska kronor samt att 

de köparna fick ansvara för frakten. På detta sätt exponeras inte Pentronics för den 

finansiella politiken i Kina till lika hög grad som de andra fallföretag en. 
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5.1.2 Avtalsbaserad överenskommelse  

I syntesen fann vi att etablering på en ny marknad genom en avtalsbaserad överenskommelse 

som till exempel ett joint venture innebär en viss initial investering, delad risk och möjlighet 

till lärande genom alliansen. Detta etableringssätt tillsammans med utländsk direkt investering 

påverkas också utav kapitalrestriktioner då de krävs mer likvida medel. I syntesen nämns även 

fördelarna med avtalsbaserad överenskommelse då man kan göra ett utbyte av resurser för att 

komplettera avsaknaden av antingen information, kapital eller teknologi. Man får också 

tillgång till platsspecifika fördelar genom fysisk etablering på marknaden som billig 

arbetskraft och ökad försäljning. 

 

Swedpack Pro Green är etablerade på den kinesiska marknaden genom ett joint venture med 

ett taiwanesiskt bolag. Hedebäck på Swedpack Pro Green menar att det generella skälet till att 

etablerar sig på den kinesiska marknaden har skiftat sedan de etablerade sig där. I början ville 

man etablera sig i Kina för att vara tidigt inne på den nya marknaden gentemot andra 

konkurrenter och utnyttja fördelarna med det medan man nu vill vara etablerad där för att 

marknaden blivit viktig ur ett internationellt perspektiv. Swedpack Pro Green skapade en 

allians med det taiwanesiska företaget för att få tillgång till viktig kunskap inom 

matbranschen medan dem själva bidrog med kapital och maskiner. Hedebäck förklarade att de 

i framtiden hoppades på en börsintroduktion av bolaget för att kunna fördela ägandeskapet 

och eventuellt lämna alliansen. Swedpack Pro Green fick genom alliansen tillgång till sin 

partners handelsnätverk vilket annars bara finansiellt starka företag har råd att jobba med 

tillade han. 

Även Arenco var till en början etablerade på den kinesiska marknaden genom ett joint venture 

på grund av att lagstiftningen tvingade dem till det, men när reglerna kring detta luckrades 

upp köptes bolag ut. Persson på Pentronic nämnde att om de skulle etablera sig i Kina vore en 

allians inte att föredra då han gärna såg att man höll kontrollen inom företaget men samtidigt 

såg han ett problem med detta då dem saknade kunskap om hur den kinesiska marknaden 

fungerar. Pehrsson på Norden Machinery menar att de inte heller skulle gynnas utav en 

avtalsbunden överenskommelse med ett kinesiskt bolag då dem är väldigt måna om kvaliteten 

och att den kunskap som de innehar inte äventyras.  

Andersson anser att företag sällan kan förbättra sin riskhantering i Kina genom att samarbeta 

med kinesiska företag, detta för att en allians ofta leder till att det kinesiska företaget tar över 

kontrollen i slutändan. Andersson berättar att Celemi Consulting fått flera erbjudanden om att 
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samarbeta med kinesiska företag men att dem anser att den reducerade kontrollen innebär för 

stor risk.   

 Fördelarna med en avtalsbunden överenskommelse i Kina är främst möjligheten till 

kunskapsanskaffning på den kinesiska marknaden. Vi ser däremot en större risk med 

avtalsbunden överenskommelse än vad som påpekas i teorin. Detta för att minskad 

kontroll över verksamheten bidrar till en stor ökning av risktagandet. Om man vill 

kunna utnyttja fördelarna med samarbetet så bör det utländska företaget hålla 

konkurrensfördelar som är svåra att kopiera. 

5.1.3 Hierarkisk ingång  

I syntesen ser vi att hierarkisk ingång på en ny marknad är det mest riskfyllda utav 

etableringssätten, då det kräver mycket kapital både initialt och för fortsatt verksamhet. I 

gengäld kan man behålla en hög grad av kontroll och man har stor möjlighet till lärande på 

marknaden. Den större initiala investeringen kan också leda till större lönsamhet i längden 

och ger möjlighet till platsfördelar. Vid hierarkisk ingång på marknaden gör man en direkt 

investering i landet genom att till exempel starta produktion eller öppna ett säljkontor där. 

Pågrund av detta utsätts man också för de politiska och finansiella riskerna på marknaden till 

en högre grad än vid andra etableringsätt. Möjligheten till lärande anses som stor även här för 

att åtagandet på den nya marknaden genererar erfarenheter som man annars skulle vara svåra 

att anskaffa.  

Två av fallföretagen har gjort direkta investeringar på den kinesiska marknaden. Arenco har 

en produktionsanläggning med 180 anställda i Shanghai och de anser att dem har en 

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter som inte är etablerade i Kina på grund av den 

låga produktionskostnaden. Norden Machinery har etablerat delar av sin verksamhet i Kina 

som arbetar med försäljning och eftermarknadstjänster. Pehrsson på Norden Machinery menar 

att man till en början etablerade sig på marknaden för att man ville minska kostnaderna men 

att detta har ändrats allt eftersom priserna ökat. Skälet är nu snarare att man vill hamna 

närmare sina kunder och också kunna erbjuda service till dessa.  

 Både Arenco och Norden Machinery utnyttjar olika platsfördelar som finns på den 

kinesiska marknaden. Arenco genom billig produktion och Norden Machinery den 

stora potentialen på marknaden.  
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5.1.4 Outsourcing 

I syntesen beskrivs det att transaktionskostnader är viktiga för valet av hur man ska bedriva 

sin verksamhet på en ny marknad. Genom att fokusera på transaktionskostnaderna kan man 

avgöra om det är mer lönsamt att externalisera delar av sin verksamhet genom att låta ett 

annat företag sköta en del eller om företagen borde bedriva sin verksamhet helt internt. I 

syntesen fann vi att transaktionskostnaderna blir lägre med tiden allteftersom man lär sig på 

den nya marknaden men att det ändå många gånger kan vara mer lönsamt att outsourca delar 

av verksamheten även om man förlorar en del av kontrollen. Outsourcing kan användas i 

samtliga tre etableringssätt för att kompensera vad man saknar i den egna verksamheten. 

Utav fallföretagen använder Arenco och Norden Machinery sig utav outsourcing i sin 

verksamhet. Arenco outsourcar delar av sin verksamhet pågrund av att de inte själva har 

kapacitet att klara av de förfrågningar de får in. Mattisson sade att de hade ett djupare 

samarbete med några leverantörer som producerar detaljer och produkter åt företaget men att 

de alla helst hade gjort det helt internt inom företaget. Varken Hedebäck eller Persson ansåg 

sig behöva använda sig utav outsourcing eftersom de hellre vill hålla kontrollen inom 

företaget. 

 Vi ser att outsourcing kan vara ett alternativ för företag som vill komplettera eller 

utöka sin verksamhet. Detta alternativ påverkar dock företagens nivå av kontroll. 

5.1.5 Prioriteringar vid etablering i Kina 

I syntesen såg vi flera begrepp som var viktiga vid företags utlandsetablering. Varje 

intervjuperson fick rangordna dessa utefter hur viktiga dem ansåg dessa var för deras företag.  

 

Vi kan se i tabellen ovan att företagen har skilda meningar om vad som är viktigt för sina 

respektive verksamheter. Vi kan även koppla dessa svar till den teoretiska syntesen. 

 Swedpac Pro Green Pentronic Arenco Norden machinery 

 Joint venture Export FDI FDI 

1 Kontroll Flexibilitet Kontroll Kostnadsminimering 

2 Kostnadsminimering Lärande Kostnadsminimering Kontroll 

3 Lärande Kontroll Flexibilitet Flexibilitet 

4 Flexibilitet Kostnadsminimering Lärande Lärande 
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 De tre fallföretag som är fysiskt etablerade i Kina har prioriterat begrepp som stämmer 

överens med syntesen, där föreslås en större initial investering för att nå högre kontroll 

och lägre kostnader. I Pentronics fall exporterar man sina produkter till Kina, vilket 

betyder att flexibilitet som begrepp stämmer överens med det som syntesen föreslår. 

5.1.6 Riskmedvetenhet 

Vad gäller medvetenheten om de risker som finns i Kina påpekade både Fromlet och 

Andersson att de flesta företagare mest ser möjligheterna men inte riskerna. Inga av 

fallföretagen hade arbetat med förberedande riskhantering utan de följde möjligheterna och 

lärde sig utav sina aktiviteter och investeringar på marknaden. Vad gäller de kulturella 

skillnaderna är det något som både Andersson, Hedebäck, Mattisson och Pehrsson påpekar 

som en utmaning, detta då kineserna är vana vid mer styrande ledare och inte det mer öppna 

svenska ledarskapet. 

 När företag etablerar sig i Kina är det möjligheterna som är den drivande faktorn 

samtidigt som man inte prioriterar lärande. Vi ser att lärande endast har prioriterats 

utav Pentronics som exporterar till Kina, detta tror vi är på grund av att termerna 

kostnadsminimering och kontroll mer var anpassade för företag som fysiskt etablerat 

sig i Kina. Vad gäller lärande finner vi att svenskt ledarskap måste anpassas efter den 

kinesiska arbetskulturen för att kunna bli väl fungerande. 
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Nedan har vi gjort en sammanställning av våra analyser angående etableringssättens påverkan 

på företagens verksamhet i Kina. Vi anser också att eftersom storleken på investeringen i 

respektive etableringssätt skiljer sig så är den hierarkiska etableringen svår att genomföra för 

ett finansiellt begränsat företag medan ett finansiellt starkt företag inte är lika begränsade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Hantering av den finansiella politiken 

I vår syntes har vi sett att företag som arbetar på nya marknader har flera utmaningar att ta 

hänsyn till i sin företagsfinansiering, som till exempel byråkrati, valutarisker, låneräntor och 

kredittider. Fromlet menar att den kinesiska regeringen har arbetat med 

kapitalflödesrestriktioner för att hålla marknaden stabil under en längre period. Andersson 

styrker detta och förklarade att det politiska läget har en direkt påverkan på företagets 

likviditet, det är därför viktigt att företag tar hänsyn till dessa risker. I syntesen påpekas att 

dessa likvida resurser går att anskaffa genom bland annat ägarens egna insatser eller genom 

att ta lån. Fallföretagen i denna uppsats har arbetat på olika sätt för att finansiera sin 

verksamhet i Kina.  

5.2.1 Fallföretagens utlandsfinansiering  

Norden Machinery berättade att deras verksamhet i Kina är finansierad genom kapital ifrån 

deras verksamhet i Sverige och med stöd från deras ägare COESIA. Norden Machinery 

nämner att de stött på problem med finansieringen på så sätt att deras lån begränsats till hur 

Figur 6. Etableringssättets påverkan på företag i Kina 

Finansiellt 

starka 

företag  

Finansiellt 

begränsade 

företag 

Pentronic - Export = Låg risk, låg kontroll, hög 

flexibilitet, liten kapitalbindning, liten initial 

investering och begränsad möjlighet till lärande. 

Swedpack Pro Green - Allianser och mellanhänder= 

Hög risk, viss kapitalbindning och mindre initial 

investering men med möjlighet till lärande genom 

allians. Möjlighet till platsfördelar. 

Norden Machinery & Arenco - Hierarkisk= Hög risk, 

hög kontroll, låg flexibilitet, stor kapitalbindning, 

stor initial investering och stor möjlighet till 

lärande. Möjlighet till platsfördelar.  



Johansson, Tornberg  53 

stort deras aktiekapital varit i det kinesiska bolaget vilket gjort att de fick föra in ytterligare 

aktiekapital. Swedpack Pro Green har finansierat sin verksamhet genom det insatta 

startkapitalet och genom vinsterna som gjorts i Kina och har därför inte behövt låna pengar 

externt. Vid uppstarten fick dem dock tillföra ytterligare kapital till bolaget då kraven på 

kapital är beroende av typen av verksamhet. Vi ser också en koppling till etableringsteorin 

som förklarar att man vid en avtalsbaserad överenskommelse eller genom en direkt 

investering binder kapital på en marknad och därmed utsätts för mer risk. Hedebäck på 

Swedpack Pro Green påpekar även att dem upplevt att de lån som erbjudits på marknaden har 

haft väldigt hög ränta och därför inte varit intressanta då det skulle vara en allt för stor 

kostnad. 

Arenco har skött sin finansiering genom att man lånat ut pengar internt från moderbolaget och 

sedan fått betala tillbaka tillsammans med ränta, detta är något man anser har fungerat bra. 

Ovanstående lösningar för företagsfinansiering av verksamheten stämmer väl överens med 

vad vi funnit i teorin som säger att har man ett utländskt dotterbolag på en marknad kan man 

hjälpa till med finansieringen antingen genom att flytta över pengar till dotterbolaget eller 

genom att sätta sig själv som säkerhet i dotterbolagets lån. Även teorin påpekar att lånehandel 

är viktig för internationella företag, men att det främst är de större företagen som gynnas av 

detta då ett litet- eller medelstort företag inte kan ge lika bra säkerheter till banken för att 

garantera återbetalning och därmed får dem sämre räntor. Små och medelstora företag kan 

alltså minimera den externa risken genom att låna internt i företaget eftersom man då själv 

kan bestämma hur lång interna kredittider skall vara samt hur stort belopp som skall lånas ut. 

Pentronic påverkas inte av samma finansieringsrisker som de övriga fallföretagen då de 

endast exporterar till Kina.  

 Vi ser hur politiken har en direkt påverkan på företagets finansieringsmöjligheter i och 

med kraven på att binda kapital i det kinesiska dotterbolaget. Att internt finansiera 

etableringen i Kina har varit det vanligaste sättet bland fallföretagen att finansiera sin 

verksamhet, vilket även förklaras i syntesen som en möjlighet. I syntesen såg vi att det 

oftare var större företag som tar lån på den internationella lånemarknaden på grund av 

att dem får lägre räntor, vilket kan vara en förklaring till varför fallföretagen inte 

finansierats genom extern låntagning. 
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5.2.2 Valutarisken 

I syntesen ser vi att det finns en valutarisk inom internationell företagsfinansiering. Persson på 

Pentronic ser ett problem med valutarisker och kredittider, men dessa hanterar dem genom att 

göra samtliga betalningar i euro eller svenska kronor som de avtalar om att få i 

förskottsbetalning. Swedpack Pro Green såg att dem påverkats av valutarisken vid tillfällen 

när dem bundit kapital en viss tid och att när dem sedan skulle ta hem kapitalet till Sverige har 

man undvikit att göra detta på grund av den möjliga valutaförlusten. Arenco belyser även 

problemet med att det inte går att säkra sina affärer som vanligt i Kina och att de därför utsätts 

för större valutarisker än på andra marknader. I syntesen såg vi att man kunde minska 

valutarisken genom att till exempel ta lån i olika valutor samt att man kunde avtala om att 

amortera i en annan valuta. 

Norden Machinery anser inte att den kinesiska valutarisken är något dem behövt arbeta med 

utan att det är liknande i alla länder. Men dem är medvetna om den generella valutarisken 

vilket är skälet till att dem oftast gör affärer i svenska kronor eller i euro. Vissa av Norden 

Machinerys mindre kunder har stött på svårigheter i att växla till sig euro eller svenska kronor, 

då har man låtit dem betala i RMB via COESIA som sedan gjort en utlandsbetalning till 

Norden Machinery i svenska kronor. Svårigheterna med att växla till sig svenska kronor är 

även ett problem som Andersson påpekar i vår intervju, men detta menar hon dock blivit 

lättare på senaste tiden. 

 Valutarisk är något som samtliga fallföretag har arbetat med och som även Andersson 

påpekar som en vanlig utmaning på den kinesiska marknaden. Vi har även sett det 

omnämnas i teorin som en utmaning inom internationell företagsfinansiering. 

Valutarisken är en generell risk på alla utländska marknader men försvåras utav att de 

saknas alternativ för att hantera detta på den kinesiska marknaden. 

 

5.2.3 Säkra betalningar och kredittider  

I syntesen såg vi att man kan säkra utlandsbetalningar genom att använda sig utav banker 

genom antingen remburser eller dokumentinkasso. Detta är något som Norden Machinery 

använder sig av på den kinesiska marknaden. Men kan även minska risken vid 

utlandsbetalning genom att minska kredittiderna. Andersson påpekar att man i Kina försöker 

hålla korta kredittider men att de större företagen drar nytta av sin finansiella styrka och kan 

då förhandla om längre kredittider som gynnar deras kunder. I den teoretiska syntesen såg vi 
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att kundkrediter oftast ges utan att köparen behöver betala ränta, vilket betyder att det 

utlånade kapitalet sjunker i värde på grund av inflationen till skillnad om man placerat dessa i 

till exempel inlåningskonton på en bank.   

Swedpack Pro Green fann att skiftande kredittider var något som påverkat kassaflödet i 

bolaget eftersom inbetalningarna kunde variera mellan kontantbetalning till 120 dagars 

kredittid. Norden Machinery försöker hålla sina kredittider runt 30 dagar för att inte få långa 

fördröjningar mellan avtalsskrivning och inbetalning. Pentronic arbetar oftast med 

förskottsbetalning men ger ibland sina viktigaste kunder kredittider på uppåt 60 dagar. 

Pehrsson på Arenco nämner att eftersom dem inte har någon stor försäljning i Kina är 

kredittider inte är något de arbetar med specifikt. 

 Vi ser i syntesen att kredittider är påverkar företagens likviditet och i empirin att 

fallföretagen strävar efter att ha mellan 30-60 dagars kredit för att slippa binda kapital 

i kundfodringar. Det är också oftast de finansiellt starkare företagen som erbjuder 

längre kredittider eftersom de kan klara av den risken som uppstår vi kreditgivning. 

5.2.4 Politik och byråkrati  

Flera fallföretag samt båda ämnesexperterna påpekade att den kinesiska marknaden 

genomgått stora förändringar de senaste åren och att det har både blivit lättare att bedriva sin 

verksamhet i Kina på grund av avregleringar. Hedebäck på Swedpach Pro Green menar att det 

kinesiska styret inte längre favoriserar västerländska företag som man tidigare gjort. Nu 

stödjer man de inhemska företagen vilket har gjort det svårare för utländska företag att 

konkurrera. Både Pehrsson och Mattisson nämnde problem på lokal nivå som påverkade deras 

verksamhet, ett exempel för dem båda var att elen ibland stängts av för rationalisering.  

Andersson, Hedebäck och Mattisson påpekar att byråkratin skapar problem när man skall 

flytta kapital inom bolaget samt ut ur Kina. Enligt Fromlet använder sig den kinesiska 

regeringen av kapitalrestriktioner för att kunna kontrollera och skydda den inhemska 

ekonomin. I syntesen kan vi se att kapitalrestriktioner fördröjer eller förhindrar 

kapitalförflyttningar och påverkar företagens likviditet. Fromlet tillägger att 

kapitalflödesrestriktioner hjälpt Kina hantera inflödet av hot money på marknaden som annars 

kunde skapat negativa svängningar på marknaden och lett till prisbubblor speciellt på bostäder. 

Andersson fortsätter att förklara att det är väldigt känsligt i Kina när man skall flytta sin vinst, 

eftersom man gärna vill hålla kvar kapitalet i Kina. För att kunna flytta ut sin vinst behöver 

företag tydligt kunna redovisa att de ägt produkterna eller tjänsterna som man sålt. På samma 
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sätt måste man även se till att verksamhetsberättelsen är rätt formulerat berättade Hedebäck på 

Swedpack Pro Green.  

 Elrationaliseringar blir ett problem för att verksamheten ej kan fungera vilket vidare 

påverkar möjligheten för företagen att klara av sina avtalade leveranser. 

Kapitalrestriktioner och byråkrati försvårar fallföretagens likviditet då kapitalflöden 

fördröjs eller förhindras av kontroller. Men kapitalrestriktioner skyddar samtidigt Kina 

från marknadssvängningar som skulle kunna skapa prisbubblor.  
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6. Slutsats 

Med utgångspunkten i analysen kommer vi i slutsatsen att besvara huvudfråga och 

delfrågorna som ställdes i problemformuleringen. Vidare ges rekommendationer för hur 

företag kan arbeta med företagsfinansiell riskhantering i Kina. Kapitlet avslutas med förslag 

till vidare forskning. 

 

6.1 Besvarande av huvudfråga   

Genom att besvara våra två delfrågor: ”Hur påverkas företags riskhantering utav 

etableringssättet?” och ”Hur påverkar den kinesiska politiken företagens finansiering vid 

etablering i Kina?” kan vi successivt dra slutsatser och därigenom besvara huvudfrågan ”Hur 

arbetar små och medelstora företag med finansiering i Kina?” 

6.1.1 Etableringssättets påverkan på företag i Kina 

Den drivande faktorn för fallföretagens etablering i Kina har varit kostnadsminimering och de 

stora försäljningsmöjligheterna. Vi ser att företag som etablerar sig på den kinesiska 

marknaden ofta drivs av dessa fördelar medan man ofta naivt förbiser riskerna. Det syns bland 

våra fallföretag då ingen av dessa arbetat förebyggande med riskhantering utan istället har 

samlat erfarenhet genom sin löpande verksamhet på marknaden och lärt sig av sina misstag. 

För att undvika dessa misstag hade företagen kunnat anpassa sin företagskultur utefter den 

kinesiska kulturen, detta är speciellt viktigt inom ledarskap då det kinesiska ledarskapet är 

mer styrande och kontrollerande än det svenska vilket påverkar samspelet mellan svenska och 

kinesiska medarbetare. Således anser vi att företagen bör arbeta med lärande i förebyggande 

syfte för att undvika problem på den kinesiska marknaden. Vi ser också att det är fördelaktigt 

att rekrytera personer med kännedom om den kinesiska kulturen för att på så vis undvika 

dessa problem.  

Valet utav etableringsätt på den kinesiska marknaden har stor påverkan på företagets 

riskhantering i Kina. Den empiriska datan har varit i enlighet med hur teorin beskriver 

riskexponeringen vid olika etableringsätt, vilket innebär att risken stiger vid ökad hängivelse 

på marknaden. Vi har dock märkt en skillnad på den kinesiska marknaden vid valet av 

avtalsbaserad överenskommelse som innebär en större risk än vad som beskrivits i teorin. Vi 

ser att avtalsbaserad överenskommelse bidrar till en högre risk i Kina eftersom den kinesiska 

regeringen stödjer de inhemska företagen vilket ger dem en konkurrensfördel i samarbetet. 

Detta gör att den kinesiska partnern lättare kan ta kontrollen över samarbetet. Detta politiska 
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stöd kan komma i form av restriktioner på utländska företags verksamhet genom komplicerad 

byråkrati och kapitalrestriktioner samtidigt som man ger finansiellt stöd till inhemska företag. 

Vi ser dock att avtalsbaserad överenskommelse är att föredra i de fall man vill kompensera 

bristen av kunskap, teknologi och handelsnätverk på den kinesiska marknaden. Så vill man 

dra nytta av de fördelar som den avtalsbaserade överenskommelsen ger så bör man även värna 

om sina egna konkurrensfördelar då dessa kan vara svåra för partnerföretaget att kopiera. 

Företag som fysiskt etablerar sig på den kinesiska marknaden får möjlighet att utnyttja 

platsfördelar som billig arbetskraft och stora försäljningsmöjligheter. Med en direkt 

investering har man bättre kontroll på sin verksamhet till skillnad från en avtalsbaserad 

överenskommelse eftersom man där delar på ägandeskapet. Fallföretagen som har etablerat 

sig fysiskt på marknaden har prioriterat kontroll i sin verksamhet vilket vi anser har påverkat 

deras möjlighet till riskhantering. Att etablera sig i Kina genom export har vi sett vara det 

minst riskfyllda men att man då inte kan ta del av platsfördelarna, även outsourcing gör att 

man går miste om platsfördelarna samt kontrollen över den del man externaliserar. 

Outsourcing kan även vara ett alternativ för företag med kapacitetsbrist på den kinesiska 

marknaden då man utökar sin verksamhet utan att ta en allt för stor risk. Den kinesiska 

politiken har en direkt påverkan på företag genom kapitalrestriktioner som hindrar företagens 

viktiga kapitalflöden. Kapitalrestriktioner påverkar främst avtalsbaserade överenskommelser 

och direktinvesteringar eftersom dem är mer beroende av kapitalflöden i företagets 

finansiering.   

6.1.2  Den kinesiska politikens påverkan på företagsfinansiering  

Politiska barriärer drabbar främst företag med verksamhet på den kinesiska marknaden då 

överföring av kapital till och från hemmamarknaden begränsas. Fysiskt etablerade företag 

påverkas även av lokala politiska beslut som till exempel rationalisering av el vilket har en 

negativ inverkan på företagets aktiviteter. Vi har också sett att det är vanligast att finansiera 

verksamheten i Kina genom den egna koncernen, dels för att det är svårt för mindre bolag att 

få fördelaktiga lån på den kinesiska marknaden och dels för att den kinesiska verksamheten i 

sig inte alltid är vinstdrivande utan kan vara i form av en stöd- och servicefunktion. 

Valutarisken är något som företagen var medvetna om och arbetar med på alla utländska 

marknader, det blir dock svårare i Kina då banksektorn inte är lika utvecklad. Det är svårare 

för svenska bolag att växla valutor samt att det finns begränsningar på valutakontona som 

företag tar emot utlandsbetalningar på. Detta har en negativ effekt på företagsfinansiering då 

man tar en större valutarisk än man önskar. Valutarisken ökar när man binder sitt kapital i 
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kundkrediter och därför har företagen arbetat med att hålla kredittiderna runt 30-60 dagar. Två 

sätt som har hjälpt fallföretagen att säkra sina betalningar är remburser och 

förskottsbetalningar som görs i svenska kronor eller euro för att minska valuta- och 

betalningsrisken. Kapitalrestriktioner och byråkrati försvårar fallföretagens likviditet i Kina 

då kapitalflöden fördröjs eller förhindras av kontroller. Vi ser att fallföretagen löst detta på 

olika sätt i sin verksamhet, men att lösningarna oftast varit tillfälliga. Detta tror vi beror på att 

regleringarna av kapitalflöden är något som Kinas regering fokuserat på i större grad under de 

senaste åren och att reglerna är av föränderlig karaktär vilket gör att det är svårt för företagen 

att hitta en permanent lösning på hur de ska arbeta med detta. 

Kinas politik har varit under ständig förändring de senaste åren och kommer fortsätta vara det, 

detta påverkar företagens möjlighet till att hantera sin finansiering i landet. 

6.2 Rekommendationer  

Vi ser att det finns flera utmaningar för företags finansieringsmöjligheter på den kinesiska 

marknaden samt att få företag är medvetna om dessa inför sin etablering. Därav skulle vi vilja 

rekommendera följande. 

 Företag som är eller ska etablera sig i Kina bör arbeta i förberedande syfte med 

riskminimering genom att rekrytera och utbilda personal för att få önskade kunskaper i 

företaget. 

 Företag bör begränsa de finansiella riskerna genom att arbeta med kredittider, 

valutarisker och likviditetsplanering för att undvika försämrad likviditet på den 

kinesiska marknaden.  

 Vidare bör företag nära följa den politiska utvecklingen i Kina för att bättre kunna 

hantera marknadens risker.  

 Företag som arbetar i avtalsbaserade överenskommelser bör värna om sina egna 

konkurrensfördelar och på det viset undvika att den kinesiska partnern tar kontrollen. 
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6.3 Förslag till vidare forskning  

Då den politiska utvecklingen är av ständigt föränderlig natur vore en ytterligare forskning av 

vår problemformulering intressant att se om några år då förutsättningarna för denna uppsats 

slutsatser kan vara ändrade. En bredare empirisk bas skulle även kunna leda till att man i 

större utsträckning kan göra generaliseringar som inte gjorts i denna studie. Liknande 

forskning på andra marknader hade också varit intressant att studera för att kunna identifiera 

skillnader i företagsfinansiering i andra länder.  
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Bilaga 1 Intervjuformulär fallföretag    

Namn, titel, arbetsuppgifter, företagets antal anställda, omsättning 

 

1. På vilka marknader är ni etablerade? 

- Om flera, anser ni att er erfarenhet från andra marknader hjälpt er i etableringen i 

Kina? 

 

2. Hur är ni verksamma i Kina? 

- När etablerade ni er där? 

- Hur upplever ni att etableringen i Kina har gått? 

- Vad har varit er största utmaning i Kina? 

 Tror ni att det är en generell utmaning i Kina eller är det specifikt för er 

verksamhet? 

 

3. Hur ser er långsiktiga plan ut för er verksamhet i Kina? 

 

4. Vid valet av etableringssätt, vad var den drivande faktorn? 

 

5. Outsourcar ni idag delar av er verksamhet i Kina eller driver ni den själva? 

- Om ja, varför då? Om nej, kan det vara ett alternativ för framtiden? 

 

6. Vad anser ni vara viktigast för er verksamhet i Kina: kontroll, flexibilitet, kostnadsminimering 

och lärande? (Från mest till minst viktig) 

 

7. Tror ni det är lättare att möta riskerna i Kina genom att skaffa en kinesisk handelspartner som 

i till exempel ett Joint-venture eller outsourcing? 

 

8. Anser ni att ni har en konkurrensfördel på grund av er etablering i Kina gentemot era 

konkurrenter? 

- Om ja, vilken är konkurrensfördelen? 

 

9. Anser ni att lärandet och anskaffandet av kunskap varit viktigt i er etablering i Kina? 

- Om ja, hur arbetar ni med kunskapssamlande i Kina? (utbildning, mässor, rekrytering) 

 

10. Hur ser ni på den politiska risken i Kina? 

- Påverkar den risken era framtida planer i Kina? 

 

11. Har du hört begreppet hot money förut? När hörde du först talas om det som problem och 

begrepp? 

 

12. Kina har omfattande kapitalrestriktionerna på sin marknad, är det något ni påverkas av? 

- Anser ni att dessa kapitalsrestriktioner påverkar er likviditet? 

- Hur arbetar ni för att undvika dessa problem i Kina? 

 

13. Hur är er verksamhet i Kina finansierat? (Låna där/låna hemma/självdrivande) 

- Har ni mött några svårigheter i er finansiering i Kina? (Ex: långa kredittider, 

valutarisk) 

o Om ja, hur har ni mött dessa problem? (ex: extra stort säkerhetskapital, 

utökad likviditetsplanering, remburs, exportkrediter?) 
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Bilaga 2 Intervjuformulär ämnesexpert Fromlet 

Hurbert Fromlet 

Professor på Linnéuniversitetet, styrelseledamot i nationalekonomiskaföreningen 

 

1. Om du hört begreppet hot money förut, när hörde du först talas om det som problem 

och begrepp? 

 

2. Anser du att hot money är ett stort problem i Kina? 

- På vilket sätt då? 

- Anser du att hot money är ett aktuellt fenomen? Är det ett allmänt känt begrepp?  

- Hur tycker du att Kina ska hantera problemet med hot money? 

 

3. Hur anser du att hot money hade inflytande på den asiatiska finansiella krisen 1997? 

- På vilket sätt tror du det har påverkat Kinas politiska riktning runt kapitalrestriktioner 

sen dess? 

 

4. Anser du att kapitalrestriktioner i Kina påverkat FDI-flödet in i landet? 

 

5. Hur tror du att utländska företags aktiviteter i Kina påverkas av restriktionerna på 

kapitalflöden? 

- Har du någon idé om hur företag kan arbeta i Kina för att undvika dessa problem? 
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Bilaga 3 Intervjuformulär ämnesexpert Andersson 

Barbro Andersson 

VD Celemi consulting shanghai, Styrelsemedlem handelskammaren Shaghai 

 

1. Vad arbetar du med? 

- Hur länge har du arbetat i Kina? 

 

2. Vad anser du vara de vanligaste utmaningar som företag har i Kina? 

- Skiljer sig utmaningar utefter företagets storlek? 

- Skiljer sig utmaningarna utefter vilket etableringssätt de har? 

- Finns det andra faktorer som påverkar företagets utmaningar i Kina? 

- Hur väl är företag medvetna om de utmaningar som finns i Kina? 

 

3. Anser du att man som utländskt företag kan möta riskerna i Kina lättare om man 

skaffar en kinesisk handelspartner som till exempel i ett joint venture? 

 

4. Ser du att motivet för att bedriva verksamhet i Kina har ändrats över tiden? 

- Om ja, varför då? 

 

5. Hur anser du att den politiska utvecklingen påverkar utländska företag i Kina? 

- Anser du att detta är mer på nationell eller lokal nivå? 

 

6. Hur anser du att företag bör förbereda sig inför etablering i Kina? 

 

7. Vilka finansiella risker finns det för utländska företag i Kina? 

- Ser du att kapitalflödesrestriktioner påverkar företags finansieringsmöjligheter i 

Kina? 

- Ser du att valutarisken påverkar företags finansieringsmöjligheter i Kina? 

- Ser du att kredittider påverkar företags finansieringsmöjligheter i Kina? 

- Hur kan företag arbeta för att hantera dessa risker? 

 

8. Har du tidigare hört begreppet ”hot money”? 

- Anser du att hot money är ett stort problem i Kina? 

 

9. Hur anser du att företag bör arbeta med lärande på en nya marknad som Kina? 

- Vilka effekter ser du att lärande har på företagens verksamhet? 

- På vilka sätt kan företag arbeta med lärande? 
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