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1.	  Introduktion	  
	  

1.1	  Bakgrund	  
	  

Internationalisering blir allt vanligare fler företag väljer att etablera delar av sin 

verksamhet i andra länder (Brady, Beckfield & Zhao, 2007). Internationaliseringen 

kan förklaras som samarbetet och utbytet mellan olika nationer. Detta genomförs 

genom att nationer samarbetar med varandra när det gäller att dela erfarenheter och 

idéer. Samarbetet ska bidra till utveckling för samtliga nationer som är medverkande 

processen.  

 

Den ökade internationaliseringen anses bero på att samarbetet generellt har ökat 

mellan olika nationer. Samarbetet och handel nationer emellan har ökat av flera olika 

skäl. De största anledningarna till att internationalisering har ökat anses dock vara 

eftersom att företag har observerat att det finns en ökad möjlighet till högre vinst eller 

möjligheten att kunna skaffa sig större marknadsandelar. Att barriärer mellan nationer 

har minskat har också underlättat internationaliseringsmöjligheterna. (ekonomifakta, 

2015).  

 

Det finns diverse teorier som behandlar hur företag ska gå till väga för att lyckas med 

sin internationaliseringsprocess (Hollensen, 2014). Teorierna redogör för processen 

och tillvägagångsättet oavsett om det gäller internationalisering till närliggande 

marknader eller marknader som anses vara mer komplexa. Komplexa marknader kan 

vara marknader och som ligger längre bort geografisk och har ett större fysiskt 

avstånd. Här behandlas även aktiviteter som oavsett fysiskt eller psykiskt avstånd 

påverkas i olika avseenden (Hollensen, 2014). Beroende på vilka teorier som används 

finns det också olika aktiviteter som rekommenderas och som förekommer i en 

internationaliseringsprocess. Ett första steg i allmänhet för företag när det gäller 

internationalisering, är att börja exportera sina varor eller tjänster utomlands 

(Hollensen, 2014). Detta är den aktivitet som på många sätt är den minst riskfyllda. 

Anledningen till att denna aktivitet anses vara den med minst riskfyllda är eftersom 

företag då inte behöver avvara varken tid eller andra resurser på att starta upp 

produktion i utlandet. Tyvärr är det även den aktivitet som generellt genererar minst 

avkastning för företag. För att öka avkastningen från internationaliseringen krävs ofta 
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att satsningen måste öka och utvecklas, vilket även tenderar till att riskerna ökar. 

Andra aktiviteter som företag kan använda sig av är även att ha kontrakt med agenter 

eller olika företag som i sin tur säljer och marknadsför företagets varor eller tjänster 

på den valda utländska marknaden (Edqvist, 2009). Detta tillvägagångssätt bidrar till 

att företaget för en mer representativ roll på den valda marknaden, vilket kan bidra till 

ökade möjligheter. Ett av de största stegen som ett företag kan ta när det gäller att 

internationalisera sin verksamhet utomlands är att implementera företagets produktion 

på en utländsk marknad (Edqvist, 2009). Det kräver stora resurser och är ofta en 

process som är både komplicerad och riskfylld. Lyckas ett företag med denna aktivitet 

i internationaliseringsprocessen kan det dock leda till en högre vinst för företaget och 

ännu större möjligheter. 

 

Den aktivitet som uppsatsen kommer att behandla är produktionsprocessen i 

internationaliseringen. Anledning till att det är denna aktivitet som uppsatsen kommer 

att behandla är eftersom att det är många företag som har tagit detta steg i 

internationaliseringsprocessen, därför är ämnet även relevant att undersöka (Brady, 

Beckfield & Zhao, 2007). Det finns många så många olika faktorer som påverkar 

produktionsprocessen och faktorer som influerar hur företag kan prestera och bidrar 

till att området är intressant att undersöka ytterligare. 

 

När ett företag ska etablera sig på en annan marknad så är det viktigt att ha kunskap 

om vilka skillnader det är mellan affärsförhållande och beteende länderna emellan 

(Brady, Beckfield & Zhao, 2007). Uppsatsen kommer därför även att behandla 

aspekter som är viktiga att ha kunskap kring samt hur företag kan anpassa sig efter 

marknaden. 

 

I nuläget finns det mängder med redan existerande teorier och undersökningar som 

redogör för internationaliseringsprocessen. Även hur den kan yttra sig fram till 

etablissemanget i landet företaget valt att expandera till. Exempel på modeller och 

teorier är uppsalamodellen, nätverksmodellen och born globals (Hollensen, 2014. 

Däremot finns det inte lika omfattande forskning och teorier som berör processen 

efter att ett företag har etablerat produktion i utlandet. Det är även begränsat när det 

kommer till vad som utmärker själva implementeringen av produktionen och vilka 
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faktorer som leder till att företagen bestämmer sig för att etablera sin produktion i 

utlandet.  

 

När ett företag valt att expandera utomlands är det centralt att företaget väljer ett 

lämpligt land att etablera sig i. Företag som arbetar med produktion har under de 

senaste decennierna vanligtvis valt att flytta delar av sin produktion till så kallade 

tillväxtländer. Anledningen till detta val anses vara eftersom tillväxtländers 

utveckling och tillväxt har ökat kraftigt. Tillväxtländer erbjuder i regel betydligt lägre 

skatter och löner jämfört med mer utvecklade länder som exempelvis Sverige 

(Blomström, 1999). Om ett företag agerar snabbt med att etablera sig på en ny 

utvecklingsmarknad kan det innebära att företaget hinner etablerar sig där innan 

konkurrenter hinner kommer in, vilket kan innebära en stor fördel. Det gör det 

eftersom företaget hinner få både ett försprång och det hinner samtidigt skaffa 

fördelaktig kunskap om marknaden. Genom att ett företag är snabbt ute med sin 

satsning och etableraring på en marknad i ett tidigt stadium, kan de ha även ha mer att 

vinna under en längre period. Den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer 

bidrar även den till en större köpkraft hos konsumenter inom det valda landet, vilket 

samtidigt ökar potentialen från den nya marknaden. (Blomström, 1999) 

 

1.2	  Problem	  diskussion	  
	  
Uppsatsens avsikt är att redogöra för hur företag på lämpligaste sätt kan nå fram till 

produktionsstadiet på en utländsk marknad och sedan hur företagen kan lyckas 

behålla och utveckla den positionen. Detta är en process som kan gå till på flera olika 

sätt och därför är det inte självklart hur företag bör gå tillväga för att nå bästa möjliga 

resultat (Johanson & Wiedersheim, 1975). Uppsatsen begränsar sig till att undersöka 

marknaden i Kina. Denna marknad valdes eftersom att problemet i uppsatsen inte 

skulle vara allt för omfattande. Kina valdes även eftersom att det blir enklare att 

kunna utföra en mer konkret undersökning samtidigt som resultatet blir mer pålitligt. 

Anledning till att just Kina undersöks, är på grund av att det är ett land med stor 

tillväxt och att det även är en av världens största ekonomier (carnegie.se, 2015). Detta 

gemensamt bidrar till att det är ett intressant land att undersöka. Uppsatsen har för 

avsikt att se hur olika teorier kan utspela sig och vilka olika tillvägagångssätt som 
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faktiskt används för att implementera en produktion på den kinesiska marknaden i 

verkligheten.  

 

Tidigare har det studerats hur internationalisering till den kinesiska marknaden har 

kunnat gå till och vilka möjligheter och hot företag har ställts inför. Att företaget 

sedan tidigare har en relation med någon sorts affärspartner i Kina är en stor fördel 

när kommer till företag som ska börja applicera sin produktion i utlandet (Tang, 

2002). Att ha någon sorts relation sedan tidigare bidrar till att företag får en större 

trovärdighet och bättre kontakter när de vill göra affärer med andra aktörer på 

marknaden. Genom att redan tidigare ha haft någon sorts relation med Kina, som 

exempelvis att företaget varit verksamt med exportering av varor eller tjänster till 

Kina, bidrar även till en större erfarenhet kring hur affärskulturen i landet fungerar. På 

detta sätt så får företaget även en fördel i framtiden när de implementerar och 

utvecklar sin verksamhet i landet.  

 

Vad som redan står klart gällande internationalisering till Kina är att det är en populär 

marknad att flytta sin verksamhet till, detta gäller för företag med ursprung från i 

princip hela världen. Kina är ett land med stor ekonomisk tillväxt, vilket är en av 

faktorerna som bidrar till att Kina är en attraktiv marknad för många företag (Helland, 

2012). Med en ökad ekonomisk tillväxt kommer ofta även ett ökat växande 

medelklass-segment. Vilket innebär många möjligheter, bland annat att konsument 

marknaden blir mer attraktiv för företag som fokuserar på ”business to consumer” 

affärsförhållanden. Även detta bidrar till att fler företag väljer att starta upp 

produktionen i landet, då företagen kan dra nytta av den ökade köpkraft ökar i 

världens största land, sett till befolkningsmängd. 

 

Speciellt västerländska produkter har blivit populärare i Kina sedan den ekonomiska 

tillväxten tagit fart (Reithner, 2011). Detta är något som gör det ännu mer aktuellt för 

svenska företag att flytta över delar av sin verksamhet till Kina. Finns det en större 

efterfrågan av västerländska produkter är det naturligtvis mer attraktivt för 

västerländska företag att etablera sig på den kinesiska marknaden.  

  

Det finns också mängder av olika hinder för företag när dessa väl kommit till 

produktionsstadiet. Först och främst anses det vanligtvis vara viktigt för företagen att 
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vara långsiktiga i sin satsning. Detta med tanke på att det brukar vara betydligt högre 

kostnader än intäkter i början för företag (sloanreview, 2015). Företag som däremot 

varit verksamma under en längre period anses inte endast ha möjlighet att kapa 

kostnader och nå ut till kunder på ett bättre sätt, utan även erhålla ett stort 

intellektuellt värde, i form av kunskap från den nya marknaden. Kunskapen är dock 

hos många företag bristande när det kommer till vilka problem och barriärer som kan 

dyka upp efter att produktionen är igång. Vanliga hinder som företag stöter på 

omfattar ofta barriär som kulturella skillnader, affärsmässiga skillnader och hinder i 

avseendet gällande hur stabila länderna i allmänhet är (sloanreview, 2015). Det är 

naturligtvis oerhört viktigt för företag att känna till den problematik som i princip alla 

företag ställs inför, när det gäller att starta produktion på en ny marknad. Uppsatsen 

kommer försöka hitta ett samband och försöka fastställa ifall det finns några generella 

hinder som är vanligt förekommande för företagen och i så fall undersöka vad som 

kan göras för att förhindra dessa. 

 

När det kommer till vilka olika teorier och tillvägagångssätt som redan existerar när 

det gäller ämnet internationalisering kommer det i huvudsak att belysas längre fram i 

uppsatsens teorikapitel. Detta är teorier som föreslår olika vägar som företag kan ta 

när det gäller deras internationaliserings process och olika typer av sätt att behandla 

arbetet på. De olika teorierna som kommer att behandlas är på många sätt lika 

varandra, men skiljer sig mycket i hur omvärlden måste bevakas. Ett exempel på detta 

är teorierna Uppsala modellen och Nätverksmodellen (Hollensen, 2014). Där 

kortfattat Uppsala modellen beskriver internationaliseringsprocessen som små 

stegvisa förändringar till närliggande länder och nätverksmodellen är till stor del 

anpassad till att företag bevakar kunder och redan existerande relationer.  

 

För att ha tillgång till lämplig information angående det ämne som uppsatsen 

behandlar, har uppsatsen ännu en avgränsning gällande hur ämnet kommer att 

undersökas. Företagen som undersöks kommer uteslutandes komma från Sverige. 

Varför just svenska företag har blivit utvalda är eftersom vi som författare har lättare 

att komma i kontakt med dessa företag som kan bidra med lämplig information 

gällande ämnet som uppsatsen behandlar. En annan anledning är även för att det 

saknas information gällande hur svenska företag går tillväga för att kunna 

implementera och utveckla sin produktion på den kinesiska marknaden. Det har även 
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visat sig vara ökning av internationalisering till Kina för svenska företag, vilket gör 

ämnet extra intressant att undersöka (Reithner, 2011).   

 

Det finns flera anledningar till varför det är intressant och relevant att undersöka det 

problem som nu kunnat tydas i uppsatsen. Bland annat så beskrivs det i en 

undersökning som gjorts av svenskt näringsliv hur svenska företag i allt större 

utsträckning söker sig till andra länder. Anledning till detta skriver svenskt näringsliv 

är att den svenska marknaden är för begränsad när det gäller tillgångar, population 

och att det inte finns tillgång till vis form av material här. Även när köpkraft i vissa 

länder begränsas undersöker företag gärna nya marknader för att öka sina möjligheter 

(ekonomifakta, 2014). 

 

Speciellt västerländska produkter har blivit allt mer populärt i Kina sedan den 

ekonomiska tillväxten tagit fart (Reithner, 2011). Detta är något som gör det ännu mer 

aktuellt för svenska företag att flytta över delar av sin verksamhet till Kina. Tidigare 

var det framförallt så att svenska företag generellt importerade produkter från Kina 

eftersom att det är billigare än att tillverka produkterna eller varorna i Sverige. Idag 

ser dock situationen annorlunda ut, eftersom att köpkraften har blivit så pass stor på 

Kinas inhemska marknad finns det stora möjligheter för svenska företag att dra nytta 

av sitt ursprung och betona detta, då kineser tenderar att uppskatta västerländska 

produkter (Reithner, 2011).  

1.3	  Forskningsfrågor	  
	  
Problemen som har definierats och som vi har för avsikt att kunna besvara efter att 

forskningen i denna avhandling har samlats in, leder oss till följande forskningsfrågor. 

	  
• Hur	  etablerar	  svenska	  företag	  produktion	  i	  Kina?	  
	  

• Vilka	  utmaningar	  möter	  svenska	  företag	  vid	  etablering	  av	  produktion	  i	  Kina	  

samt	  vilka	  möjligheter	  finns?	  

	  
	  
	  
	  



10	  	  

1.4	  Syfte	  
	  

Syftet med vår uppsats är att studera hur svenska företag etablerar produktion på den 

kinesiska marknaden Uppsatsen kommer även att behandla vilka möjligheter och hot 

som svenska företag ställas inför. Utgående från resultatet i uppsatsen förväntar vi 

oss att kunna bidra med råd till företag, samt bidra med implikationer till teorin.  

 

 

1.5	  	  Avgränsningar	  
	  
Uppsatsen kommer att begränsas till svenska företag som har någon form av 

produktion etablerat på den kinesiska marknaden. Denna avgränsning har gjorts	  

undersökningen inte ska bli för komplex, samt svenska företag tenderar att flytta 

produktion till Kina.  Uppsatsen kommer inte begränsa sig till någon speciellt storlek 

på företag, utan endast svenska företag som lyckats etablera sig på den kinesiska 

marknaden.  

 

 

1.6	  Disposition	  

	  

     2. Metodologi 

 

I kapitel två kommer undersökningen att presenteras samt hur den kommer att utföras. 

Undersökningen kommer att baseras på en abduktiv ansats för att i möjligaste mån 

kunna beröra frågeställningen. 

 

   3. Teoretisk referensram 

 

I det tredje kapitlet kommer teorierna som kommer använder i analysen att 

presenteras. Dessa teorier kommer att ligga till grund för analysen av det empiriskt 

insamlade materialet. 

 

 

 



11	  	  

4. Presentation av empirisk data 

 

Här kommer resultatet av undersökningen att konstateras, som är baserat på den 

empiriska informationen som samlats in. 

	  

5.	  Analys och diskussion 

 

I det femte kapitlet kommer en analys och en diskussion av det empiriska materialet 

att presenteras med utgångspunkt från den teoretiska referensramen. 

 

 

6. Slutsats 

 

I det sist kapitlet kommer forskningsfrågorna att besvaras. Samtidigt kommer kapitlet 

förtydliga för vilka slutsatser som det finns belägg för att kunna besvara 
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2	  Metod	  
	  
	  
Detta	  kapitel	  är	  inkluderat	  i	  uppsatsen	  för	  att	  redogöra	  för	  hur	  vi	  har	  gjort	  för	  att	  
kunna	  färdigställa	  uppsatsen.	  Kapitlet	  behandlar	  hur	  materialinsamlingen	  har	  
gått	  till,	  hur	  vi	  har	  valt	  att	  inrikta	  oss	  på	  studien	  och	  även	  vilken	  metod	  som	  
använts	  för	  att	  försöka	  lösa	  problemet.	  Detta	  kapitel	  hjälper	  även	  läsaren	  att	  
förstå	  hur	  det	  empiriska	  materialet	  har	  samlats	  in	  och	  även	  hur	  tankegången	  varit	  
under	  uppsatsen	  gång.	   
 
 

2.1	  Val	  av	  ansats	  
  

Det finns två stycken ansatser som oftast använts vid vetenskapliga 

forskningsmetoder, deduktiv och induktivansatts (Alvesson & Sköldberg, 2005). 

Ansatserna skiljer sig åt genom att induktion framför allt utgår ifrån empirin och 

praktiken, deduktionen utgår istället från teori. 

  

Uppsatsen fokuserar på att undersöka och utforska hur svenska företag etablerar 

produktion på den kinesiska marknaden. Den kommer även att utforska vilka 

möjligheter och hot som svenska företag kan möta på marknaden i framtiden. Alltså 

skulle uppsatsen kunna ha en induktiv ansatts, då syftet med uppsatsen är att 

undersöka nya teorier och granska verkligheten, istället för att endast granska de 

redan existerade och dra slutsatser utifrån dessa (Bryman & Bell, 2013). Skulle 

uppsatsen vara uppbyggd kring en deduktiv ansatts skulle det innebära att uppsatsen 

skulle kunna fokusera på teorier eller modeller för att testa dem mot verkligheten 

genom observationer. 

 

Avsikten med uppsatsen är även att undersöka hur företagen kan utvecklas och vilka 

möjligheter och hot som kan uppstå för företagen vid etablering av produktion i Kina. 

Detta gör att det blir en mer komplicerad och ingående situation, vilket gör det svårt 

att utesluta någon av de olika ansatserna. Hade syftet varit att endast hitta den mest 

använda internationaliseringsstrategin bland svenska företag hade vi kunnat dra 

logiska slutsatser utan att iaktta verkligen. 
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Vid val av ansatts för uppsatsen ansåg författarna inte att någon av de ovanstående var 

de bästa tillvägagångsätten.  

Uppsatsen kommer därför istället baseras på en abduktiv ansatts, en ansatts som kan 

benämnas som en kombination av deduktion och induktion (Alvesson & Sköldberg, 

2005). En abduktiv ansats kan vara uppbyggd kring att ta med teorier i ett 

sammanhang och sedan blanda dessa med observationer. Dock behöver en abduktiv 

ansats nödvändigtvis inte vara en kombination av de båda ansatserna utan den kan 

istället också innehålla egna moment (Alvesson & Sköldberg, 2005). Eftersom 

verkligheten ibland är komplicerad räcker det inte med den induktiva ansatsen för att 

besvara uppsatsens frågeställning och eftersom syftet är utformat för att kunna 

beskriva den bäst lämpade teorin för internationalisering till Kina är den induktiva 

ansatsen inte tillräcklig.  

 

Uppsatsen stärks av att kombinera utförda intervjuer med en kombination av de olika 

valda internationaliseringsmodellerna, detta stärker ansatsen och därför är abduktion 

lämplig, det är en kombination av både deduktion och induktion. 

 

Särskilt när fallstudier använts anses abduktion vara lämplig. Detta gör den eftersom 

att uppsatsen inte alltid behöver följa en tydlig linje, utan kan pendla mer fritt mellan 

teori och empiri (Yin, 2009).  

 

 

2.2	  Val	  av	  metod	  
 

Genom att samla in kvalitativ information från intervjuer med representanter från 

företag som faktiskt har arbetat med vad uppsatsen har för syfte att undersöka, 

tenderar också uppsatser att bättre lyckats besvara den frågeställning och det syfte 

som tas upp i introduktionsdelen (Bryman & Bell, 2013). I uppsatsen kommer det 

även att användas ett teoribyggande upplägg, istället för att testa redan färdigställda 

teorier. Detta val har grundats på att det är få teorier som är tillräckliga och för att det 

finns information från verkligheten att ha i beaktning. Att ta del av teorier från artiklar 

och litteratur är en stor del av att bilda sig kunskap kring ämnet och även att få en bild 

av hur verkligheten kan se ut. Det är dock centralt att sätta sig in i hur det funkar i 
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praktiken, i ett verkligt perspektiv hur det faktiskt ser ut. Utan att undersöka detta går 

det inte att säkert kunna avgöra hur resultatet bör se ut i en kvalitativ undersökning 

(Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Hade uppsatsen istället varit kvantitativ hade uppsatsens empiri istället baserats på 

numerisk data, t.ex. enkäter. (Alvesson & Sköldberg, 2005). Då hade uppsatsen 

istället kunna kretsa kring att hitta statistik gällande hur svenska företags resultat 

visade sig vara när de hade internationaliserat sin verksamhet till Kina och därifrån 

hade sedan paralleller och slutsatser kunnat dras.  

 

Vidare skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ uppsatsen är bland annat att en 

kvantitativ uppsats undersöker teorier som redan finns och om de fungerar så som de 

borde göra (Alvesson & Sköldberg, 2005). Kvantitativ forskning kan även innebära 

att man försöker komma åt statistisk information genom att göra enkät undersökning 

eller liknande arbete. 

 

Den kvalitativa delen handlar istället om att försöka gå djupare in på ett problem som 

inte behöver ha ett entydigt resultat (Kvale & Brinkman, S 2009). Genom att föra en 

kvalitativ undersökning är målet att kunna bygga nya teorier istället för att bekräfta 

eller förkasta redan existerande. 

 

 

2.	  3	  Val	  av	  forskningsstrategi	  
	  
Eftersom uppsatsen behandlas med hjälp av en kvalitativ metod har även en 

forskningsstrategi valts ut som ska passa med den valda metoden. Det finns ett antal 

olika forskningsstrategier som kan användas vid en kvalitativ forskningsmetod 

(Bryman & Bell, 2013). Innan det blev bestämt hur uppsatsen skulle utformas gick vi 

först igenom de olika strategierna för att se vilken strategi som skulle passa uppsatsen 

syfte bäst.  

 

När det kommer till vilken strategi som passar uppsatsen bäst vid insamling av 

empirisk data, valde vi bland en rad olika strategier, t.ex. fallstudie, observationer och 

fokusgrupper. Alla strategier passar inte in på alla typer av uppsatser så vi valde den 
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strategi som tycktes passa in bäst på den studie som uppsatsen hade för syfte att 

utforska. Då fann vi att kvalitativ metod och abduktiv ansats passar bra ihop med 

fallstudier, då uppsatsen kan pendla fritt mellan empiri och teori. Då valdes fallstudie 

ut till den forskningsstrategi som skulle användas i uppsatsen (Yin, 2009).  

 

Eftersom vi med vår studie har för avsikt att ta reda på mer än bara fakta och inte 

generalisera den empiriska information vi har funnit är en fallstudie en lämplig 

forskningsstrategi för uppsatsen. Då en fallstudie grundar sig i verkliga situationer 

och bidrar till tolkningen av aktuella händelser ser vi det som en bra matchning till 

hur uppsatsen är utformad (Bryman & Bell, 2013). I uppsatsen kommer samband 

mellan olika händelser tolkas och bindas ihop och därför är en fallstudie passande 

eftersom mycket information kan hämtas från personliga erfarenheter och kan då 

skapa en större trovärdighet.  

 

2.3.1	  Fallstudie	  
	  
Eftersom fallstudie valdes som forskningsstrategi började vi studera och utforma hur 

studien skulle se ut. Genom att använda sig av en flerfaldig fallstudie kan uppsatsen ta 

del av mycket information från flera olika primärkällor och där igenom få större 

trovärdighet när det gäller att ta fram ett resultat. Eftersom ett flertal olika personer 

från företag intervjuas går det att dra samband mellan den information som kommer 

fram och på så vis också kunna dra slutsatser därifrån.  

 

Genom att använda sig av en flerfaldig fallstudie är det framförallt generella 

förklaringar som kommer fram, men det är även det vi har för avsikt att hitta, då 

uppsatsen syftar på att undersöka svenska företag i Kina och inte något enskilt 

företag.  

	  

2.4	  Insamling	  av	  data	  
	  
Insamlingen av data har skett genom elektroniska källor, så som artiklar och andra 

liknande källor. Även en facklitteratur har använts för att få lärdom om det ämne som 

uppsatsen behandlar. Till sist har även data samlats in genom intervjuer med företag 
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som befinner sig i en situation som är relevant för vad syftet uppger att företagen ska 

befinna sig i.	  	  

	  

Detta innebär att uppsatsens källor består både av primär och sekundärkällor. Med 

primärkällor menas data som samlats in under uppsatsens gång, som i detta fall består 

av intervjuer med de företag som blivit utvalda (Bryman & Bell, 2013). 

Sekundärkällor är källor som bidrar med information om vad andra primärkällor har 

kommit fram till. Exempel på sekundärkällor kan vara reportage, monologer eller 

artiklar. 

	  

2.4.1	  Primär-‐	  och	  Sekundärkällor	  
	  
Som redan nämnts är innebörden av primärkällor framför allt att de har samlats in 

från den ursprungliga händelsen, i detta fall när intervjuerna görs. En primärkälla är 

därför också vid de flesta fall den första publiceringen av denna specifika information, 

den första källan (Merriam, 2009). Primärkällor är till för är att kunna bidra med ny 

information som tidigare inte funnits. Detta bidrar till att uppsatsen berikas och kan 

belysa ett nytt och outforskat område.  

 

Sekundärkällor bidrar däremot istället med information om vad andras primärkällor 

har kommit fram till. Dessa används ofta för att förklara, tolka eller kritisera vad 

primärkällorna har kommit fram till sedan tidigare (Merriam, 2009). 

 

2.4.2	  Kvalitativa	  intervjuer	  
	  
Största delen av empiriinsamlingen i uppsatsen kommer från intervjuer som har 

utförts med företag. Därför kommer här en beskrivning på hur intervjuerna har 

utformats till denna insamling. Det finns flera olika sätt att föra en intervju i en 

kvalitativ uppsats, det finns tre stycken olika fack som de ofta går att sortera in 

intervjuer i. Detta beroende på relevans och formatering (Merriam, 2009). Dessa 

följer en trend som anger hur pass strukturerade intervjuerna är, hur exakta svar man 

vill ha på sina frågor eller ifall man som författare vill lämna ett större utrymme för 

flexibilitet och följdfrågor.  
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Den intervjuformen så vi ansåg passade vår uppsats bäst var den semistrukturerade 

intervjuformen. Den semistrukturerade formen innebär att det grundlagt finns några 

utvalda huvudfrågor, som i sin tur lämnar utrymme för följd frågor (Merriam. 2009). 

Denna intervju form är ofta användbar när man har ett brett ämne och man vill följa 

den som blir intervjuad på sin väg, utan att riktigt från början vara säker vad svaren 

ska leda fram till.   

 

Eftersom vi inte hade en helt klar bild av hur intervjuerna skulle fortlöpa ansåg vi 

också att den semistrukturerade intervjun skulle öppna upp intervjun för vår 

frågeställning och skapa en större klarhet i hur företag faktiskt kan agera i vissa 

situationer, som exempelvis vid implementering av produktion. Det gav oss även 

möjligheten till att ställa följdfrågor och på så vis få mer intressanta och givande svar.  

 

Vi utförde de flesta av våra intervjuer via video samtal i Skype. Detta gjorde vi på 

grund av att de flesta företag vi har kontakt med inte är stationerade i närområdet och 

att vi inte har funnit tid att besöka deras lokaler personligen. Däremot bör videosamtal 

öppna upp intervjuerna på ett annat sätt än bara genom röstsamtal då vi som intervjuar 

får en annan chans att tolka den person som intervjuas. Under intervjuerna kommer 

även en inspelning av samtalen ske för att på så vis lättare kunna skapa en bättre 

reliabilitet när det kommer till empirisk information och transkribering. De företag vi 

valt att intervjuat har vi kommit i kontakt med genom att få fram ett register som 

hanterar alla svenska företag som är verksamma i Kina (business-sweden.se, 2015) 

 

2.5	  Operationalisering	  
 
För att färdigställa uppsatsen på ett lämpligt sätt och för att kunna få ett intressant 

resultat valde vi tillslut att ha två stycken forskningsfrågor.  

 

Frågorna i intervjuerna kommer vi att försöka koppla till teorierna som tagits fram i 

teorikapitlet, detta så att svaren blir relevanta för att kunna besvara frågeställningen. 

Gällande den första forskningsfrågan som lyder “hur etablerar svenska företag 

produktion i Kina”, har vi använt oss av teorierna uppsalamodellen, born globals och 

nätverksmodellen. Detta val grundar sig på att vi ville förstå hur företag går tillväga i 

praktiken och vilken teori som överensstämmer bäst med hur verkligheten ser ut.  När 
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det kommer till den andra forskningsfrågan som lyder ” Vilka utmaningar möter 

svenska företag vid etablering av produktion i Kina samt vilka möjligheter finns?”, 

kommer svaren från intervjufrågorna att länkas samman med teorierna angående 

möjligheter/hot. Ett exempel på en grundfråga som är till för att bidra till att besvara 

den andra forskningfrågan är: ”Uppstod det några hinder under er uppstart av 

produktion i Kina?”. På detta sätt kommer ett samband mellan teori och empiri att 

skapas, vilket även kommer att utvecklas ytterligare i analys kapitlet.  

 För att göra det hela lättare att förstå för läsaren har vi framtagit en tabell här nedan, 

detta för att underlätta för beskrivningen för intervjuprocessen och hur 

operationaliseringen kommer att gå till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  1	  (intervjuprocessen	  &	  operationaliseringen,	  Egen	  modell)	  	  
	  	  

2.6	  Reliabilitet	  
	  
För att undersökningsmetoden i uppsatsen ska tillförlitlig och kunna användas vid 

framtida forskning måste den vara reliabel. Detta blir uppsatsen genom att den följer 

vissa parametrar som kan försäkra om att den information som samlas in och används 

alltid har ett värde och även att den är tagen från pålitliga källor. För att det ska 
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               Born globals 
 

 

Nätverksmodellen 

 
Möjligheter och Hot 
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klassas som trovärdig och reliabel är det även viktigt att man får samma svar även om 

man samlar in dessa vid ett senare tillfälle (Ejvegård, 2003).  

Den mätning och undersökning som görs måste vara så pass pålitliga att den 

frambringar liknande resultat, vid olika tillfällen. Gör den det, är den reliabel nog för 

att hålla måttet (Bryman & Bell, 2013). Det vill säga om inga drastiska förändringar i 

omvärlden har skett, ifall omständigheterna är de samma som vid den första 

mätningen. Eftersom tillvägagångsättet är förklarat och de använda källorna, både 

från teorin och empirin anges i uppsatsen, anses även innehållet vara tillförlitligt 

(Bryman & Bell, 2013). Genom att ett samarbete skett under hela uppsatsens gång har 

rådfrågning och konsultation skett gällande olika källors tillförlitlighet och hur vida 

de är användbara för uppsatsen. Även information som tagits direkt från företag via 

intervjuer har undersökts och ifrågasatts för att kunna klassas som reliabel.  

 

Vad reliabilitet är till för i en uppsats som denna är att mäta och kontrollera 

tillförlitligheten är tillräckligt stor för att någon annan skulle kunna göra en likadan 

undersökning och komma fram till ett liknande resultat (Yin, 2009). För att uppsatsen 

ska möta de kraven för reliabilitet har vi noggrant valt ut artiklar och litteratur efter 

rekommendation, andra tillförlitliga uppsatser och även genom egen kontrollering. 

Under intervjuerna har vi även valt att använda oss av samma frågeschema vid varje 

intervju tillfälle, med små av avvikelser vi följdfrågor. Även inspelning från varje 

intervju finns sparat och transkriberat för att tillförlitligheten ska blir så stor som 

möjligt. Det är vår förhoppning och tro att en likadan uppsats kan sammansättas med 

liknande svar i framtiden.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

2.7	  Validitet	  
 

Att lyckas få validiteten med uppsatsen att uppnås, menas att det som ska mätas 

faktiskt mäts och att syftet med arbetet är med i beaktning under hela uppsatsens gång 

(Ejvegård, 2003). Detta är någonting som hela tiden har varit en del av processen 
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under arbetet med uppsatsen, att försöka få uppsatsen att leda dit vi önskat samt att 

det ska vara möjligt att uppleva en rödtråd genom uppsatsen. 

Det finns två olika typer av validitet som brukas delas upp och namnges, vilket är inre 

validitet och yttre validitet (Merriam, 1994). Vad som menas med inre validitet kan 

kort beskrivas som hur uppsatsens slutsats och innehåll stämmer överens med 

verkligheten. För att kunna skapa trovärdighet och validitet i uppsatsen måste man 

som forskare vara tydlig och noggrann gällande hur man beskriver själva processen 

av information insamlandet och även var ifrån denna information är tagen. 

Anledningen till att vi som forskare måste vara noggranna med vårt återställande av 

vad vi ser och upplever under vår empiriska undersökning är för att kunna skapa ett 

samband mellan empirin och teorin. 

 

Vad som menas med yttre validitet är hur pass lämpligt det är att dra antagningar eller 

generaliseringar från de fall vi undersöker (Yin, 2009). I fallet med denna uppsats 

använder vi oss av fyra olika företag och hur de arbetar, detta bidrar till att den yttre 

validiteten ökar då chansen att våra generaliseringar är mer trovärdiga än om vi bara 

använt oss av färre fallföretag.  

 

 

 

	  

	  
 

	  
 

 

3.	  Teori	  
	  
Detta kapital kommer att redogöra grunden för uppsatsens undersökningsområde i 

form av den teoretiska referensram den baseras på. Eftersom uppsatsen behandlar 
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internationalisering och produktion utomlands har vi valt ut relevanta teorier för att 

redogöra för hur internationaliseringsprocessen kan gå till och variera.  

	  
	  
	  

3.1	  Uppsalamodellen	  
	  
	  
	  
3.1.1	  Bakgrund	  
	  

Uppsalamodellen är en välkänd modell som beskriver internationaliseringsprocessen 

som företag tar samt i vilken takt den kan utvecklas (Johanson & Valne, 2009). Den 

första versionen av uppsalamodellen blev färdig 1977 och i denna modell 

konstaterades framförallt att internationaliseringstakten ökar i takt med att 

kunskapsutvecklingen för företag ökar, gällande internationalisering, samt att företag 

börjar med att etablera sig på marknader som är lika den marknaden som företagen 

ursprungligen är verksamma på (Johanson och Valne, 2009). Modellen är baserad på 

hur svenska forskare under 70 talet granskade internationaliseringsprocessen för 

svenska tillverkningsföretag. Efter att undersökningen sedan var avlutad ställdes 

samman en modell som kunde skildra hur processen yttrade sig (Hollensen, 2014).  

	  

Uppsalamodellen har som tidigare nämnts funnits sedan 1977 vilket bidrar till att 

originalet har blivit något föråldrat. Sedan 2009 finns en reviderad modell av 

uppsalamodellen (Johanson & Valne, 2009). I denna modell tas i beaktning att företag 

har visat sig vara snabbare i internationaliseringsprocessen än tidigare, samt att den 

även lyfter fram hur viktigt det är med kontakter och nätverk idag. I den reviderade 

modellen ses omvärlden snarare som ett stort nätverk än en annan marknad. Bättre 

kontakter, kunskap och ett större nätverk anses leda till ökade 

internationaliseringsmöjligheter.  

	  
3.1.2	  Internationaliseringsprocessen	  enligt	  uppsalamodellen	  
	  
Uppsalamodellen är baserad på företags process för internationalisering. Denna 

process går succesivt framåt allt eftersom företag får kunskap om detta ändamål. 

Kunskap får företag med tiden då nätverk bildas samt eftersom företag anses lära sig 
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av erfarenheter (Johanson & Valne, 2009).  Denna modell menar att det är komplext 

och att det finns många olika aspekter att ta hänsyn till för att ett företag ska lyckas 

internationellt. Därför anses företag agera rätt ifall företag tar små inkrementella steg i 

detta avseende. Därför faller det sig naturligt att företag börja med att expandera till 

länder med både mindre psykiskt avstånd och ett mindre geografiskt avstånd. Detta 

för att underlätta för affärer och i dessa länder är det lättare för företagen att nå ut till 

nya potentiella kunder, eftersom invånarna är mer likasinnade som på den inhemska 

marknaden (Johanson & Valne, 2009).    

	  

För att lyckas med internationaliseringen så är nätverk och kontakter viktiga. Att 

samverka och utöka sina redan befintliga kontakter anses vara en av de faktorer som 

är mest viktiga (Carlhed & Göransson, 2012).	  Dock bör inte företag aktivt fokusera på 

att leta efter nya kontakter och hitta nya relationer (Johanson & Valne, 2009). Företag 

bör istället fokusera på att leta efter nya vägar för att öka värdet i företagets befintliga 

relationer och skapa större värde i dessa istället. Ökar nätverkandet och kontakten 

med redan existerande relationer ökar samtidigt pålitligheten mellan aktörerna vilket 

anses en av de viktigaste faktorerna för att bli ett företag ska lyckas internationellt. 

(Johanson & Valne, 2009).  

	  

3.2	  Nätverksmodellen	  	  
	  

3.2.1	  Bakgrund	  
 
Fler företag satsar på att expandera sina företag och internationalisera sin verksamhet, 

vilket bidrar till att nätverk blir allt en allt viktigare faktor (Chetty & Blakenburg-

Holm, 2000). Anledningen till att företag söker sig utanför den inhemska marknaden 

är tenderar ofta vara för att öka företagets vinst och hitta nya utvecklingsmöjligheter. 

När företag etablerar eller är på gång att etablera sig i ett annat land stöter företag på 

olika former av hinder i form av skillnader och olikheter med ursprungsmarknaden. 

Därför är det allt viktigare med nätverk och kontakter för företag som bidrar med 

bland annat guidning och assistans (Su, Xie, & Wang, 2015). Nätverk, kontakter och 

hur mycket företaget satsar på förnyelse är otroligt viktigt för att lyckas med 

etableringen på en ny marknad (Su, Xie &, 2015). Parterna som i detta avseende är 

inräknade i nätverket är bland annat leverantörer, agenter, kunder samt konkurrenter 
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(Chetty & Blakenburg-Holm, 2000). De ökade internationaliseringsmöjligheterna har 

till stor del att göra med de teknologiska möjligheterna som finns idag. Denna 

utveckling har förbättrat kommunikationsmöjligheterna avsevärt och bidragit till ett 

ökat nätverkande och samarbete mellan företag (Chetty & Blakenburg-Holm, 2000). 

 Grunden i nätverksmodellen och dess relationer ligger i hur starka relationer som 

byggts, dessa relationer är byggda på både tekniska, ekonomiska, juridiska och 

framförallt personlig anknytning (Hollensen, 2014).   

 

3.2.2	  Internationaliseringsprocessen	  enligt	  nätverksmodellen	  
	  
Grunden för att ett företag ska ha möjlighet att lyckas på den internationella 

marknaden baseras på företagets nätverk enligt nätverksmodellen (Chetty & 

Blakenburg-Holm. 2009). Företag har större möjligheter att nätverka med olika parter 

idag än under tidigare decennier. Detta har var en stor faktor till varför företag har 

möjlighet och ökad kunskap om internationalisering och dess möjligheter (Evans, 

2015). I denna modell så utvecklas helt enkelt internationaliseringsmöjligheterna i 

takt med hur nätverket blir starkare och utvidgat. Satsningen för att förbättra sitt 

nätverkande ska enligt modellen dock inte göras för att hitta nya kontakter, utan 

snarare för öka värde i de redan existerande. Anledningen till det är att för att det 

kostar dels värdefull tid samt kapital, vid ett sådant sökande.  Har företag redan ett 

samarbete med exempelvis en leverantör kan företaget använda sig av denna även i 

utlandet ifall leverantörerna är verksamma i det landet (Hollensen, 2014).  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.3	  Born	  globals	  
	  
3.3.1	  Bakgrund	  
 

Born global är ett relativt nytt fenomen, som dessutom tenderar att förekomma oftare. 

Born globals är företag som inte följer den traditionella vägen vid internationalisering. 
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Born globals skippar denna vanliga långdragna process och har som mål redan vid 

företagets start att vara verksamma på den internationella marknaden (Zander, 2014) 

Born globals är även företag som blir internationella en relativ kort tid efter 

etableringen. Born global företag blev år 1994 indelade i fyra stycken olika 

kategorier, detta beroende på antalet aktiviteter i värdekedjan (Hollensen, 2014). De 

är indelade i kategorierna beroende på om företagen är fokuserade mest på export 

eller import, samt ifall de är verksamma helt globalt. Anledningen till att det kommer 

fram mer så kallade born global företag är till stor del på grund av reducerade 

barriärer mellan länder (Zander, 2014). Barriärer kan vara alla hinder från att göra 

affärer mellan olika länder. 

 

3.3.2	  Internationalisering	  enligt	  born	  global	  
	  
Ett företag som arbetar enligt born global konceptet har direkt från företagets start 

som ambition att börja jobba internationellt. Dessa företag har heller ingen stege eller 

några specifika krav som de satsar på att uppnå innan internationalisering startar 

(Hollensen, 2014). Enligt denna modell expanderar länderna efter behov och 

efterfrågan (Wictor, 2006).  Så kallade born global företag finns ofta i branscher där 

den svenska marknaden är för begränsad. Vanliga branscher där dessa företag 

förekommer är inom datorspel och musikbranschen, exempelvis som Skype. (Halldin, 

2012).  Företagen satsar ofta stort och har relativt kortsiktiga mål eftersom företagen 

ofta är verksamma i branscher där turbulensen är oerhört stor och utvecklingen går 

snabbt framåt. 

	  

	  

	  

3.4	  Möjligheter	  och	  Hot	  
	  
Kina som länge har varit en marknad för företag som söker billig arbetskraft och vill 

dra nytta av landets allmänna låga priser gällande produktion, har nu istället börjat 

utvecklas till ett mer utvecklat konsumentland (Whalley	  &	  Xin,	  2010). I en naturlig 

utvecklings kurva har Kinas medelklass-segment växt mer och mer genom åren av 

ekonomisk tillväxt. Detta bidrar till att konsumtionen på hemmamarknaden ökar i 

form av att produkter som används utöver det nödvändiga (Xiangbo,	  2014). Den 
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marknaden som i inom den närmsta framtiden anses vara den som kommer att 

utvecklas mest är inom konsument service marknaden. Där finns troligen det största 

potentialen för tillväxt i landet (Wong, 2013). Detta är någonting som kan vara 

gynnsamt för svenska produktionsföretag som etablerar sig på den kinesiska 

marknaden. Eftersom att det är företag som är verksamma på den kinesiska 

marknaden som uppsatsen inriktar sig på är en utökad medelklass ett värdefullt 

segment att inrikta sig på.  

 

Ett möjligt steg för svenska företag att ta efter en produktionsimplementationen är att 

starta upp en R & D enhet på den kinesiska marknaden. Enligt undersökningar har 

Kina på senaste år blivit en av världens absolut största och populäraste R & D 

marknader (Asakawa & Som 2008). Detta tyder på att det finns stora mängder 

möjligheter och fördelar för västerländska företag att starta upp sin R & D avdelning i 

landet. Bland annat så finns det en stor samling av multinationella företag som redan 

utför sin forskning på marknaden vilket i sin tur leder till att möjligheter till att få 

tillgång till leverantörer och underleverantörer ökar (Asakawa & Som, 2008). Vad 

som fortfarande kan vara ett problem i landet är de kulturella skillnaderna som 

existerar i landet i jämförelse med den svenska marknaden och även att utländska 

företag kan diskrimineras i fördel för de inhemska företagen. Slutligen så är även 

korruptionen i landet även en faktor som företag alltid måste ha i beaktning innan de 

tar ett stort steg som detta (Asakawa & Som, 2008). 

 

Det finns även undersökningar som visar att miljön som skandinaviska företag får 

arbete i när de kommer till Kina, innebär stora problem och utmaningar redan från 

början vid uppstartstillfället (Carlsson, Nordegren & Sjöholm, 2004). Skillnaderna 

anses vara allt för stora när det gäller de kulturella och affärsmässiga skillnader som 

finns, vilket kan innebära lidande prestationer. Dessa skillnader kan dock reduceras 

ifall företagen tidigare varit aktiva i länder i området nära Kina som har liknande 

kultur och affärssystem (Yao,	  Kinugsa,	  &	  Hamori,	  2013). Forskning tyder på att 

desto mer erfarenhet ett företag har från liknande kulturer som den kinesiska desto 

bättre kommer även satsningen på den kinesiska marknaden bli (Carlsson, Nordegren 

& Sjöholm, 2004).  
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En del av de skillnader som företag kan stöta på är bland annat de utdragna 

förhandlingarna som sker i landet (Graham & Lam, 2003). Att göra snabba affärer 

med en ny leverantör eller potentiell kund verkar nästan vara en omöjlighet i landet. 

Det finns en stor förtroende brist inom den kinesiska affärskulturen, framför allt när 

det handlar om att göra affärer med företag från andra länder. Svenska företag brukar 

oftast behöva använda sig av en sorts kinesisk affärskompanjon som får ordna med 

olika förhandlingsmöjligheter för att man ens ska kunna få ett möte med en potentiell 

affärsbekantskap. Detta är någonting som inte är speciellt vanligt i Sverige och 

någonting som också förlänger själva förhandlingsprocessen. Denna affärskompanjon 

eller förmedlare måste sedan ta kontakt med motpartens förmedlare och därigenom 

förhandla om ett eventuellt möte (Graham & Lam, 2003). När sedan dessa 

förhandlingar är avklarade och de olika parterna är överens fortlöper sedan samarbetet 

ofta lättare i framtiden, då ett förtroendekapital har skapats. Det är själva 

initieringsprocessen som anses vara den mest komplicerade delen av förhandlingarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4	  Empiri	  

Empirikapitlet innehåller intervjuer med respondenter som vi har valt och ansett vara 

relevanta för uppsatsens forskningsområde. Vi har fått möjlighet att intervjua fyra 

personer från fyra olika företag, där responterna delar med sig utav deras egna 

erfarenheter. Intervjuerna har hanterats genom användning av skype.  
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4.1	  Gnotec	  Ab	  
	  
Respondent: Johan Palmqvist 

 

Johan Palmqvist har arbetat inom Gnotec under en längre period och har varit 

involverad i arbetet med etablera sig på den kinesiska marknaden 2012. Palmqvist har 

god kunskap om internationalisering och arbetar fortfarande inom detta område. 

	  
Gnotec är ett ledande skandinaviskt företag som har specialiserat sig på tillverkning 

och utveckling av metallkomponenter för bilsektorn och industriell tillverkning 

(Palmqvist, 2015). Gnotec har en rad välkända kunder såväl svenska som utländska 

där bland annat Volvo, Opel och Takata ingår i deras kundbas. Företaget började sin 

verksamhet i Sverige, men har nu även faciliteter i Slovakien och i Kina. Gnotec 

valdes ut till uppsatsen mycket på grund av den verksamheten som de faktiskt har i 

Kina och för att vi även fick intervjua en person på plats i Kina som har mycket 

kännedom om företagets resa och utvecklingsprocess i landet (Palmqvist, 2015).  

 

Gnotec Ab lägger ner mycket tid och engagemang på att specialtillverka varje produkt 

de tillverkar för att anpassa sig till kundernas specifika behov (Palmqvist, 2015). ”Det 

är ofta tillverkarna som måste anpassa sig till nya tillvägagångssätt gällande 

produktion och design vilket i sin tur leder till att de måste använda sig av en väldigt 

duktig personal” (Palmqvist, 2015). Företag specialanpassar alla sina fabriker till sin 

egen nisch, fabrikerna är utspridda för att skapa större möjligheter gällande 

konstandseffektivitet och specialitet (Palmqvist, 2015). I Kina har de varit verksamma 

sedan 2012 och därför finns det även mycket möjligheter och utmaningar att ställas 

inför i ett sådant tidigt stadium.    

 

	  
4.1.1	  Internationaliseringsprocess	  
 
Gnotec är ett företag som sedan några år tillbaka har flyttat sin produktion till Kina 

(Palmqvist, 2015). Deras internationaliseringsprocess gick väldigt snabbt från dess att 

de började göra affärer på den kinesiska marknaden, till dess att de sedan startat upp 

en fabrik och påbörjat sin produktion där. Det hela började med att de hade en stor 
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kundbas i form av Volvo som hade börjat tillverka bilar i Kina och sökte efter 

leverantörer liknande de produkter som Gnotec erbjöd (Palmqvist, 2015).  

 

Volvo och Gnotec hade sedan tidigare ett samarbete och därför hade de redan byggt 

upp ett stort förtroende för varandra som också speglades i ett fortsatt samarbete på 

den kinesiska marknaden (Palmqvist, 2015). Det hela gick som sagt väldigt fort, 

Gnotec skickade ett par representanter till Kina i början av 2013 för att starta upp en 

förhandling om avtal gällande försäljning av produktion i landet. Detta avtal stod klart 

efter drygt 6 månader och sedan börjades en fabrik byggas. Fabriken byggdes färdigt i 

mitten av år 2014 och är sedan dess i full gång med tillverkning av metall 

komponenter till Volvo bilar (Palmqvist, 2015). De tillverkar även produkter till andra 

kunder som tillhör liknande branscher och ser en stor utvecklingsmöjlighet på den 

snabbt växande kinesiska marknaden.  

 

 

4.1.2	  Framtiden	  
	  
Gnotec ser väldigt ljust på framtiden då deras försäljning gradvist har ökat med tiden 

de har varit aktiva på marknaden (Palmqvist, 2015). De ser framförallt möjligheter för 

deras fortsatta verksamhet på den kinesiska marknaden, även om saker som den ökade 

arbetsersättningen är någonting som de tar i beaktning. Deras främsta val till att de 

valde den kinesiska marknaden var dock som sagt att de redan hade kunder som 

tillhörde deras nätverk som var aktiva på marknaden. Det var därför de flyttade dit 

produktionen i första hand och inte eftersom arbetskraften var billigare, även om detta 

också naturligtvis är en fördel (Palmqvist, 2015).  

 

De har även planerat att flytta sin forskningsavdelning till Kina för att komma 

närmare sina kunder och den produktion som de redan har etablerat. På detta sätt kan 

även den R & D avdelning som de har, samarbeta direkt med Volvo som är deras 

största kund. Detta för ha möjlighet att kunna utveckla relationen och kunna skapa så 

välanpassade produkter som möjligt.  
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4.2	  Habia	  Cable	  
	  
Respondent:	  Hans	  Larsson	  

	  

Hans	  Larsson	  har	  varit	  på	  Habia	  Cable	  under	  en	  längre	  period.	  Han	  har	  lång	  

erfarenhet	  av	  arbetet	  med	  internationalisering	  till	  bland	  annat	  Kina	  och	  arbetar	  

med	  området	  dagligen.	  	  

	  
Habia Cable är som namnet avslöjar ett företag som tillverkar kablar (Larsson, 2015). 

Företaget är ett av de ledande inom sitt område i Europa. De inriktar sig på 

högfunktionella, kundanpassade kablar som bland annat signalkablar, kopplingstrådar 

och kablar till telekombranschen. Habia Cable nischas som ett högpresterande 

varumärke med hög kvalité och funktionalitet. Företaget har idag över 500 anställda 

och har en omsättning på ca 750 miljoner kronor årligen. De tillhör Beijer Alma-

koncernen som är noterad på stockholmsbörsen och är verksamma framförallt inom 

Europa men även i delar av Asien, som Kina och Korea (Larsson, 2015). 

 

Habia Cable fokuserar mycket på kundtillfredsställelse och kundanpassar alltid sina 

produkter efter behov. Med lång erfarenhet från branschen, en bransch de har tillhört 

sedan 1942, har de fått internationellt erkännande och har även ett gott rykte på 

marknaden (Larsson, 2015). Den största delen av Habia Cabels försäljning sker 

utanför Sveriges gränser, hela 90 % av försäljningen går till kunder utanför 

hemmamarknaden vilket är mycket tack vara deras personal de har utplacerade i drygt 

50 länder i Europa och i Asien. 

 

	  4.2.1Internationaliseringsprocess	  
	  
Att Habia valde att flytta delar av sin verksamhet och bland annat delar av sin 

produktion berodde i stor utsträckning på att deras kunder redan hade tagit steget till 

Kina. För att ha möjlighet att behålla sina relationer med sina kunder och hålla nere 

kostnader var det bäst även för Habia att starta sin internationaliseringsprocess till 

Kina (Larsson, 2015). Företaget upplevde egentligen inte några större problem med 

att starta upp sin verksamhet i Kina. Det gäller helt enkelt att anpassa sig efter deras 

kultur och gilla läget, något som (Larsson, 2015) var noga med att påpeka. För att 
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hänga med i utvecklingen är det viktigt att följa strömmen och etablera sig på 

marknader där det är nödvändigt att vara.  

 

Det fanns egentligen inga större hot med att var verksamma på den kinesiska 

marknaden inför den kommande framtiden för Habia. Trots att löner och material 

generellt går ganska snabbt uppåt i pris är det fortfarande betydligt billigare än i 

Sverige.	  	  

	  

4.2.2	  Framtiden	  
	  
Företaget ser positivt på framtiden och Kina som marknad. Något som är bra med 

Kina är att det redan finns så pass många företag från utlandet etablerade där. Det 

finns ofta hjälp att få och det är många som är verksamma på den kinesiska 

marknaden som har stor kunskap och vet vad som funkar (Larsson, 2015). 

”Utvecklingsmöjligheterna för framtiden är enorma, det finns stora delar av 

marknaden som inte är mättade och som skulle kunna ha möjlighet att köpa deras 

produkter, därför satsar de mer och mer på Kina” (Larsson, 2015).  

	  

4.3	  Elektro	  Skandia	  
	  
Respondent: Markus Luthman 

 

Markus Luthman har varit anställd inom Elektro Skandia under en längre period och 

har varit delaktig i arbetet med internationalisering runt om i världen. Luthman är 

ansvarig för relationer med vissa stora företag som Elektro Skandia gör affärer med. 

Anledningen till att Elektro Skandia har valt att etablera sig på andra marknader har i 

många fall varit just att följa efter redan existerande kunder.	  

	  
Företaget Elektro Skandia är Sveriges ledande eltekniks grossist. Företaget har funnits 

i över 100 år och har idag ungefär 750 stycken anställda på 48 olika platser i landet. 

Elektro Skandia tillhör en av de största elgrossister koncernerna i hela världen, 

nämligen sonepar koncernen. I Sonepar koncernen ingår idag 190 olika företag som 

finns i 41 olika länder. Företaget arbetar aktivt för att vara en grossist. Deras mål är 

att bidra med ökad effektivitet vid kundernas inköpsprocess (Luthman, 2015). Elektro 
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Skandia affärsidé handlar till stor del om att alltid hålla en hög service. De arbetar 

med båda företag som är verksamma i hela världen, såväl som småföretagare i 

Sverige. Företaget anser det vara centralt om att hålla en lika hög service nivå till 

såväl stora som förhållandevis små kunder.  

 

Nyckeln till företagets framgång ligger dock i logistiken, i genomsnitt expedierar 

Elektro Skandia en order var tredje sekund. Att rätt produkt ska nå alla kunder i rätt 

tid är något som de värderar oerhört högt (Luthman, 2015). Det är så pass 

komplicerade produkter som de säljer att det inte är någonting som privatpersoner 

skulle ha någon nytta av att använda sig av. När det kommer till företag som håller på 

med olika sorter byggnadsprojekt, tillverkning eller elektroniska projekt finns det 

dock en väldigt stor kundkrets för Elektro Skandia att utnyttja.  

 

 

4.3.1	  Internationaliseringsprocess	  
	  
Eftersom Elektro Skandia är verksam över hela världen har de också snabb kunnat 

bygga upp ett kontaktnät bland sina kunder. De inriktar sig till andra företag för att 

sälja sina produkter och erbjuda sina tjänster (Luthman, 2015).  

	  
Deras flytt till Kina kom till stånd framförallt efter att de har haft kunder i andra 

länder som har bet dem starta upp sin verksamhet i Kina också. Detta på grund av att 

Elektro Skandia har ett stort utbud av speciella produkter som är svåra att finna på 

vissa platser i världen. Det är en komplicerad och avancerad teknologiskt 

produktutbud de tillhanda har och kunder vill ofta vända sig till en säker källa när de 

inhandlar denna typ av produkter (Luthman, 2015).  

 

Även ifall de hade kunnat skicka iväg sina produkter över hela världen genom att 

försäljning på internet har de skapat ett stort förtroende hos sina kunder genom att 

använda sig av fysiska butiker som ligger lokalt och nära tillhands. Även den service 

som erbjuds av företaget har till stor del en inverkan på val att eltekniksgrossist. 

Eftersom att de hade kunder som ville att de skulle flytta en del av sin verksamhet till 

Kina började de se sig om angående alternativ och till vilken del i landet denna 

expansion skulle ske till. 
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De valde att direkt starta upp ett högkvarter i Kina därifrån de sköter hela 

operationaliseringen i landet, så väl som kundbesök, service och allt annat 

administrativt arbete (Luthman, 2015). Elektro Skandia hade en väldigt hög 

omsättning i början då de även drog till sig nya kunder med tanke på den kvalité och 

teknologiska fördel deras produkter kunde erbjuda kunderna. Och Kina som var ett 

land i utveckling inom deras bransch fick de hela tiden nya erbjudande från kunder.  

 

4.3.2	  Framtiden	  	  
	  
Den ljusa start som Elektro Scandia hade i början av sin expandering till Kina har 

dessvärre gradvis försvunnit de senare året (Luthman, 2015). Efter att ständigt ha en 

utökad omsättning sedan deras start i landet har den mattats av och nu har den till och 

med minskat. Detta är givetvis dåliga nyheter för företaget och de beskriver själva det 

hela som att efterfrågan i landet har minskat med åren. Det är flera liknande grossister 

som har tagit efter Elektro Skandia gällande produktutbud och teknologiska fördelar 

(Luthman, 2015). Även landets behov av denna typ av produkter har minskat med 

tiden och därför ser det inte ut som om företag kommer att återfinna sina forna 

glansdagar inom den närmsta framtiden. Gällande framtida möjligheterna så säger 

Luthman att det ” ser mörkt ut om inte marknaden förändras radikalt. Det kan snarare 

vara så att företaget lägger ner verksamheten i Kina i framtiden”.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4.4	  Texo	  AB	  
 

Respondent: Anders Svensson 

 

Anders Svensson är chef på Texo Ab och är samtidigt ansvarig för olika relationer 

som företaget har utanför Sverige. Anders Svensson har stor kunskap om 

internationalisering då Texo Ab har kunder på många platser i Världen, inte minst på 

den kinesiska marknaden.  
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Företaget Texo Ab är en av världens största tillverkare av vävstolar. Drygt två av tre 

vävstolar som används inom pappersindustrin är tillverkad av Texo AB (Svensson, 

2015). Företaget har funnits under en lång period och har därför stor kunskap om hur 

papperstillverkningsprocessen kan gå till. Deras mål är att hålla en väldigt hög kvalité 

och en hög kundnöjdhet. Detta denna ambition och målsättning hoppas företaget ska 

bidra till långa och goda relationer med sina kunder. Texo AB sätter kunden i centrum 

och är inte ett företag som massproducerar. Företag satsar istället på anpassade 

vävstolar till varje kund så att bästa resultat kan uppnås. Texo AB har funnits på 

marknaden i ungefär 50 år, så kunskap och goda relationer inom företaget finns det 

gott om.  

 

4.4.1	  Internationaliseringsprocessen	  
	  
Eftersom företaget är ett företag som väljs ut av speciella kunder som är i behov av 

deras avancerade produkter så måste de följa efter sina kunder där de går och även 

leta efter nya kunder där de existerar. Detta är den huvudsakliga anledningen till att de 

valde att expandera sin verksamhet till Kina. De expanderas inte på grund av de stora 

tillväxtmöjligheter som existerar i landet utan på grund av att det fanns en kund på 

marknaden som var intresserade av deras produkter. Även om detta indirekt kan ha 

påverkats av den ekonomiska tillväxten (Svensson, 2015).  

 

De flyttade över ett kontor till Kina där de tar emot beställningar och även 

färdigställer den slutgiltiga produkten som från början tillverkas i Sverige. 

Anledningen till att de fortfarande tillverkar merparten av sina produkter i Sverige 

trots att de nu är verksamma i Kina beror mycket på att de på så vis kan kontrollera 

kvalitén på produkterna på ett bättre sätt (Svensson, 2015). De försökte till en början 

beställa många av sina artiklar och varor som behövs inför sin tillverkning från 

kinesiska företag, men märkte snabbt att detta inte var ett vinnande koncept för dem. 

Många av företagets beställningar blev felaktiga och även vissa av de produkterna de 

beställde var inte tillräckligt välgjorda och teknologiskt avancerade för att kunna 

användas vid produktionen.  
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Detta är anledningen till att de istället gör den stora merparten av sina produkter i 

Sverige för att sedan göra mindre förändringar när produkterna anländer till deras 

fabrik i Kina (Svensson, 2015).  

 

4.4.3	  Framtiden	  
	  
Trots att företaget har kommit till insikt med att de inte vill förlita sig på den 

kinesiska marknaden gällande att sköta alla deras leveranser och tillverkningar, ser de 

fortfarande möjligheter att utnyttja i landet. Bland annat så har de redan börjat påbörja 

tester med att tillverka mindre avancerade och mindre kostsamma produkter i landet. 

Produkter som fortfarande kan göra jobbet men inte i samma utsträckning som de 

produkter som tillverkas i Sverige (Svensson, 2015).  

 

Detta är även för att de ska kunna tillfredsställa fler kunder på den kinesiska 

marknaden. Kunder som kanske inte är beredda att investera tillräckligt mycket för att 

kunna ha råd med en produkt från Sverige men som faktiskt har råd med en produkt 

från Kina (Svensson, 2015). Detta är en idé som de fortfarande arbetar med att 

utforma men det är någonting som de starkt tror på. De är väl medvetna om att de 

finns ökade kostnader gällande löner och liknande utgifter i landet men samtidigt tror 

de att kostnaderna kommer att gå jämt ut med den sjunkande kostnaden av produkter. 

De motiverar detta genom efterfrågan av många produkter och material i landet ökar, 

då kommer även priser att sänkas på grund av den ökade konkurrensnivån som 

kommer att skapas i landet.  Men den största framtidsmöjligheten är ”satsa på det 

segmentet i Kina ”som inte har ett kassavalv med pengar, lyckas man knyta till sig 

detta segment också, så finns det stora möjligheter” (Svensson, 2015).  

5	  Analys	  
	  
Genom att ställa den insamlade informationen från primärkällor mot teorin jämför vi 
här vilket utfallet blir, vad det är som teorin säger kontra vad som har visats under 
den empiriska undersökningen som utfärdats. 
 

5.1	  Val	  av	  marknad	  
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När ett företag bestämt sig för att etablera produktion på en ny marknad finns det 

många olika aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. För att etablera produktion på 

en ny marknad är det centralt för företagen att de ser en förmodad en ökning i 

företagets lönsamhet. Det som anses vara mest relevant att beakta när företaget väljer 

vilken marknad de ska expandera till är att de ska kunna sänka sina kostnader och att 

landets tillväxt ökar (Helland, 2012).  

När det gäller producerande företag är det även en fördel att både lönerna och 

skatterna i det nya landet är lägre (Blomström, 1999). Detta är inte nödvändigtvis 

huvudanledningen till att företagen startat produktion i utlandet, bland annat Gnotech 

Ab och andra företagen hade inte det som huvudanledning för att komma in på den 

kinesiska marknaden. Detta blev istället en bonus (Palmqvist, 2015). Istället baserades 

detta val av marknad på grund av att samtliga av företagen vi intervjuade hade en 

befintlig kundbas på marknaden. 

 

Valet av marknaden att expandera till för företaget passar bättre in med 

nätverksmodellen där företag anpassar marknad efter vilka relationer och kontakter 

som redan är etablerade på den nya marknaden. Företaget väljer sedan den marknaden 

som gynnar dem mest. Har företaget redan starka relationer på en marknad så väljer 

företaget i regel den (Hollensen, 2014).  Denna modell passar mycket bättre in på hur 

de företag som deltagit i vår fallstudie har valt marknad. Att just efterfrågan från 

redan befintliga kunder och potentiella kunder som ingår i företagens nätverk har 

påverkat deras marknadsval (Svensson, 2015).  

 

Företagen i uppsatsens fallstudie kan också tyckas relatera till viss del med born 

globals, då väljer företaget en marknad efter efterfrågan. Detta arbetssätt anses vara 

vanligast för mindre företag som gör en satsning mer kortsiktigt (Hollensen, 2014).  

 

Vi blev föga förvånade att alla företag valde Kina som marknad eftersom att de redan 

hade antingen kunder eller kontakter på denna marknad. Vilket passar bra in på 

nätverksmodellen där företag strävar efter att upprätthålla eller utöka sina redan 

existerande relationer (Hollensen, 2014). Vi hade snarare gjort antagandet att själva 

processen skulle stämma bäst överens med Uppsala modellens upplägg. 
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5.2	  Internationaliseringsprocess	  	  
	  
De utvalda företagen för vår uppsats var alla ursprungligen startade i Sverige och är 

även verksamma på den kinesiska marknaden idag. Anledningen till att företagen 

sedan valde att söka sig till nya marknader var gemensamt indirekt för att öka sina 

möjligheter och utveckla företaget. Eftersom att Kina erbjöd båda billigare arbetskraft 

och att många av företagens kunder redan hade etablerat sig på den kinesiska 

marknaden, såg företagen det ganska naturligt att följa efter denna trend. Detta 

agerande som företagen haft stämmer väl in på hur teorin beskriver hur företag 

agerande när det gäller internationalisering (Helland, 2012).   

 

Processen företagen haft för att etablera sig på den kinesiska marknaden har varit 

förvånansvärt bekymmerslös för företagen. Vi uppfattade att 

internationaliseringsprocessen skulle vara betydligt mer komplex och långdragen efter 

att ha granskat teorin inom detta område. Samtliga intervjuade personer ansåg inte att 

det var några större bekymmer med att etablera sig i Kina, snarare tvärtom om så 

finns det fantastiska möjligheter i landet och det gick enligt företagen relativt enkelt. 

Detta var något som (Palmqvist, 2015) Gnotec AB var noga med att belysa. Han 

hävdar att processen gick smidigt och att det redan finns så många svenska företag 

etablerade på den kinesiska marknaden, så är det inga problem ifall det är några frågar 

som uppkommer finns det många att ta hjälp av. I deras fall så upprättade företaget ett 

avtal om hur deras start i Kina skulle gå till. När avtalet väl var färdigställt tog det inte 

längre en 6 månader för fabriken att vara färdigställd och igång (Palmqvist, 2015).  

 

Anledningen till att företagen etablerade delar av sin verksamhet i Kina var som 

tidigare nämnt mycket tack vara att deras kunder redan var verksamma i Kina. Själva 

processen gick också till relativt likvärdigt för de olika företagen i vår fallstudie. När 

beslutet om en etablering i Kina var tagit så fick ett par eller flera personer i uppdrag 

att åka till Kina och sköta förhandlar och avtal som företagen är tvungna att ha för att 

få vara verksamma i Kina. I Texo ABs fall behövde de bara ha sina representanter i 

landet i ett halvår innan de hade fått alla tillstånd de behövde för att starta upp sin 

produktion (Svensson, 2015). Denna typ av process kan förknippas med Uppsala 

modellen (Johanson	  &	  Valne,	  2009), då teorin menar att företag stegvis 
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internationaliserar sin verksamhet, men i samtliga fall i den empiriska undersökning 

har denna internationalisering fortskridit mycket snabbare än vad som beskrivs i 

teorin. Ändå finns kopplingen att företagen stegvis börjar med att flytta över t.ex. sin 

export verksamhet och allt eftersom utvecklar företagen sin 

internationaliseringsprocess för att nå fram till produktionsstadiet. 

 

Generellt bland fallföretagen ser framtiden ljus ut fortsättningsvis och ett par av 

företagen har planer på att öka sin verksamhet i Kina. Av de teorier som vi granskat i 

vår uppsats verkar det som nätverksmodellen absolut är den teori som stämmer bäst in 

på hur företagen i fallstudien faktiskt har agerat på den kinesiska marknaden. Den 

stämmer bäst överens med hur dessa företag har anpassat sig och till hur de 

implementerat sin internationaliseringsprocess (Chetty & Blakenburg-Holm, 2000). 

Detta eftersom att företagen har använt sig av sitt redan existerande kontaktnät redan 

innan de etablerat sig på den kinesiska marknaden. Den största anledningen till val av 

den kinesiska marknaden har även varit för att de har fått förfrågningar av kunder som 

önskat att de ska etablera sig på den kinesiska marknaden. Enligt vår analys har 

företagen inte agerat antingen i enighet med Uppsala modellens teori eller enligt 

modellen Born globals, utan snarare mer likt nätverksmodellen. 

 

	  

5.3	  Upplevda	  marknadsförhållanden	  	  
	  
När det gäller hur de olika företagen har upplevt marknadsförhållandena så blev vi 

förvånade över vad dom representanter från företagen vi varit i kontakt med hade att 

säga om hur gick till när deras företag startade upp sin verksamhet i Kina. Vad vi från 

början under vår teoretiska forskning hade tagit reda på från diverse undersökningar 

och artiklar (Carlsson, Nordegren & Sjöholm, 2004) var att de förekom en hel del 

korruption och många problem med hur man blev bemött av myndigheter och andra 

företag i branschen.  

 

Spontant verkade det som, ur ett teoretiskt perspektiv, att det var svårt att kunna sköta 

sina affärer genom att ta sig fram under hederliga vägar, att följa den svenska 

affärskultur verkade inte alls fungera på den kinesiska marknaden enligt de teoretiska 

källor som vi tidigare undersökt (Carlsson, Nordegren & Sjöholm, 2004). Detta är 
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någonting som den empiriska undersökningen inte alls stödjer. Den pekar faktiskt 

istället nästan helt och hållet i motsatt riktning. Själva uppstarten av deras nya 

verksamheter har skett på olika vis, Texo AB var tvungen att ansöka om produktions 

tillstånd i ett halvår innan de fick tillstånd (Svensson, 2015), Gnotec ab fick hjälp av 

sina kunder gällande att införskaffa detta avtal (Palmqvist, 2015). De har oftast använt 

sig av agenter eller affärspartners som har hjälpt dem vid uppstarten och sedan har det 

mesta löpt på relativt smidigt. 

 

I de flesta fallen menar våra primärkällor, de personer vi intervjuat, att deras 

implementerings process i Kina har gått väldigt smidigt fram och utan några större 

problem (Luthman, 2015). Genom att börja i lite mindre utsträckning med några 

personer eller en avdelning som är med och startar upp företaget och sköter allt det 

juridiska i förväg innan produktionen dra igång verkar det som att resten flyter på 

automatiskt. Det kan dock dras en koppling till en del av teorin just gällande de 

företag som vi har undersökt. Teorin beskriver att uppstartningsprocessen kan ske på 

ett smidigare sätt om redan har en eller flera kontaktpersoner i landet som hjälper till 

med uppstartandet av verksamheten och som får företag att komma i kontakt med rätt 

folk för att påskynda processen (Graham & Lam, 2003).  

 

Genom att redan ha ett kontaktnät närvarande i landet underlättas även processen för 

företagen att komma i kontakt med leverantörer och andra viktiga delar av de nya 

nätverk som företag måste skapa på den kinesiska marknaden. Eftersom alla de 

svenska företag som vi kommit i kontakt med under vår empiriska undersökning har 

haft någon sorts kontakt på den kinesiska marknaden tolkar vi detta som att det kan ha 

underlättat och bidragit till uppstartningsprocessen (Svensson & 2015). På detta vis 

har det också bidragit till mindre komplicerade upplevelser av de olika 

marknadsförhållanden som finns. 

5.4	  Framtiden	  
	  
	  
När det gäller de svenska företagens syn på framtiden finns det många kopplingar 

mellan deras åsikter och vad teorin har att säga angående ämnet. Framförallt till 

nätverksmodellen då alla företag har flyttat till Kina mycket med hänsyn till deras 

kontaktnät samt att de fått hjälp med att etablera sig på marknaden av sitt kontaktnät. 
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Det finns många likheter mellan vad företagen har upplevt och även hur teorin 

förklarar situationen. Många av de personer som har intervjuats för den empiriska 

informationen i uppsatsen har tagit upp att det finns och kommer bli en ökning av 

kostanden för arbetskraft i Kina. Detta i sin tur bidrar även med större kostnader för 

de företag som har sin verksamhet i Kina och använder sig av kinesisk arbetskraft. 

Detta är även någonting som vi har lärt oss i förväg av vår teoretiska forskning som 

menar på att en stadig ökning av kostnaden för arbetskraft existerar och kommer med 

stor sannolikhet fortsätta stiga (Wong, 2013). Att detta skulle vara en faktor som får 

företagen att tänka om gällande var de har sin verksamhet verkar dock inte vara fallet 

(Luthman, 2015).  

 

Det finns även exempel från den empiriska forskningen som gjorts i fallstudien som 

pekar på att vissa av företagen i stället ser en minskning av kostnader (Palmqvist, 

2015). Detta i form av att det kommer fler och fler företag som startar upp och 

eftersom konkurrensen ökar och marknaden växer kommer även varor och produkter 

att minska i kostnad eftersom att den utökade efterfrågan och konkurrensen mellan 

leverantörer. Detta i sin tur tyder även på att kostnaden för många av de produkter och 

material som de använder med stor sannolikhet kommer att sänkas i pris. Åtminstone 

enligt de personer som uttalat sig i frågan under den teoretiska undersökningen 

(Palmqvist, 2015). Teorin som har behandlats har däremot inte tagit upp denna effekt 

som påstås komma genom den ökade efterfrågan. 

 

Eftersom de flesta företag som har intervjuats har flyttat sin verksamhet till Kina för 

att de redan har en kundbas där eller för att de ser framtida kunder i landet som en stor 

och värdefull inkomstkälla, har de i huvudsak inte gjort det för de låga kostandena 

gällande arbetskraft (Larsson, 2015). Därför bör inte detta heller påverka dem i 

framtiden eller ses som ett framtida hot. Givetvis kan de tänkas att de låga 

kostnaderna för arbetskraft som existerar i landet i jämförelse med kostnaden för 

arbetskraft i Sverige, påverkar att det finns många kunder i landet och att de är villiga 

och har köpkraft nog för att locka till sig företagen. Samtidigt finns det även en 

mängd andra variabler som tas upp i teorin som påverkar varför Kina är en marknad 

som tilltalar många utländska företag och som gör att landets tillväxt ökar (Wong, 

2013). Bland annat eftersom det är en marknad där många aktörer inom många olika 

industrier och sektorer existerar, vilket bidrar till att liknande verksamheter söker sig 
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dit för att hitta potentiella kunder eller leverantörer. Detta är någonting som stämmer 

överens med fallstudien och är någonting som många av de intervjuade företagen har 

tänkt utnyttja i framtiden.  

 

 

När de gäller framtida åtgärder för att komma vidare i utvecklingen av företagens 

verksamhet, finns det en hel del paralleller att dra mellan den teoretiska forskningen 

och den empiriska (Asakawa & Som, 2008). När det gäller att förflytta sin forskning 

till den kinesiska marknaden för att komma åt billigare arbetskraft och sänka sina 

kostnader på olika plan så är det någonting som en del av de svenska företag som 

intervjuats har för åsikt att göra eller redan har påbörjat. De ser detta som en 

möjlighet att komma närmare sina befintliga kunder i Kina för att kunna utöka och 

förbättra detta arbete och stärka relationen med de kunder som de har i landet 

(Luthman, 2015). Detta är någonting som även den teoretiska forskningen vi har gjort 

talar för, fler och fler forsknings anläggningar från utländska företag öppnar i Kina 

varje år. Detta bidrar till att fler leverantörer kommer att finnas tillgängliga och även 

att ens kundbas är mer anpassbar vilket är positivt ifall de kräver specialanpassade 

produkter (Asakawa & Som, 2008).  

 

Däremot var det ett företag som var skeptiska till att flytta sin R & D enhet till landet 

då det inte ville riskera kvalitén på sina produkter genom att förlita sig på kinesiska 

leverantörer och kinesisk arbetskraft (Svensson, 2015). Företaget hade tidigare 

upplevt försämrade leveranser och även en mer komplicerad process när de enbart 

köpt in produkter och material från den kinesiska marknaden. 

 

6	  Slutsats	  
	  
I detta avslutande kapitel kommer vi att redogöra för hur vida vi lyckats besvara vår 
frågeställning samt vad arbetet faktiskt resulterade i. Vi redogör även för hur vi har 
lyckats med uppsatsens syfte och hur framtida forskning kring ämnet skulle kunna 
bedrivas.   
 
 

6.1	  Besvarande	  av	  forskningsfråga	  1	  
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• Hur	  etablerar	  svenska	  företag	  produktion	  i	  Kina?	  
	  

När den empiriska undersökningen och analysen var färdigställt, visade det sig att de 

svenska företagen vi varit i kontakt med använder sina nätverk som hjälpmedel när de 

upprättade sin internationaliseringsprocess till Kina. Samtliga av företagen hade 

kunder som redan var etablerade på den kinesiska marknaden och ett par av företagen 

hade blivit tillfrågade om de kunde etablera sig i Kina också, för att fortsätta kunna 

leverera till sina kunder även på den marknaden. Vi kunde relativt enkelt se att detta 

beteende stämmer väl in på hur företag agerar enlig nätverksmodellen. Där företags 

relationer och nätverk ses som den största faktorn till varför företag etablerar sig 

utomlands.  

 

Teorin som idag existerar, hävdar ofta att om företag ska etablera produktion i ett 

annat land så är det av stor betydelse vilket utvecklingspotential ett land har samt 

vilka inbesparningar som går att göra om man flyttar dit. Denna teori är något som vi 

kan stryka efter att vi analyserat hur det ser ut för svenska företag och varför de valde 

just att etablera sig på den kinesiska marknaden. Resultatet indikerade just på att det 

framförallt var nätverket och utvecklingspotentialen i landet samt hur mycket lägre 

skatter och lönekostnader det var som var viktigaste aspekterna till val av marknad. 

Teorin beskriver internationaliseringsprocessen för att nå produktionsstadiet som 

relativt krånglig och komplex. Det styrker inte vår uppsats. Resultatet som vi kommit 

fram till är snarare tvärtom, det fungerar ganska likvärdigt som processen gör i 

Sverige.  

 

När svenska företag väl valt att starta igång med sin internationaliseringsprocess för 

att nå till produktionsstadiet på den kinesiska marknaden, fungerar det normalt sätt 

inte speciellt olikt som på den svenska marknaden. Företagen utser då en eller flera 

personer som blir ansvariga för projektet, för att sedan åka till Kina och granska 

marknaden på plats. När geografiskt läge sedan är valt, är det dags att skriva avtal 

som ska gälla för fabrik, arbetare osv. I detta steg av internationaliseringen är det 

vanligt att anställa en expert på avtal som förstår och kan granska dessa på ett sätt för 

att undvika felaktigheter. När avtalen är färdigställda och överenskomna så är det i 

princip bara att starta igång med fortsatta processen. Teorin beskriver denna process 

som komplicerad, men det är inget som vi är överens med teorin om. Efter vi 
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analyserat och granskat vår empiriska undersökning så är resultatet att det fungerar 

ungefär lika smidigt som i Sverige. Skulle det dyka upp några bekymmer så är det 

många svenska företag på plats i Kina redan, vilket innebär att det finns expertis att ta 

del av ifall det är några oklarheter som dyker upp på vägen.  

 

Lärdomen som vi dragit från studien är framförallt att processen till att etablera 

produktion på den kinesiska marknaden inte behöver vara speciellt mycket 

krångligare än i Sverige. Företagen som väljer att etablera sig i Kina har i regel redan 

kontakter och kunder på plats och eftersom Kinesers allmänna ekonomi går upp så 

ökar även deras efterfrågan på mängder av produkter. Teorier som exempelvis 

Uppsala modellen som beskriver internationaliseringsprocessen som en ofta 

långdragen process, där företag tar små inkrementella steg och iakttar och drar lärdom 

från tidigare erfarenheter. Resultatet motsäger sig detta beteende och visar att det är 

möjligt att etablera sig i Kina, även ifall man endast varit verksam inom Norden sedan 

tidigare. 

 

Ingen av företagen har heller inte varit tvungna att använda sig utav några mutor eller 

liknande för att etablera sin produktion på den kinesiska marknaden. När det väl dykt 

upp något problem har det kunnat åtgärdas, mycket tack vare att det redan finns 

många svenska företag på den kinesiska marknaden samt hjälporganisationer. Där det 

finns möjlighet att få hjälp om så krävs. Många företag har redan gått igenom samma 

process och dragit lärdom från hur det gick tillväga. Från det att företagen har bestämt 

sig för att starta produktion i Kina har ingen av företaget upplevt det som en 

långdragen process. För företaget Habia tog det sex månader innan fabriken var 

färdigställd och igång, vilket indikerar på snabb processen kan vara.  

 

Efter att analysen och den empiriska undersökningen var färdigställd är vi beredda att 

gå emot teorin, som i många fall beskriver processen som långdragen, medan 

verkligheten ser annorlunda ut. Ser företag att det finns en efterfrågan på deras 

produkter eller tjänster så finns det inga större hinder till varför de inte skulle våga ta 

klivet och etablera sig på den kinesiska marknaden, likväl som någon annan.  
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6.2	  Besvarande	  av	  forskningsfråga	  2	  

	  
• Vilka	  utmaningar	  möter	  svenska	  företag	  vid	  etablering	  av	  produktion	  i	  Kina	  

samt	  vilka	  möjligheter	  finns?	  

	  

 

Det visar sig att det skiljer sig åt mellan företagen när de gäller vilka utmaningar de 

ställs inför. Självklart är detta någonting som alltid kommer att vara annorlunda för 

företag beroende på storlek, bransch, operationssätt etc. I det stora hela visar 

uppsatsen dock att de utmaningarna som teorin hänvisar till, gällande at starta upp 

företagets produktion och börja tillverka sina produkter i Kina inte är lika påfallande 

som vi först trodde efter den teoretiska forskningen. Visserligen är teorin 

sammantaget baserad på utländska företag utan att ta något speciellt land i åtanke. I 

den empiriska undersökningen som vi bedrev i skrivandet av uppsatsen var det 

däremot bara svenska företag som undersöktes och de fann inga större problem eller 

utmaningen när de etablerade och använde sig av produktion i landet. Ett hot som 

dock noterats är att efterfrågan på vissa typer av produkter har minskat. Dock är detta 

inte ett hot bara i Kina utan i alla länder. Företag måste erbjuda produkter som folk 

efterfrågar. 

 

När det gäller möjligheter i landet så är den teoretiska undersökningen överens med 

den empiriska på många nivåer. Företagen är överens om att det finns stora 

möjligheter med en stor kundbas i landet som ökar succesivt med att den ekonomiska 

tillväxten och chansen för stor avkastning blir bara större med åren som har gått. 

Däremot är det ett av företagen i arbetet som inte längre går med lika stor vinst som 

tidigare då konkurrensen om deras kunder har blivit hårdare. Detta är givetvis en 

utmaning som alla företag på den kinesiska marknaden kommer att ställas för med 

den ökade tillväxten i landet.  

 

Att implementera sin R & D avdelning i Kina är någonting som både den teori och 

empiri vi har hittat stödjer. Det var ett av de företag vi undersökte som inte hade några 

direkta planer på att flytta över sin forskningsavdelning till Kina men kunde tänka sig 
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göra det i framtiden ifall de hittade rätt leverantörer för att kunna tillverka och 

utveckla deras produkter med samma kvalité som de kan i Sverige.  

 

Sammantagit finns det stora möjligheter i Kina och mycket pekar på att det även i 

framtiden kommer vara ett land med ökade möjligheter. Ekonomin och 

levnadsstandarden går upp för Kineser så att även deras efterfrågan på många 

produkter ökar. Den största risken som har visat sig efter att analyserat det empiriska 

materialet och som teorin i viss mån styrker är att konkurrensen hårdnar i Kina samt 

att lönerna och material i viss mån ökar. Dock är det fortfarande betydligt billigare än 

i Sverige. 

 

6.3	  Begränsningar	  
	  

En begränsning med vår uppsats är att den endast involverar fyra olika företag. Detta 

kan vara i minsta laget för att kunna spegla hur det ser ut för alla svenska företag när 

det gäller internationaliseringsprocessen till Kina. Anledningen till att det blev fyra 

företag är eftersom det var betydligt svårare att få lämpliga företag att medverka på 

intervjuer än vad vi räknande med. Eftersom fyra företag förmodligen inte är 

tillräckligt många för att kunna ses representativa och spegla verkligheten alla 

svenska företag i Kina.  Dock gav det oss möjligheten att bearbeta dessa fyra företag 

mer djupgående och sätta oss in i deras situation närmare. 

 

En annan begränsning är att det bara är B2B företag som har undersökts i uppsatsen. 

B2B företag styrs framför allt av vad andra företag vill ha och fokuserar inte lika 

mycket på konsumenter, även ifall de i slutändan ofta är slutkunden i hela processen. 

Att fokusera på B2C företag skulle inte helt osannolikt kunna bidra med ett annat 

resultat än det vi har kommit fram till.  

6.4	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
	  
Forskning i hur svenska verksamhet fungerar i Kina och hur den håller på att 

utvecklas i framtiden är relativt begränsad för tillfället. Eftersom teorin i uppsatsen 

ändå skilde sig en del från den empiriska forskningen vi har bedrivit visar detta ett 

gap. Därför har vi följande förslag på fortsatt forskning inom området: 
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1. Undersöka hur skandinaviska företag etablerar produktion på den kinesiska 

marknaden. 

2. Undersöka hur svenska B2C företag etablerar produktion på den kinesiska 

marknaden 

3. Undersöka hur skandinaviska B2C företag etablerar produktion på den 

kinesiska marknaden. 

4. Undersöka framtidsmöjligheterna för svenska företag på den kinesiska 

marknaden.  

 

6.5	  Teoretiska	  implikationer	  och	  råd	  tillföretagsledare	  
	  
I teorin beskrivs ofta internationaliseringsprocessen som en komplex och utdragen 

process. Vilket inte alls stämmer överens med uppgifterna vi fått fram i vår 

empiriinsamling. Företagen startar sin internationaliseringsprocess i takt med att deras 

kunder och nätverk etablerar sig utomlands. Detta ger företagen en redan existerande 

kundbas på den nya marknaden och det finns i regel hjälp att få när några problem 

dyker upp. Överlag så anser representanterna från företagen vi varit i kontakt med att 

det är enkelt att etablera sig på den kinesiska marknaden. De hävdar att det inte är 

speciellt stora skillnader jämfört med att etablera sig i Sverige. Ser företag potential i 

att etablera sig i Kina skulle vi rekommendera detta land även i framtiden. Framförallt 

om företaget redan har kunder och ett nätverk i Kina. Denna rekommendation känner 

vi är rättfärdigad, dels med tanke på hur företagen vi varit i kontakt med har agerat, 

men även eftersom att representanterna hävdar att Kina som marknad ser lovande ut 

inför framtiden också. Vi kan även konstatera at nyckeln till framgång på den 

internationella marknaden tycks vara relationer och nätverk. Samtliga företag hävdar 

att det är därför de valt att etablera sig utomlands. Att agera enligt Uppsala modellen 

eller born globals kan förmodligen fungera. Det beror troligen på vilket typ av företag 

det handlar om. Men det är viktigt att understryka hur viktigt det är med befintliga 

relationer.  
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Detta innebär att man som nytt företag på den Kinesiska marknaden bör lägga fokus 

på att upprätta och behålla affärs relationer för att internationaliseringen ska få en 

stark grund. Företag bör agera efter Uppsala modellen alternativt born globals 

beroende på hur företagets struktur och historik ser ut. 

 

Det är dock viktigt att poängtera för företagsledare att företag har märkt att löner, 

material och liknande har gått upp i pris och i det avseendet är den kinesiska 

marknaden sannolikt inte lika lukrativ i framtiden.  
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Transkribering	  
	  
Intervju	  med	  Anders	  Svensson	  Texo	  AB	  
	  
A=	  Anders	  Svensson	  
F=	  Filip	  Linnér	  
M=	  Max	  Hermansen	  
	  
F:	  Hej	  det	  här	  var	  Filip	  Linnér	  ifrån	  Linnéuniversitetet	  
A:	  Hallå	  hallå	  
F:	  Hej	  jag	  hoppas	  inte	  att	  vi	  ringer	  olämpligt	  
A:	  nej	  då	  nej	  då.	  Ni	  kanske	  redan	  har	  försökt	  ringa	  innan	  
F:	  Ja	  vi	  gjorde	  ett	  försök	  lite	  tidigare	  
A:	  Ja	  jag	  var	  dessvärre	  fördröjd	  
F:	  Det	  är	  absolut	  ingen	  far,	  stort	  tack	  förresten	  för	  att	  du	  ville	  hjälpa	  till	  och	  vilja	  
vara	  med	  på	  intervjun	  
A:	  Det	  är	  ingen	  fara	  det	  är	  kul	  att	  kunna	  hjälpa	  till,	  jag	  vet	  att	  det	  inte	  är	  så	  många	  
som	  kan	  tänkas	  ställa	  upp	  på	  sådana	  här	  saker.	  Men	  man	  måste	  ju	  priotera	  de	  
som	  vill	  och	  som	  är	  intresserade	  av	  det	  man	  gör	  
F:	  Ja	  det	  är	  ju	  faktiskt	  lite	  svårare	  än	  man	  kan	  tro	  faktiskt.	  
A:	  JA	  
F:	  Det	  ar	  i	  älmhult	  som	  du	  satt	  och	  jobbade	  förresten?	  
A:	  Ja	  det	  stämmer	  det	  
F:	  Ok,	  men	  vi	  ska	  inte	  ta	  mer	  tid	  än	  nödvändigt	  av	  dig	  så	  vi	  sätter	  igång	  med	  
intervjun	  här.	  
A:	  Jajamen	  det	  är	  bara	  att	  köra	  på.	  
F:	  Först	  tänkte	  vi	  hör	  med	  dig,	  som	  vi	  har	  förstått	  är	  ni	  verksamma	  i	  Kina.	  Och	  ta	  
reda	  på	  varför	  Kina	  ar	  en	  marknad	  som	  ni	  valde	  att	  satsa	  på	  helt	  enkelt.	  
A:	  Ja	  nu	  ska	  jag	  inte	  vara	  stöddig,	  men	  detta	  är	  en	  typsik	  studentfråga.	  Som	  man	  
får	  ganska	  ofta	  och	  det	  är	  rätt	  intressant.	  Många	  gånger	  tänker	  man	  när	  man	  
studerar,	  som	  ni	  nu	  gör,	  att	  marknaden	  är	  oändlig	  och	  att	  man	  kan	  välja	  och	  
vraka.	  Ska	  man	  välja	  Älmhult,	  smålan	  eller	  till	  och	  med	  så	  till	  med	  Sverige	  eller	  
vill	  man	  gå	  utomlands.	  Varför	  ska	  jag	  då	  ta	  Kina	  osv.	  Och	  det	  är	  en	  intressant	  
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fråga.	  I	  Vårt	  fall	  är	  det	  så	  att	  vi	  utvecklar	  och	  tillverkar	  en	  produkt,	  som	  är	  väldigt	  
unik	  i	  sitt	  slag,	  det	  finns	  bara	  tre	  företag	  i	  världen	  som	  tillverkar	  maskiner	  i	  detta	  
slaget.	  Och	  för	  att	  överleva	  måste	  vi	  då	  sälja	  detta	  till	  kunder	  som	  vill	  ha	  dem.	  
Och	  det	  är	  så	  att	  efterfråga	  hyar	  varit	  väldigt	  sdtor	  i	  kina,	  och	  då	  kan	  man	  ju	  fråga	  
varför	  valde	  ni	  just	  Kina.	  Men	  vi	  anser	  inte	  att	  vi	  valde	  just	  Kina	  utan	  vi	  har	  haft	  
ett	  väldigt	  högt	  intresse	  från	  Kina	  på	  våra	  produkter	  väldigt	  länge,	  och	  första	  
leveransen	  dit	  gjordes	  1969	  så	  det	  är	  ganska	  nyligen.	  Och	  eh,	  Kina	  är	  den	  enskilt	  
största	  marknaden	  för	  sådana	  produkter	  som	  vi	  tillverkar,	  därför	  agerar	  vi	  
därför	  mycket	  med	  Kina.	  
M:	  Det	  är	  faktiskt	  rätt	  intressant,	  det	  är	  rätt	  vanligt	  bland	  de	  företag	  vi	  har	  
intervjuat	  att	  det	  just	  är	  kunderna	  som	  bestämmer	  var	  leverantörerna	  ska	  vara	  
aktiva.	  
A:JA	  men	  precis,	  varför	  skulle	  man	  annars	  gå	  in	  i	  ett	  land.	  Vi	  får	  ofta	  frågan	  varför	  
vi	  går	  in	  i	  ett	  land	  men	  vi	  har	  inte	  gått	  in	  i	  ett	  land	  vi	  sitter	  här	  hemma	  och	  filar	  på	  
våra	  maskiner.	  Sen	  måste	  vi	  givetvis	  sälja	  dessa	  maskiner	  där	  efterfrågan	  finns,	  
och	  efter	  frågan	  fanns	  och	  finns	  fortfarande	  i	  Kina.	  Och	  även	  i	  stort	  sett	  över	  hela	  
världen.	  Kina	  har	  sedan	  vi	  kom	  dit,	  i	  efterfråga	  ökat	  varje	  år	  vi	  har	  varit	  där	  fram	  
till	  idag	  då	  när	  det	  börjat	  planas	  ut	  och	  till	  och	  med	  sänkas	  på	  senast	  år.	  
M:	  Okej	  där	  ser	  man,	  är	  det	  förövrigt	  bara	  försäljning	  ni	  sysslar	  med	  i	  Kina	  eller	  
är	  det	  även	  produktion?	  
A:	  Asså	  man	  kan	  säga	  såhär,	  de	  maskiner	  vi	  tillverkar	  konstruerar	  vi,	  och	  
monterar	  vi	  här	  i	  Älmhult.	  Vi	  producerar	  inte	  de	  konstruktioner	  som	  behövs	  för	  
att	  producera	  maskinerna	  utan	  de	  köps	  in	  från	  under	  levarantörer	  utifrpn	  vpra	  
egna	  konstruktioner.	  När	  vi	  sedan	  transportarat	  produkterna	  till	  kina	  installerar	  
de	  hos	  våra	  kunder.	  Och	  de	  är	  den	  modell	  vi	  i	  största	  del	  arbetar	  med.	  Men	  sedan	  
fyra	  år	  tillbaka	  har	  vi	  då	  samägdt	  ett	  produktionsbolag	  i	  kina.	  För	  att	  egentligen	  
närma	  oss	  ett	  lägre	  kundsegment,	  ett	  segment	  som	  inte	  har	  i	  sitt	  kassavalv	  inte	  
har	  råd	  med	  en	  svenska	  maskin.	  Ett	  segment	  som	  inte	  vill	  betala	  de	  pengarna	  
helt	  enkelt.	  Och	  de	  är	  det	  kundsegmenetet	  som	  vi	  har	  närmat	  oss	  där	  borta,	  vi	  
köper	  fortfarande	  in	  komponenter	  från	  under	  levarntörer	  men	  sammansätter	  
dem	  i	  vår	  fabrik	  i	  kina.	  Tillverkningsmässigt	  är	  därför	  siutationen	  liknande	  den	  
vi	  har	  i	  Sverige.	  	  
M:	  Okej,	  har	  ni	  några	  utvecklings	  planer	  där	  i	  Kina,	  att	  utveckla	  detta	  koncept	  
ytterligare,	  att	  kanske	  flytta	  all	  tillverkning	  till	  Kina	  istället	  eller	  något	  liknande?	  
Jag	  menar	  billigare	  blir	  det	  kanske	  i	  så	  fall	  men	  kanske	  lidande	  kvalité	  mässigt?	  
A:	  Asså,	  som	  en	  sideffekt	  av	  etableringen	  av	  den	  här	  anläggningen	  i	  Kina,	  då	  har	  
vi	  tänkt	  här	  i	  Älmhult	  att	  jaha	  då	  kan	  vi	  hitta	  ett	  annat	  underleverantörs	  nät	  som	  
vi	  kan	  användas	  oss	  av	  även	  här	  i	  sverige.	  Med	  billigare	  komponenter	  då	  va.	  Och	  
det	  har	  vi	  jobbat	  med	  lite	  men	  det	  är	  ömsom	  vin	  ömsom	  vatten	  va.	  Det	  är	  inte	  så	  
enkla	  saker	  som	  kan	  spottas	  ut	  ur	  en	  maskin	  för	  att	  tillverka	  de	  komponenter	  vi	  
behöver	  utan	  de	  krävs	  avancerade	  och	  dyra	  maskiner	  för	  att	  tillverka	  dessa	  
komponenter.	  Och	  då	  kanske	  de	  är	  dyra	  här,	  men	  det	  är	  ju	  skitviktigt	  att	  det	  blir	  
rätt	  då	  så	  vi	  beställer	  bara	  exakt	  så	  många	  som	  vi	  behöver.	  Och	  de	  har	  inte	  alltid	  
blivit	  det	  när	  vi	  beställt	  ifrån	  Kina.	  Och	  de	  lilla	  färetag	  som	  vi	  gör	  affärer	  med,	  
saka	  vi	  då	  orka	  göra	  en	  analys	  innan	  vi	  gör	  beställningar,	  kommer	  det	  bli	  tung	  
och	  det	  kommer	  bli	  dyrt.	  Så	  vid	  vissa	  komponenter	  kan	  det	  vara	  värt	  det	  men	  
inte	  alla.	  	  
M:	  Nej	  det	  förstår	  vi,	  vi	  tänkt	  kolla	  lite	  vidare	  med	  är	  här.	  Det	  är	  ju	  framför	  allt	  
tillverkning,	  sammanställning,	  installation	  och	  beställning	  ni	  sysslar	  med	  på	  den	  
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kinesiska	  marknaden.	  Men	  vi	  tänkte	  bara	  hör	  med	  dig	  bara	  hur	  komplicerad	  
processen	  var	  att	  starta	  upp	  verksamheten	  i	  Kina.	  Ifall	  det	  var	  en	  enkel	  processs	  
eller	  om	  det	  fanns	  många	  hinder	  som	  ni	  stötte	  på	  längst	  vägen.	  
A:	  Ja	  man	  kan	  ju	  säga	  som	  så	  att	  affären,	  vi	  etablerade	  en	  kontakt	  med	  ett	  hong	  
kong	  baserat	  bolag	  som	  agerade	  som	  vår	  agent.	  Vi	  har	  alltså	  skrivit	  ett	  
agentkontrakt	  med	  detta	  hong	  kong	  baserade	  företag	  som	  då	  har	  företrätt	  oss	  på	  
den	  kinesiska	  marknaden	  sedan	  mitten	  av	  80	  talet.	  De	  diskuterar,	  argumenterar	  
och	  förhandlar	  med	  kunden.	  I	  många	  fall	  så	  kommer	  vi	  även	  dit	  för	  att	  stå	  med	  i	  
slutförhandlingen	  för	  att	  knyta	  säcken.	  Och	  kontraktet	  skrivs	  då	  på	  av	  vårt	  
företag	  och	  slutkunden	  i	  Kina.	  	  
M:	  Okej,	  så	  agenten	  får	  då	  bara	  en	  procent	  av	  de	  hela	  i	  slutändan?	  
A:	  Och	  då	  får	  agenten	  en	  procent	  på	  betalningen	  då	  helt	  enkelt,	  och	  hinder,	  nja	  
det	  fanns	  inga	  direkta	  hinder.	  Det	  finns	  inga	  direkta	  hinder	  när	  det	  gäller	  att	  sälja	  
till	  Kina	  däremot	  kan	  det	  finnas	  hinder	  när	  man	  vill	  importera	  från	  Kina.	  De	  
handlar	  väldigt	  mycket	  om	  att	  de	  inte	  vill	  förlora	  någon	  procent.	  Tex	  vid	  frakt	  
och	  liknande	  så	  gråter	  de	  och	  vill	  inte	  släppa	  någon	  tiondels	  procent	  om	  det	  blir	  
dyrare	  än	  de	  har	  tänkt	  sig.	  Till	  någon	  myndighet	  någon	  avgift	  eller	  så	  här.	  Och	  det	  
märker	  man	  när	  man	  vill	  göra	  affärer	  med	  att	  de	  hela	  tiden	  försöker	  häckla	  och	  
undgå	  alla	  avgifter	  Så	  det	  märker	  man	  när	  man	  skapar	  ett	  avtal	  med	  dem	  och	  det	  
tar	  ofta	  en	  himla	  tid	  innan	  detta	  går	  igenom.	  Därför	  får	  man	  vara	  lite	  smart	  och	  
försöka	  skriva	  av	  såda	  här	  saker	  redan	  i	  avtalet	  så	  man	  slipper	  vänta	  i	  all	  evighet.	  
I	  övrigt	  annars	  är	  den	  största	  risken	  att	  man	  inte	  får	  betalt.	  Så	  det	  är	  givetvis	  
viktigt	  att	  de	  måste	  man	  säkra	  upp	  i	  affären	  så	  att	  man	  får	  betalt	  direkt	  	  
M:	  Nu	  vet	  jag	  inte	  ifall	  det	  stämer	  in	  hos	  er,	  men	  innan	  ni	  starta	  verksamheten	  i	  
Kina	  hade	  ni	  fördelar	  av	  ert	  tidigare	  nätverk	  i	  Kina	  med	  era	  kunder	  på	  så	  vis?	  
A:	  nja	  inte	  riktigt,	  man	  kan	  säga	  som	  så	  här.	  I	  Kina	  finns	  det	  inhemska	  bolag	  som	  
agerar	  på	  den	  kinesiska	  markanden.	  Sen	  finns	  det	  även	  utländska	  boag	  som	  har	  
flyttat	  sin	  verksamhet	  till	  Kina	  men	  de	  är	  då	  inte	  i	  median	  fallet	  intresserade	  av	  
Kinesiska	  maskiner.	  De	  vill	  då	  ha	  maskiner	  från	  oss	  eller	  av	  någon	  annan	  
maskintillverkare.	  De	  handlar	  inte	  om	  att	  de	  vill	  ha	  billigare	  maskiner	  utan	  att	  de	  
sänker	  sina	  kostnader	  på	  hyra,	  arbetskraft	  och	  andra	  saker	  helt	  enkelt.	  	  
M:	  Men	  då	  kanske	  det	  var	  så	  att	  ni	  ändå	  har	  haft	  nytta	  av	  de	  varit	  era	  gamla	  
kunder?	  
A:	  Ja	  jo	  det	  kan	  man	  väl	  säga	  faktiskt.	  
M:	  Yes,	  men	  va	  bra,	  då	  ska	  vi	  se	  nu	  har	  ni	  pratat	  lite	  om	  att	  ni	  nischar	  er	  lite	  mot	  
ett	  nytt	  kundsegment	  men	  finns	  det	  några	  andra	  planer	  på	  att	  utveckla	  
verksamheten	  i	  Kina	  just,	  ni	  säger	  att	  verksamheten	  och	  efterfråga	  har	  minskat	  
lite	  nu	  ju	  men	  hur	  ser	  det	  ut?	  
A:	  Ja	  faktum	  är	  att	  här	  i	  Älmhult	  har	  vi	  nyligen	  genomfört	  ett	  
besparingsprogramm	  där	  vi	  har	  blivit	  tvungen	  att	  säga	  upp	  en	  hel	  del	  personal	  
beroende	  på	  att	  efterfrågan	  runt	  om	  i	  världen	  inte	  är	  tillräckligt	  stark,	  beroende	  
på	  att	  vi	  inte	  har	  fått	  ett	  riktigt	  flöde	  där	  vi	  har	  haft	  mycket	  att	  göra	  i	  vissa	  
perioder	  och	  sedan	  i	  andra	  perioder	  när	  det	  är	  mindre	  att	  göra	  har	  sådan	  
perioder	  dessvärre	  börjat	  öka	  i	  längre	  och	  längre	  omgångar.	  Och	  längre	  
tidsmässigt	  har	  vi	  nästan	  ingenting	  att	  göra	  SÅ	  det	  är	  frästande	  att	  tänka	  att	  vi	  
skulle	  tillverka	  och	  producera	  maskiner	  endast	  i	  kina	  men	  för	  leverans	  till	  usa	  
eller	  europé	  eller	  var	  det	  nu	  än	  är	  a.	  SDet	  är	  frästande.	  Så	  en	  tumrägel	  från	  vår	  
horisont	  om	  man	  säger	  så	  då,	  med	  våra	  maskiner,	  kan	  man	  säga	  att.	  I	  Kina	  i	  dag	  
producerar	  vi	  nu	  en	  tecknologi	  som	  vi	  använda	  på	  70	  eller	  80	  talet	  i	  sverige.	  De	  
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finns	  ny	  tecknologi	  som	  vi	  inte	  ens	  vill	  sätta	  där	  borta	  i	  landet,	  för	  att	  slippa	  gå	  
igenom	  vissa	  tankar	  och	  rättigheter.	  Men	  om	  man	  säger	  en	  sånn	  här	  80	  tals	  
maskin	  så	  kan	  man	  jämföra	  kostnaderna	  lite.	  Tar	  man	  bara	  
tillverkningskostnaden	  för	  en	  sånn	  maskin	  här	  i	  sverige	  så	  blir	  kostnaden	  
ungefär	  lika	  hög	  som	  vad	  slutkunden	  i	  Kina	  är	  villg	  att	  betala	  för	  maskinen.	  Och	  
då	  kan	  du	  själv	  tänka	  dig	  att	  den	  ekvationen	  är	  omöjlig.	  Och	  genom	  att	  göra	  
maskinen	  i	  Kina	  så	  kan	  vi	  ligga	  på	  en	  marginal	  på	  20-‐25%	  så	  det	  är	  i	  alla	  fall	  en	  
marginal	  vi	  klarar	  av	  att	  jobba	  med.	  
F:	  Får	  man	  fråga	  ungefär	  vad	  en	  sådan	  här	  maskin	  kostar	  att	  tillverka?	  Eller	  det	  
är	  ganska	  olika	  kanske	  
A:	  I	  Kina	  menar	  du?	  En	  kinesiska	  maskin?	  
F:	  JA	  precis.	  
A:	  Den	  kostar	  ungefär	  att	  tillverka	  mellan	  6-‐8	  millioner	  och	  det	  är	  då	  den	  gamla	  
typen	  av	  maskiner.	  De	  nya	  maskinerna	  som	  tillverkas	  i	  sverige	  kostar	  ungefär	  20	  
miljoner.	  Men	  det	  är	  svårt	  att	  jämföra	  dem,	  det	  går	  inte	  riktigt	  utan	  det	  är	  som	  att	  
jämföra	  en	  riktigt	  gammal	  volvo	  240	  med	  den	  nya	  xc90	  som	  kommer	  ut	  här	  nu.	  
Det	  går	  att	  köra	  med	  dem	  båda	  men	  annars	  är	  det	  inte	  mycket	  gemensamt.	  
M	  &	  F:	  haha	  
A:	  haha,	  nej	  men	  det	  är	  lite	  så	  det	  är	  va,	  de	  går	  att	  köra	  med	  båda	  två	  men	  ananrs	  
är	  det	  inte	  mer	  med	  det.	  Det	  är	  liksom	  inte	  att	  jämföra	  äpple	  med	  äpple	  på	  det	  
viset,	  det	  går	  att	  ta	  sig	  fram	  och	  hålla	  på	  men	  det	  skiljer	  sig	  en	  hel	  del.	  	  
M:	  Vi	  förstår,	  då	  ska	  vi	  se	  vi	  har	  en	  en	  fråga	  här	  som	  vi	  ställe	  till	  alla	  vi	  talar	  med	  
men	  i	  ert	  fall	  kanske	  det	  inte	  är	  någonting	  som	  ni	  jobbar	  jättemycket	  med.	  
Frågan	  är	  vad	  det	  är	  för	  arbete	  med	  CSR	  som	  ni	  sysslar	  med	  på	  den	  kinesiska	  
marknaden.	  Om	  vi	  nu	  tänkar	  på	  det	  produktionsbolag	  som	  ni	  är	  delägare	  i.	  
A:	  I	  Sverige	  idag	  är	  vi	  ungefär	  40	  anställda	  och	  i	  Kina	  är	  vi	  25	  stycken	  och	  det	  vi	  
kan	  säga	  här	  är	  att	  vi	  egentligen	  inte	  har	  något	  specielt	  program	  för	  detta	  i	  ett	  så	  
här	  smått	  företag.	  Däremot	  är	  det	  ju	  så	  att	  detta	  är	  någonting	  vi	  bryr	  oss	  om	  så	  vi	  
har	  ju	  koll	  på	  det.	  Det	  är	  någonting	  som	  vi	  villförbättra	  men	  ur	  ett	  hållbarhets	  
perspektiv	  finns	  det	  egentligen	  inte	  så	  mycket	  för	  oss	  att	  göra.	  	  
M:	  Ni	  gör	  inga	  speciella	  undersökningar	  ifall	  ni	  använder	  er	  av	  speciella	  
leverantörer,	  gör	  bakgrund	  koller	  på	  dem	  så	  de	  följer	  de	  stadgar	  som	  ni	  själva	  
har	  satt	  upp.	  
A:	  nej	  riktigt	  så	  funkar	  det	  inte,	  vi	  har	  ju	  kunder	  som	  inte	  vill	  kopplas	  ihop	  med	  
sånt	  här.	  Vi	  har	  ju	  koll	  på	  att	  leverantörer	  inte	  använder	  sig	  av	  barnarbete	  och	  
iknande	  så	  sånt	  har	  vi	  koll	  på.	  
M:	  Okej	  va	  bra.	  Nej	  avslutningsvis	  tänkte	  vi	  egentligen	  bara	  höra	  med	  dig	  här,	  
vad	  ni	  har	  för	  framtida	  mål	  med	  verksamheten	  i	  Kina.	  Vad	  nästa	  steg	  är	  i	  er	  
utveckling	  helt	  enkelt.	  
A:	  Detkan	  bli	  så	  vi	  har	  inte	  riktigt	  bestämmt	  oss	  där	  vi	  får	  se	  vad	  framtiden	  har	  
att	  erbjuda,	  det	  är	  ingenting	  som	  är	  skrivit	  i	  sten	  vhur	  vi	  ska	  gå	  tillväga	  i	  
framtiden.	  
M:	  Okej,	  finns	  det	  förresten	  någon	  annan	  utländskmarknad	  som	  ni	  har	  fixerat	  på	  
att	  expandera	  till	  eller	  satsa	  lite	  extra	  på	  i	  framtiden	  helt	  enkelt?	  
A:	  Nej	  det	  finns	  inte,	  vi	  tillverkar	  inte	  på	  någon	  annan	  plats	  och	  den	  försäljning	  
som	  sker	  utomlands	  sker	  framför	  allt	  redan	  genom	  agenter.	  I	  USA	  har	  vi	  ett	  
servicebolag,	  ett	  dotterbolag	  som	  tar	  hand	  om	  verksamheten	  där	  och	  det	  är	  där	  
den	  är	  som	  störst.	  Uppföljningen	  av	  affärerna	  där	  också.	  
M:	  Erbjuder	  ni	  även	  service	  av	  maskiner	  i	  fall	  något	  skulle	  gå	  fel.	  
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A:	  Jajamen	  det	  gör	  vi	  genom	  de	  service	  bolagen	  vi	  har,	  de	  hjälper	  till	  med	  
reservdelar	  och	  installationer	  ifall	  det	  behövs.	  
F:	  Okej,	  men	  va	  bra	  det	  va	  nog	  alla	  frågor	  vi	  hade	  faktiskt.	  Vi	  har	  fått	  jättebra	  svar	  
här	  så	  vi	  får	  tacka	  så	  hemskt	  mycket	  för	  hjälpen.	  
A:	  Ingen	  fara	  alls.	  	  
F:	  Kanon,	  vi	  skickar	  jättegärna	  det	  färdiga	  resultatet	  av	  uppsatsen	  här	  ifall	  det	  är	  
av	  intresse	  för	  dig?	  
A:	  Ja	  det	  var	  faktiskt	  någonting	  som	  jag	  tänkte	  fråga	  så	  det	  får	  ni	  jätte	  gärna	  göra.	  
F:	  jaja	  men	  då	  gör	  vi	  så,	  men	  tack	  åter	  igenom	  och	  ha	  en	  bra	  dag.	  
A:	  Tack	  det	  samma	  .	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Intervju	  med	  J	  Palmqvist	  Gnotec	  ab	  
	  
P=	  J	  Palmqvist	  
F=	  Filip	  Linnér	  
M=	  Max	  Hermansen	  
P:	  Hejsan.	  
M:	  Hejsan	  det	  här	  var	  max	  och	  Filip	  från	  Linné	  universitetet	  
P:	  Ja	  men	  hejsan	  jag	  antog	  att	  det	  var	  ni	  som	  ringde	  
M:	  Hehe	  men	  va	  bra	  
P:	  Jajamen	  jag	  var	  lite	  sen	  här	  man	  ajg	  hoppas	  inte	  det	  ska	  vara	  några	  problem	  
F:	  Nej	  då	  inte	  alls	  
M:	  Nej	  men	  vi	  kör	  väl	  igång,	  vi	  har	  inte	  tänkt	  vara	  allt	  för	  långvariga	  här	  idag.	  
P:	  De	  tär	  ingen	  fara	  det	  är	  bara	  att	  köra	  
M:	  Vad	  vi	  har	  förstått	  så	  för	  ni	  ett	  stort	  samarbete	  med	  Volvo	  personbilar,	  var	  det	  
en	  av	  era	  anledningar	  till	  att	  flytta	  en	  del	  av	  er	  verksamhet	  till	  just	  kina?	  
Eftersom	  de	  är	  verksamma	  där?	  
P:	  Ja	  precis,	  det	  var	  faktiskt	  därför	  vi	  flyttade	  dit,	  när	  de	  påbörjade	  produktionen	  
där	  bad	  de	  oss	  att	  följa	  efter	  eftersom	  vi	  tidigare	  jobbat	  tillsammans.	  Och	  
eftersom	  de	  tillverkar	  i	  otroliga	  mängder	  var	  det	  ett	  självklart	  val	  för	  oss	  att	  följa	  
med	  till	  Kina	  och	  leverera	  våra	  produkter	  till	  dem.	  
M:	  Kanon,	  då	  tänkte	  vi	  börja	  med	  att	  höra	  hur	  processen	  fungerar	  där	  borta	  i	  
Kina	  det	  är	  väl	  produktion	  ni	  sysslar	  med	  där	  borta?	  Vi	  undrar	  hur	  själva	  
processen	  gick	  till.	  
P:	  Ja	  vi	  har	  ett	  bolag	  i	  Sverige	  egentligen,	  men	  har	  följt	  efter	  många	  andra	  företag	  
som	  gjort	  det	  innan	  i	  Kina	  gällande	  produktion.	  Vi	  började	  med	  att	  ha	  några	  killar	  
i	  kina	  som	  startade	  upp	  det	  hela	  innan	  vi	  kom	  över	  och	  startade	  upp	  
verksamheten.	  Efter	  ungefär	  ett	  halvår	  så	  hade	  vi	  fått	  tillstånd	  att	  starta	  upp	  
produktion	  i	  landet	  så	  då	  startade	  vi	  upp	  produktionen	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  
och	  flyttade	  över	  folk	  och	  utrustning.	  Bolaget	  sattes	  upp	  då	  i	  slutet	  på	  201	  och	  
lokalen	  flyttade	  vi	  in	  i	  mitten	  på	  2013	  och	  i	  mitten	  på	  2014	  startade	  vi	  igång	  
produktionen	  
M:	  Okej	  då	  gick	  det	  ju	  rätt	  kvickt	  ändå	  kan	  man	  ju	  säga.	  
P:	  Ja	  
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M:	  Är	  det	  några	  speciella	  skillnader	  när	  det	  gäller	  att	  starta	  upp	  företaget	  i	  kina	  
än	  om	  man	  tänker	  på	  hur	  det	  har	  varit	  när	  ni	  gjort	  liknande	  saker	  i	  t.ex.	  Europa?	  
P:	  Jag	  tror	  inte	  det	  är	  så	  stora	  skillnader	  egentligen,	  det	  finns	  vissa	  ramar	  man	  
måste	  följa	  här	  i	  Kina	  men	  det	  är	  inga	  konstigheter.	  
M:	  Okej,	  härligt.	  Vi	  hade	  en	  annan	  fråga	  sen	  men	  den	  är	  lite	  besvarad	  redan,	  den	  
handlade	  om	  ni	  hade	  använt	  ert	  tidigare	  nätverk	  när	  ni	  hade	  den	  här	  uppstarts	  
processen	  i	  kina.	  Framför	  allt	  då	  genom	  volvo	  personbilar	  då	  antar	  jag.	  
P:	  	  Ja	  precis,	  det	  är	  den	  första	  kunden	  vi	  jobbade	  med	  här	  och	  som	  jag	  nämnde	  är	  
det	  lättast	  att	  jobba	  med	  kunder	  som	  man	  redan	  är	  bekanta	  med	  på	  andra	  ställen	  
F:	  ja,	  sen	  tänkte	  vi	  även	  kolla	  om	  ni	  jobbade	  någonting	  med	  CSR	  eller	  det	  kanske	  
inte	  riktigt	  är	  något	  som	  hunnits	  med	  än?	  
P:	  Vi	  följer	  samma	  stadgar	  som	  vi	  gör	  i	  resten	  av	  bolaget,	  i	  Sverige	  och	  Europa	  
också.	  Våra	  kunder	  har	  krav	  på	  oss	  att	  vi	  ska	  följa	  internationella	  normer.	  Även	  i	  
vår	  certifiering	  måste	  vi	  ha	  mål	  med	  att	  jobba	  med	  CSR	  frågor.	  Så	  det	  är	  ingen	  
skillnad	  med	  i	  Kina	  och	  någon	  annanstans.	  
M:	  Är	  det	  så	  att	  ni	  ingår	  i	  något	  speciellt	  som	  ett	  CSR	  nätverk.	  Nu	  har	  ni	  ju	  egen	  
produktion	  så	  det	  kanske	  är	  lättare	  för	  er	  att	  hålla	  koll	  på	  det	  i	  och	  för	  sig.	  
P:	  Ja	  precis,	  nej	  det	  är	  inget	  särskilt	  så	  vi	  ingår	  i	  utan	  bara	  det	  att	  vi	  har	  våra	  egna	  
rutiner	  vi	  jobbar	  med.	  
M:	  Okej,	  då	  ska	  vi	  se,	  nu	  har	  ni	  vatt	  i	  Kina	  ett	  tag,	  det	  va	  ju	  i	  mitten	  av	  2013	  som	  ni	  
flyttade	  in	  i	  lokalerna?	  
P:	  Ja	  
M:	  Vad	  har	  ni	  för	  planer	  med	  att	  utveckla	  verksamheten,	  ifall	  det	  finns	  några?	  
P:	  Planen	  är	  att	  växa	  med	  de	  befintliga	  kunderna	  i	  bolaget	  och	  sedan	  även	  locka	  
till	  oss	  nya	  kunder.	  Det	  är	  svårt	  och	  säga	  och	  jag	  vill	  inte	  riktigt	  säga	  vad	  det	  är	  
för	  specifika	  kunder	  vi	  vill	  jobba	  med.	  Fortsätta	  med	  kunde	  som	  vi	  har	  i	  Europa	  
men	  som	  vi	  ännu	  inte	  jobbar	  med	  i	  Kina.	  
M:	  Okej	  men	  det	  är	  alltså	  mycket	  med	  bilindustrin	  som	  ni	  framför	  allt	  fokuserar	  
på?	  Men	  finns	  det	  även	  möjlighet	  att	  försätta	  med	  andra	  branscher	  eftersom	  Kina	  
idag	  har	  en	  väldigt	  hög	  tillväxt	  och	  otroligt	  många	  möjligheter?	  
P:	  Ja,	  bil	  industrin	  dominerar	  definitivt,	  men	  i	  övrigt	  har	  vi	  ungefär	  20	  %	  andra	  
kunder	  som	  inte	  har	  med	  bilindustrin	  och	  vi	  vill	  självklart	  jobba	  vidare	  med	  
dessa	  och	  försöka	  utveckla	  detta	  ännu	  mer.	  
F:	  Sen	  tänkte	  vi	  även	  hör	  just	  eftersom	  ni	  är	  på	  plats	  i	  Kina,	  om	  ni	  ser	  några	  hot	  
med	  att	  ha	  verksamheten	  i	  Kina,	  något	  som	  ni	  har	  tänkt	  på?	  
P:	  Nej	  det	  har	  vi	  egentligen	  inte,	  från	  många	  håll	  i	  Kina	  är	  man	  väldigt	  måna	  om	  
utländska	  företag	  och	  att	  affärerna	  ska	  fungera	  i	  landet.	  Jag	  tror	  att	  om	  man	  
förändrar	  det	  drastiskt	  på	  något	  sätt	  kommer	  det	  att	  förstöra	  handeln	  för	  Kina	  så	  
det	  är	  ingenting	  jag	  tror	  att	  vi	  behöver	  oroa	  oss	  för	  i	  framtiden.	  Det	  kommer	  att	  
flyta	  på	  som	  det	  gjort,	  så	  länge	  som	  man	  sköter	  sig,	  betalar	  skatter	  som	  man	  ska	  
och	  sköter	  om	  anställda	  som	  man	  ska.	  Det	  som	  kan	  bli	  ett	  problem	  på	  sikt	  är	  att	  
lönekostnader	  ökar	  väldigt	  fort	  i	  landet,	  i	  bilindustrin,	  det	  kommer	  alltid	  
kommer	  att	  tillverka	  bilar	  här	  men	  jag	  tror	  framför	  allt	  inom	  utvecklings	  sidan.	  
Att	  kinesiska	  ingenjörer	  kan	  bli	  dyrare	  än	  europeiska	  ingenjörer	  och	  då	  finns	  det	  
inte	  mycket	  orsaker	  att	  flytta	  över	  sådan	  verksamhet	  att	  man	  istället	  stannar	  
kvar	  i	  Europa.	  
M:	  Nej	  de	  tär	  intressant	  för	  det	  finns	  mycket	  forskning	  som	  pekar	  på	  att	  fler	  oh	  
fler	  företag	  flyttar	  över	  sin	  verksamhet	  till	  Afrika	  istället,	  att	  utveckling	  där	  sker	  
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lite	  fortare.	  Jag	  har	  för	  mig	  att	  ni	  inte	  finns	  till	  i	  Afrika	  för	  tillfället,	  inte	  
produktionsmässigt	  i	  alla	  fall.	  Är	  detta	  någonting	  som	  ni	  har	  planerat	  inför?	  	  
P:	  Nej	  egentligen	  inte,	  inte	  för	  oss.	  Största	  målet	  är	  inte	  att	  vara	  på	  en	  billigaste	  
produktionsplats	  utan	  för	  oss	  är	  det	  viktigt	  att	  finnas	  nära	  våra	  kunder	  och	  dem	  
kommer	  att	  finnas	  här	  i	  Kina.	  
M:	  Jättebra,	  jag	  vet	  att	  det	  är	  svårt	  för	  dig	  att	  svara	  på	  om	  det	  finns	  något	  
spännande	  på	  gång	  med	  verksamheten,	  ifall	  det	  är	  någonting	  ni	  ska	  utveckla	  
ännu	  mer	  med	  Gnotec?	  
P:	  Vi	  kommer	  att	  investera	  i	  ny	  utrustning	  och	  har	  ju	  bara	  varit	  igång	  med	  
massproduktion	  där	  i	  ett	  år	  så	  självklart	  kommer	  vi	  att	  förändra	  en	  hel	  del.	  	  
M:	  Okej	  men	  va	  kul,	  För	  ni	  även	  någon	  R	  &	  D	  verksamhet	  i	  Kina,	  tycker	  ni	  att	  det	  
är	  någonting	  att	  föredra	  att	  ha	  nära	  era	  kunder?	  
P:	  Vi	  kommer	  att	  utveckla	  det	  här	  också,	  många	  av	  våra	  kunder	  har	  utveckling	  
här	  lokalt	  så	  vi	  kommer	  att	  sätta	  upp	  ett	  samarbete	  även	  här	  och	  fortsätta	  det	  
arbete	  vi	  gjort	  i	  Sverige.	  	  
M:	  Finns	  det	  några	  skillnader	  när	  det	  gäller	  kvalité	  när	  det	  kommer	  till	  
produktion	  i	  Kina	  och	  i	  Sverige?	  
P:	  Där	  handlar	  det	  mycket	  om	  rutiner	  man	  sätter,	  och	  det	  blir	  ofta	  samma	  rutiner	  
som	  i	  Sverige	  vår	  tekniska	  chef	  här	  är	  svensk	  och	  har	  jobbat	  länge	  inom	  detta	  
område	  så	  jag	  tror	  vi	  kan	  hålla	  en	  väldigt	  bra	  nivå	  även	  här.	  
M:	  Det	  låter	  verkligen	  jätte	  spännande	  och	  vi	  har	  egentligen	  inget	  mer	  här	  att	  
störa	  dig	  med	  utan	  vi	  har	  fått	  svar	  på	  det	  vi	  ville	  ha	  faktiskt.	  Och	  vi	  är	  nöjda	  och	  
tacksamma	  för	  svaren.	  
P:	  Det	  låter	  bra,	  hur	  ser	  er	  tidsplan	  ut,	  är	  ni	  i	  närheten	  av	  att	  vara	  färdiga?	  
M:	  Ja	  vi	  är	  väl	  på	  väg	  i	  alla	  fall,	  vi	  har	  ungefär	  4	  veckor	  innan	  vi	  ska	  vara	  helt	  
färdiga.	  Så	  det	  är	  sista	  etappen	  kvar	  här	  nu.	  Men	  vi	  skickar	  gärna	  över	  den	  
färdigställda	  versionen	  till	  dig	  ifall	  du	  finner	  något	  intresse	  i	  det?	  
P:	  Ja	  det	  var	  just	  det	  jag	  tänkte	  fråga	  faktiskt,	  det	  var	  min	  nästa	  fråga	  faktiskt	  det	  
skulle	  jag	  gärna	  ta	  del	  av.	  
M:	  Det	  fixar	  vi	  inga	  problem	  alls.	  Då	  tackar	  vi	  så	  jätte	  mycket	  för	  hjälpen	  här	  
Jonas,	  jag	  hoppas	  vi	  inte	  störde	  dig	  allt	  för	  mycket.	  
P:	  Nej	  då	  det	  var	  inga	  problem	  alls	  jag	  tackar	  så	  mycket	  för	  intervjun.	  
F:	  tack	  själv	  och	  ha	  en	  trevlig	  helg	  i	  Kina	  nu.	  
P:	  Tack	  detsamma,	  hej	  då	  
	  
Intervju	  med	  H	  Larsson	  Habia	  Ab	  
H=	  Hans	  Larsson	  
F=	  Filip	  Linnér	  
M=	  Max	  Hermansen	  
	  
H:	  Hejsan	  förlåt	  för	  att	  det	  dröjde	  jag	  var	  tvungen	  att	  ta	  ett	  annat	  samtal.	  
M:	  Det	  gör	  verkligen	  inget,	  vi	  är	  bara	  tacksamma	  för	  att	  du	  tagit	  dig	  tid.	  
F:	  Du	  var	  i	  Sverige	  nu	  i	  alla	  fall?	  
H:	  Ja	  precis,	  det	  är	  tillbaks	  till	  kina	  på	  söndag	  igen,	  jag	  är	  där	  75	  %	  av	  min	  tid	  nu.	  
F:	  Det	  var	  inte	  illa	  
H:	  Men	  vi	  flyttar	  dit	  från	  och	  med	  augusti.	  
M:	  Okej	  där	  ser	  man	  
H:	  Ja	  vi	  kör	  fram	  till	  midsommar	  i	  kina	  sen	  blir	  det	  lite	  svenska	  sommar	  och	  
amerikansk	  somamr	  fram	  till	  flytten.	  
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F:	  Okej	  hör	  du	  oss	  bra	  förresten?	  
H:	  Jajamen	  det	  hörs	  bra.	  
M:	  Ja	  vi	  kan	  ju	  börja	  lite	  smått	  här	  med	  en	  generell	  fråga,	  något	  som	  kanske	  är	  
självklart	  för	  dig.	  Och	  det	  är	  varför	  ni	  valde	  just	  Kina	  som	  en	  marknad	  ni	  ville	  
satsa	  på?	  
H:	  Nej	  det	  var	  framför	  allt	  för	  att	  vi	  ville	  följa	  med	  våra	  kunder	  dit.	  Vi	  började	  
redan	  år	  2000	  med	  att	  gradvis	  flytta	  dit.	  Det	  var	  så	  långt	  ifrån	  produktion	  att	  
komma	  just	  då,	  men	  vi	  började	  med	  omskolning	  och	  leveranser	  och	  dylikt.	  Men	  
vi	  följde	  alltså	  med	  våra	  existerande	  kunder	  till	  Kina	  och	  Asien	  men	  det	  har	  nu	  
förändrats	  då	  vi	  levererar	  mer	  kablar	  till	  kinesiska	  kunder	  än	  till	  svenska	  kunder	  
M:	  Okej,	  men	  vad	  det	  ni	  började	  med	  i	  er	  internationaliseringsprocess	  var	  det	  då	  
export	  framför	  allt	  till	  era	  befintliga	  kunder	  där	  på	  marknaden?	  
H:	  Nej	  vi	  har	  alltid	  varit	  ett	  internationellt	  företag,	  redan	  på	  90talet	  hade	  vi	  
fabriker	  runt	  omkring	  i	  världen	  i	  Europa	  och	  USA	  och	  så.	  Vi	  har	  köpt	  upp	  lite	  
fabriker	  där	  vi	  haft	  kunder	  och	  flyttat	  dit	  verksamheten.	  Ursprungligen	  gjorde	  vi	  
bara	  leveranser	  till	  våra	  kunder	  i	  kina	  som	  då	  skötte	  sin	  tillverkning	  där.	  
M:	  Jaha	  okej,	  ja	  men	  då	  så	  då	  är	  vi	  med.	  	  
H:	  Ursprungligen	  var	  det	  inte	  försäljning	  till	  andra	  kunder	  utan	  det	  har	  kommit	  
senare.	  
F:	  Jaha	  okej.	  Men	  nu	  för	  tillfället	  är	  det	  så	  att	  produktionen	  ligger	  i	  kina	  i	  alla	  fall?	  
H:	  Ja	  när	  det	  gäller	  telekom	  så	  har	  vi	  flyttat	  ut	  all	  vår	  produktion	  dit	  och	  vi	  
levererar	  all	  vår	  telekom	  produkter	  från	  kina.	  Och	  har	  gjort	  så	  sedan	  2007-‐2008.	  	  
M:	  Okej	  men	  då	  förstår	  vi	  hur	  det	  funkar.	  Sen	  tänkte	  vi	  hör	  nu	  när	  vi	  ändå	  var	  
inne	  på	  produktions	  område	  här,	  hur	  komplicerat	  var	  det	  för	  er	  att	  starta	  upp	  
produktion	  i	  landet?	  Var	  det	  mycket	  motgångar	  och	  sådär	  när	  ni	  började	  den	  
processen?	  
H:	  Nja	  i	  och	  med	  att	  vi	  hade	  en	  egen	  process	  så	  att	  säga	  så	  kan	  man	  inte	  säga	  att	  
det	  funnit	  sånna	  problem.	  De	  är	  de	  vanliga	  med	  att	  det	  måste	  översättas	  
instruktioner	  och	  liknande.	  Det	  svåraste	  har	  varit	  att	  skaffa	  tillstånd,	  vad	  man	  får	  
göra	  vad	  man	  inte	  får	  göra.	  Tex	  när	  man	  har	  en	  business	  licens,	  man	  får	  kanske	  
köpa	  in	  saker	  men	  man	  får	  inte	  sälja	  saker,	  vi	  har	  jättesvårt	  med	  att	  sälja	  
material	  mellan	  fabrikerna	  tex.	  För	  att	  man	  inte	  ingår	  i	  business	  licens.	  
M:	  Har	  ni	  använt	  er	  av	  någon	  sorts	  medlare	  här	  eller	  någon	  affärskollega	  som	  
hjälpt	  till	  med	  avtal	  och	  liknande?	  
H:	  Det	  vet	  inte	  riktigt	  jag,	  jag	  var	  inte	  med	  och	  satt	  upp	  den	  biten	  där.	  Men	  jag	  
skulle	  bli	  förvånad	  ifall	  de	  inte	  använde	  sig	  av	  de	  kontakter	  som	  vi	  hade	  där	  på	  
plats	  vid	  det	  tillfället.	  
M:	  Nej	  precis	  det	  finns	  säkert	  en	  del	  att	  ta	  vara	  på	  där.	  Nästa	  fråga	  var	  faktiskt	  
ifall	  ni	  haft	  användning	  av	  ert	  kontaktnät	  när	  ni	  startade	  upp	  verksamheten	  i	  
Kina	  
H:	  Men	  ja	  det	  har	  vi	  definitiv	  det	  har	  vi	  tagit	  hjälp	  av	  vid	  många	  tillfällen	  och	  vi	  
har	  ju	  kontakt	  med	  svenska	  banker	  och	  liknande	  så	  det	  finns	  alltså	  folk	  som	  man	  
alltid	  kan	  ta	  hjälp	  av.	  Och	  fråga	  om	  vi	  behöver	  hjälp.	  
M:	  Det	  låter	  ju	  jätteskönt	  att	  man	  kan	  ha	  någon	  att	  vända	  sig	  till	  när	  det	  behövs.	  
H:	  Jo	  verkligen	  det	  är	  det.	  För	  jag	  menar	  det	  är	  dumt	  att	  uppfinna	  hjulet	  igen.	  
F:	  sen	  tänkte	  vi	  även	  kolla	  lite	  ifall	  ni	  arbetar	  lite	  med	  CSR	  i	  Kina?	  
H:	  Ja	  asså	  våra	  ägare	  har	  ju	  lagt	  fram	  en	  CSR	  mall	  som	  vi	  måste	  följa,	  den	  arbetar	  
vi	  ju	  med	  också,	  den	  går	  vi	  rakt	  igenom	  och	  vi	  arbetar	  vi	  även	  med	  i	  Kina.	  Vi	  
håller	  på	  med	  att	  installerar	  tex	  reningsrör	  och	  renar	  nästan	  ännu	  mer	  i	  Kina	  än	  
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vad	  vi	  gör	  här	  hemma	  i	  Sverige.	  En	  annan	  tydlig	  bit	  är	  det	  här	  hur	  man	  ska	  
hantera	  korruption	  och	  sånt	  här	  och	  detta	  är	  någonting	  som	  vi	  tydligt	  försöker	  
sätta	  ner	  foten	  och	  säga	  nej	  sånt	  här	  vill	  vi	  inte	  hålla	  på	  med.	  Sen	  är	  det	  klart	  att	  
det	  är	  svårt	  att	  kontrollera	  i	  alla	  led	  men	  det	  verkligen	  är	  ingenting	  vi	  vill	  hålla	  på	  
med	  eller	  förknippas	  med.	  
M:	  Ja	  det	  är	  ju	  väldigt	  svårt	  att	  förhindra	  genom	  alla	  led,	  man	  kan	  ju	  inte	  hålla	  
koll	  på	  allting.	  
H:	  Ja	  och	  i	  vissa	  fall	  måste	  man	  använda	  sig	  av	  agenter	  och	  sen	  hur	  agenterna	  gör	  
för	  att	  uträtta	  sina	  affärer	  i	  slutändan	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  hålla	  koll	  på.	  Men	  
man	  ska	  i	  alla	  fall	  se	  till	  att	  man	  gör	  det	  man	  kan	  för	  att	  förhindra	  korruption	  och	  
att	  saker	  och	  ting	  funkar	  på	  rätt	  sätt.	  
M:	  Sen	  tänkte	  jag	  bara	  fråga,	  nu	  föreslår	  jag	  inte	  att	  det	  är	  någonting	  som	  ni	  
sysslar	  med	  men,	  Är	  korruption	  någonting	  som	  ni	  har	  sött	  på,	  märker	  man	  ibland	  
att	  något	  förslag	  eller	  affär	  inte	  helt	  kommer	  att	  följa	  det	  stadgar	  som	  finns	  i	  
landet?	  
H:	  Ja	  om	  man	  titar	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  nu,	  det	  finns	  nu	  3g	  utbyggnader	  i	  Indien,	  jag	  
vet	  inte	  ens	  vad	  som	  har	  hänt	  men	  det	  sägs	  att	  det	  har	  varit	  en	  stor	  härva	  i	  Indien	  
med	  licenser	  som	  inte	  blivit	  av	  och	  det	  hela	  har	  stannat	  av.	  Detta	  ligger	  väl	  ett	  
par	  tre	  år	  tillbaka	  i	  åren,	  men	  u	  är	  det	  samma	  sak	  i	  kina	  nu	  nyligen	  byggde	  ett	  
företag	  ut	  3g	  och	  det	  var	  även	  meningen	  att	  ett	  annat	  företag	  skulle	  bygga	  ut	  men	  
det	  har	  fortfarande	  inte	  hänt	  något	  under	  det	  första	  halvåret.	  Och	  det	  är	  väl	  inte	  
lika	  officiellt	  men	  det	  ryktas	  i	  alla	  fall	  att	  det	  första	  företaget	  försöker	  sabotera	  
för	  det	  andra.	  Detta	  drabbar	  ju	  hur	  många	  olika	  företag	  som	  helst	  så	  självklart	  
finns	  det	  saker	  och	  ting	  som	  inte	  går	  rätt	  till.	  	  
M:	  Vi	  förstår	  att	  det	  säkert	  finns	  en	  hel	  del	  folk	  som	  kan	  se	  det	  intressanta	  i	  att	  
göra	  sig	  en	  hacka	  på	  detta	  vis.	  
H:	  Ja	  det	  vore	  nästan	  lite	  konstigt	  annars.	  
M:	  Sen	  tänkte	  vi	  bara	  allmänt	  höra	  om	  ert	  företag,	  ni	  har	  ju	  startat	  produktion	  på	  
den	  kinesiska	  marknaden,	  men	  vi	  tänkte	  höra	  om	  det	  finns	  några	  ytterligare	  
planer	  på	  att	  utveckla	  verksamheten?	  
H:	  Ja	  vi	  har	  ju	  haft	  produktion	  på	  olika	  steg	  där	  sedan	  2000	  och	  nu	  flyttar	  vi	  dit	  
all	  telekom	  tillverkning	  och	  jag	  åker	  dit	  för	  att	  starta	  upp	  en	  teknik	  avdelning	  
eftersom	  vi	  inte	  kommer	  att	  ha	  någon	  telekom	  tillverkning	  i	  Sverige	  längre.	  Så	  
kommer	  vi	  behöva	  göra	  all	  produktutveckling	  i	  Kina.	  SÅ	  all	  telekom	  verksamhet	  
kommer	  nu	  att	  ligga	  i	  Kina.	  	  
M:	  Okej	  så	  ni	  flyttar	  nu	  över	  er	  R	  &	  D	  verksamhet	  dit.	  
H:	  Ja	  alltså	  gällande	  telekom	  flyttar	  vi	  dit	  den	  verksamheten	  men	  vi	  kommer	  
även	  ha	  kvar	  vår	  R	  &	  D	  gällande	  andra	  områden	  i	  Sverige.	  När	  vi	  inte	  har	  kvar	  
tillverkningen	  i	  Sverige	  kommer	  vi	  tappa	  kompetensen	  rätt	  snabbt	  så	  mitt	  
uppdrag	  är	  alltså	  att	  föra	  över	  detta	  till	  Kina.	  	  
F:	  Ja	  men	  det	  låter	  väldigt	  spännande	  faktiskt,	  övrigt	  har	  vi	  också	  tänkt,	  om	  man	  
ser	  på	  hela	  marknaden,	  vad	  ser	  du	  för	  möjligheter	  när	  det	  gäller	  marknaden	  det	  
är	  ju	  väldigt	  stor	  tillväxt	  i	  landet.	  
H:	  Ja	  men	  inte	  bara	  det	  utan	  i	  hela	  Asien	  är	  det	  stor	  tillväxt.	  Jag	  menar	  i	  Indien,	  
och	  man	  har	  närhet	  till	  marknaden	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt.	  Att	  lära	  känna	  
marknaden	  och	  förstå	  marknaden	  måste	  man	  nästan	  vara	  där.	  Annars	  har	  man	  
inte	  koll	  på	  hur	  saker	  och	  ting	  fungerar.	  Att	  jobba	  på	  helger	  är	  tex	  ingenting	  som	  
är	  ovant	  här	  i	  Asien.	  
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F:	  Jo	  men	  det	  är	  ju	  förståligt	  faktiskt.	  För	  övrigt	  så	  tänkte	  vi	  höra	  ni	  som	  sysslar	  
mycket	  med	  den	  Kinesiska	  marknaden,	  ser	  ni	  några	  framtida	  hot	  med	  att	  vara	  på	  
marknaden.	  Tex	  att	  arbetskraftens	  kostnad	  går	  ju	  upp	  och	  så	  där,	  om	  det	  även	  
kanske	  finns	  några	  andra	  hotbilder	  ni	  ser?	  
H:	  Nej	  men,	  asså	  visst	  är	  det	  så	  men	  en	  annan	  intressant	  del	  i	  det	  hela	  är	  att	  i	  
början	  så	  var	  det	  arbetskraften	  som	  var	  så	  mycket	  billigare,	  och	  den	  är	  ju	  
fortfarande	  billigare	  även	  om	  den	  inte	  just	  är	  billigast	  i	  Asien.	  Men	  sen	  är	  det	  så	  
att	  även	  material	  priser	  har	  gått	  ner.	  Om	  man	  bortser	  från	  metaller	  så	  är	  material	  
kostnader	  betydligt	  billigare	  i	  Kina	  också.	  
	  M:	  Ja	  så	  är	  det	  säkert,	  med	  tanke	  på	  att	  just	  efter	  frågan	  ökar	  också.	  
H:	  Ja	  det	  kommer	  ju	  upp	  massa	  underleverantörer	  och	  kunder	  hela	  tiden	  vilket	  
bidrar	  till	  det	  hela.	  Självklart	  kommer	  även	  en	  del	  konkurrenter.	  
M:	  Så	  för	  att	  summera	  det	  hela	  så	  är	  det	  framför	  allt	  bara	  positivt	  inför	  
framtiden?	  
H:	  Ja	  man	  måste	  gilla	  den	  marknaden,	  för	  det	  är	  den	  som	  är	  den	  stora	  marknaden	  
för	  vår	  bransch.	  Man	  får	  helt	  enkelt	  gilla	  läget	  för	  det	  är	  här	  vi	  tjänar	  våra	  pengar	  
och	  det	  ä	  den	  asiatiska	  marknaden	  som	  är	  ledande	  för	  vår	  bransch	  för	  tillfället.	  
M:	  Vi	  förstår,	  slutligen	  tänkte	  vi	  bara	  fråga	  vad	  ni	  har	  för	  framtida	  mål	  med	  
verksamheten	  förutom	  det	  vi	  redan	  har	  diskuterat?	  
H:	  Ja	  sedan	  2008	  har	  vi	  även	  multicore	  fabrik	  men	  nu	  när	  vi	  flyttar	  telekom	  så	  
flyttar	  vi	  vidare	  den,	  men	  där	  har	  vi	  även	  anställt	  en	  svensk	  som	  driver	  den	  så	  
målet	  där	  är	  att	  vi	  även	  ska	  kunna	  tillverka	  andra	  produkter	  till	  våra	  kunder	  och	  
även	  vinna	  nya	  på	  detta	  sätt.	  
M:	  Okej	  men	  va	  bra	  då	  finns	  det	  ju	  nya	  möjligheter	  där.	  
H:	  Ja	  precsi	  det	  är	  lite	  så	  vi	  ser	  det.	  
F:	  Men	  va	  bra,	  då	  får	  vi	  helt	  enkelt	  ta	  och	  tacka	  så	  jättemycket	  för	  att	  vi	  fick	  stjäla	  
lite	  av	  din	  tid	  här	  i	  dag	  Hans.	  
H:	  Nej	  det	  var	  så	  lite	  så,	  kul	  att	  man	  kunde	  hjälpa	  till.	  
	  
F:	  Hehe	  va	  skönt	  att	  höra,	  om	  det	  är	  intressant	  så	  skickar	  vi	  gärna	  över	  den	  
färdiga	  uppsatsen	  till	  dig	  sen	  när	  den	  är	  klar.	  	  
H:	  ja	  men	  jättegärna	  det	  hade	  varit	  kul	  att	  titta	  på.	  
M:	  Då	  gör	  vi	  så,	  tack	  än	  en	  gång	  för	  hjälpen,	  ha	  en	  bra	  dag.	  
H:	  Detsamma	  
	  
	  
Intervju	  Elektroskandia	  M	  Luthman	  
	  
L=	  M	  Luthman	  
F=	  Filip	  Linnér	  
M=	  Max	  Hermansen	  
L:	  Markus	  
M:	  Ja	  hejsan	  markus,	  det	  här	  var	  max	  och	  filip	  från	  linneuniversitetet	  
L:	  Tjena	  
M:	  Vad	  snällt	  att	  du	  kunde	  göra	  en	  liten	  intervju	  med	  oss	  här,	  vi	  ska	  försöka	  att	  
inte	  vara	  allt	  för	  långvariga.	  
L:	  Jajamen	  inga	  problem	  
M:	  Vi	  tänkte	  bara	  börja	  med	  att	  fråga	  vad	  det	  är	  för	  verksamhet	  ni	  har	  i	  Kina	  för	  
tillfället?	  
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L:	  Det	  som	  är	  förtillfället	  är	  en	  grossist	  verksamhet,	  så	  det	  är	  ingen	  tillverkning	  
som	  sker	  i	  kina.	  
M:	  Okej,	  då	  var	  det	  som	  vi	  misstänkte	  av	  den	  beskrivning	  ni	  hade	  om	  företaget	  på	  
er	  hemsida.	  Men	  varför	  var	  det	  så	  att	  just	  kina	  valdes	  ut	  som	  marknad	  för	  
grossitverksamhet	  
L:	  Det	  var	  så	  för	  att	  det	  var	  en	  av	  våra	  kunder	  som	  ville	  att	  vi	  skulle	  etablera	  oss	  
där	  mer	  eller	  mindre	  kan	  man	  säga.	  Det	  var	  tillsammans	  med	  en	  kund	  vi	  gjorde	  
det	  för	  att	  de	  vile	  ha	  hjälp	  av	  oss	  kan	  man	  säga.	  
M:	  Det	  verkar	  vara	  lite	  av	  en	  trend	  bland	  företag	  att	  göra	  på	  detta	  vis	  har	  vi	  lärt	  
oss	  genom	  våra	  intervjuer,	  så	  det	  är	  inte	  helt	  ovanligt	  i	  alla	  fall.	  
L:	  Nej	  och	  det	  är	  även	  enligt	  oss	  den	  metoden	  som	  vi	  ser	  som	  är	  mest	  lönsam,	  nu	  
finns	  det	  inte	  oändligt	  med	  kunder	  till	  ett	  företag	  som	  oss	  och	  därför	  väljer	  vi	  
naturligt	  en	  marknaden	  där	  kunderna	  finns.	  
F:	  Ja,	  vi	  förstår.	  Vi	  tänkte	  gå	  vidare	  och	  höra	  med	  dig	  vad	  elktroskandia	  sser	  för	  
möjligheter	  i	  framtiden	  på	  den	  kinesiska	  marknaden?	  Ifall	  det	  är	  någonting	  
speciellt	  ni	  har	  planerat	  inför	  eller	  förväntar	  er?	  
L:	  Ja,	  framför	  allt	  vill	  vi	  fortsätta	  med	  den	  verksamheten	  vi	  bedriver	  och	  utöka	  
vårt	  kundregister	  ännu	  mer.	  Genom	  att	  sälja	  de	  kablarna	  vi	  gör	  så	  erbjuder	  vi	  
produkter	  av	  en	  helt	  annan	  kvalitet	  än	  vad	  de	  flesta	  kinesiska	  tillverkarna	  gör	  så	  
allt	  eftersom	  tekniken	  utvecklas	  i	  Kina	  tror	  vi	  att	  vi	  kan	  vinna	  över	  fler	  och	  fler	  
kunder	  som	  måste	  använda	  sig	  av	  mer	  avancerade	  produkter	  än	  vad	  de	  tidigare	  
gjort.	  Så	  vi	  ser	  bara	  ljusframtiden	  komma	  oss	  till	  möte	  i	  ärlighetens	  namn.	  
M:	  Det	  var	  kul	  att	  höra.	  
F:	  Ja	  definitivt,	  då	  besvarar	  du	  nästan	  vår	  nästa	  fråga	  direkt,	  den	  riktigar	  sig	  på	  
ifall	  ni	  ser	  några	  hot	  på	  den	  kinesiska	  marknaden	  i	  framtiden?	  Om	  det	  är	  något	  
speciellt,	  konkurrenter	  eller	  liknande?	  
L:	  Det	  finns	  ju	  alltid	  ett	  hot	  från	  konkurrenter	  och	  så	  men	  inget	  så	  speciellt.	  
M:	  Istället	  för	  hot	  och	  så	  här,	  förstår	  jag	  att	  det	  är	  en	  växande	  marknad	  i	  Kina,	  
men	  är	  det	  några	  speciella	  möjligheter	  inom	  telekom,	  någon	  trend	  som	  ni	  vill	  
haka	  på	  här	  framöver?	  
L:	  Det	  är	  framför	  allt	  kanske	  att	  kunna	  bredda	  affärerna	  lite,	  man	  tittar	  framför	  
allt	  på	  solenergi	  i	  framtiden	  och	  även	  vindkraft	  också.	  I	  och	  med	  att	  
strömförsörjningen	  är	  en	  viktig	  marknad	  i	  Kina.	  
M:	  Ja	  det	  känns	  ju	  verkligen	  som	  en	  vettig	  marknad	  faktiskt,	  allt	  eftersom	  att	  
medelklassen	  ökar	  så	  ökar	  väl	  även	  medvetenheten	  antar	  jag.	  
L:	  Ja	  precis	  det	  är	  en	  del	  i	  det	  hela.	  
M:	  Yes,	  sen	  tänkte	  vi	  kolla	  även	  med	  er,	  det	  är	  en	  fråga	  vi	  alltid	  tar	  upp.	  Just	  i	  ert	  
fall	  kanske	  det	  inte	  är	  någonting	  som	  ni	  arbetar	  speciellt	  aktivt	  med.	  Men	  när	  det	  
gäller	  arbete	  med	  CSR,	  är	  det	  någonting	  som	  ni	  arbetar	  med	  på	  något	  sätt	  i	  Kina	  
förtillfället?	  
L:	  Det	  gör	  vi	  alldeles	  säkert	  men	  jag	  kan	  faktiskt	  inte	  säga	  hur.	  Hehe	  jag	  har	  
tyvärr	  dålig	  koll	  på	  det.	  	  
M:	  Ja	  nej	  men	  det	  förstår	  vi	  i	  så	  fall.	  För	  att	  avrunda	  det	  hela	  tänkte	  vi	  bara	  höra	  
annars	  ifall	  ni	  har	  några	  andra	  framtida	  mål	  eller	  planer	  som	  vi	  inte	  redan	  tagit	  
upp	  ännu?	  
L:	  Ja	  det	  är	  klart	  att	  man	  alltid	  har	  en	  viss	  måluppfyllelse	  att	  vi	  vill	  nå	  vissa	  
bestämmda	  siffror	  men	  annars	  är	  det	  ingenting	  speciellt	  mer	  än	  det	  vi	  redan	  har	  
nämnt.	  
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F:	  Okej	  då,	  men	  va	  bra.	  Då	  får	  vi	  ta	  och	  tacka	  så	  mycket	  för	  att	  du	  ville	  ställa	  upp	  
här	  och	  hjälpa	  oss	  med	  vår	  uppsats.	  
L:	  Ja	  det	  är	  ingen	  fara.	  
F:	  Men	  va	  bra,	  då	  skickar	  vi	  gärna	  ut	  arbetet	  när	  det	  är	  klart	  så	  du	  kan	  få	  chansen	  
att	  kolla	  över	  det	  hela	  och	  se	  vad	  vi	  har	  kommit	  fram	  till	  helt	  enkelt.	  
L:	  Ja	  men	  gör	  gärna	  det,	  det	  skulle	  vara	  kul	  att	  få	  titta	  på.	  
M:	  Kanon	  då	  säger	  vi	  så,	  tack	  än	  en	  gång	  
	  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


