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Sammanfattning 
Titel: Internationaliseringsprocessen för svenska småföretag i Kina - En fallstudie av två svenska 

småföretag  

Författare: Sandra Bono, Johanna Henning och Anna Klysing 

Handledare: Pia Lindell 

Syftet med uppsatsen var att studera hur en internationaliseringsprocess till Kina kan se ut för ett 

svenskt småföretag samt identifiera viktiga faktorer som kan vara avgörande för processen. Fokus 

sträcker sig från det att företaget tar första kontakten med Kina, fram till dess att de är etablerade på 

plats och precis fått igång verksamheten och börjat producera varor. För att få en djupare förståelse 

inom ämnet genomfördes en insamling av existerande teori och vetenskapliga artiklar. Insamlingen 

av teori skänkte kunskap inom olika tillvägagångssätt och metoder som går att genomföra en 

internationalisering på och genererade en större förståelse för kulturella och regionala skillnader i 

Kina jämfört med Sverige. Det gjordes två fallstudier på två olika svenska småföretag dör de 

berättade om sina internationaliseringsprocesser. Båda företagen är varuproducerande företag och 

de har genomfört internationalisering inom de senaste 10 åren. Teorin och den insamlade empirin 

från de två fallföretagen ledde fram till hur internationaliseringsprocesserna gått till och vilka 

faktorer som varit viktiga under processerna.  

Internationalisering är en långsiktig investering och det tar oftast längre tid än planerat. Att åka till 

Kina i tron att internationaliseringen snabbt ska bli lönsam är inte att rekommendera. Utifrån de 

studerade fallföretagen tog internationaliseringen mellan ett och tre år. Det behövs både tålamod 

och kapital för att lyckas. Viktiga faktorer som identifierades under processen var bland annat vikten 

av goda relationer och nätverk. Dessa var helt avgörande för hur väl internationaliseringen gick och 

utan goda relationer hade inget av de intervjuade företagen varit där de är idag. I Kina förekommer 

en utbredd korruption. De företag som vill internationalisera sig till landet bör i förväg ha bestämt 

hur de ska agera om de finner sig i en sådan situation. Dessutom föreligger det stora 

kommunikationssvårigheter med kineserna då deras engelska är bristfällig. Det finns även problem 

med att de inte alltid håller givna löften. Att vara väl föreberedd inför en internationalisering 

kommer vara till stor hjälp och bidra till att oväntade händelser kan förebyggas.  

Nyckelord: Internationalisering, svenska småföretag, Kina, process, nätverk, korruption, 

kommunikation 
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Abstract 
Title: The internationalization process for small Swedish enterprises to China – A case study of two 

small Swedish enterprises.  

Author: Sandra Bono, Johanna Henning and Anna Klysing 

Supervisor: Pia Lindell 

The purpose of this thesis was to study how an internationalization process to China may appear for 

a small Swedish enterprise and to identify important factors that may be essential for the process. 

The focus extends from the point where the enterprise makes its first connection with China up to 

the point where they are well established. Their business is up and running and they have begun 

production. To gain a deeper understanding of the subject a gathering of existing theory and 

research articles was conducted. The gathering of theory yielded knowledge of different approaches 

and methods that can be used to implement internationalization and provided a greater 

understanding of cultural and regional differences in China compared to Sweden. There were two 

case studies in two small Swedish enterprises made where they shared their experience from their 

own internationalization process. Both enterprises are manufacturing companies and they have 

implemented internationalization in the last 10 years. The theory in combination with the empirical 

data collected from the two case studies led to the conclusion of how the internationalization 

processes had been carried out and what factors had been important during the process. 

Internalization is a long term investment which usually takes longer than planned. Going to China in 

the belief that internationalization quickly can become profitable is not recommended. From the 

cases studied it is possible to see that internationalization took between one and three years. It took 

both patience and equity to succeed. Important factors that were identified during the process 

included the importance of good relationships and networks. These factors were crucial for how well 

the internationalization went and without their good relations none of the enterprises interviewed 

would have been where they are today. In China there is widespread corruption. Companies seeking 

to internationalize themselves to the country should previously to the move have decided what they 

would do if they find themselves in such a situation. In addition there are major difficulties in 

communication with the Chinese because of their poor English. There are also issues with the fact 

that the Chinese do not always honor their promises. Being well prepared before facing 

internationalization will be of great assistance and contribute to the prevention of unexpected 

events. 

Keywords: Internationalization, small Swedish companies, China, process, network, corruption, 

communication  
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet i denna uppsats formulerar bakgrunden till det problem som kommer att 

behandlas. Problemformulering, syfte och avgränsning följer sedan för att få en tydligare bild av 

ämnet. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Internationaliseringens gynnsamma effekt 

Utvecklingen i dagens samhälle med ökad internationalisering och globaliseringen har en gynnsam 

effekt på länders ekonomi. Alla länder tjänar på att handla med varandra och är beroende av detta 

samspel för sin tillväxt (Johnsson, 2007 s.70)(Levin, 2009 s.25). Detta har gjort att nationsgränserna 

blivit otydligare och avståndet mellan länderna får en successivt mindre avgörande roll. En viktig 

aspekt för detta ökande utbyte är att länder tillåter fri handel mellan varandra. Handeln ger 

möjlighet till utbyte av varor och tjänster som inte kan produceras inom det egna landet och 

dessutom kan diverse fördelar utnyttjas såsom exempelvis arbetsfördelning, specialisering och 

stordrift. Internationaliseringen har hjälpt många företag att både överleva samt växa och antalet 

företag som flyttar utomlands blir allt fler. Alla de förändringar som sker i omvärlden skapar nya 

möjligheter för företag samtidigt som de bidrar till att konkurrensen blir hårdare. Därmed blir det 

viktigt för företag att följa med i utvecklingen och hitta nya sätt att agera för att överträffa sina 

konkurrenter.  

1.1.2 Sveriges internationalisering 

Sverige är idag ett av de mest internationaliserade länderna i världen. Antalet utlandsägda företag i 

Sverige har ökat från 200 000 till 570 000 mellan åren 1990 och 2006 (Johnsson, 2007 s. 71). Trots att 

det går bra för Sverige idag har de varit ännu mer framgångsrika. Detta var dock efter andra 

världskrigets slut fram till den ekonomiska krisen år 1990. Det var efter denna kris som framgångarna 

för Sverige avtog. I och med krisen gick landet från att ha legat på plats nummer fyra ner till plats 

nummer sex på välståndslistan (lista över köpkraftsjusterad BNP/capita) och idag ligger Sverige på 

femtonde plats. Anledningen till att Sverige numera ligger på plats femton är för att andra länder 

hunnit ikapp och inte för att Sverige blivit mindre konkurrenskraftigt. 

Utrikeshandeln i Sverige har sen 1850 till 2000 i genomsnitt ökat med sex procent per år, vilket 

innebär att på 150 år har handelsvolymen blivit 600 gånger så stor (Johnsson, 2007 s.79). Den ökade 

internationaliseringen har varit en av de viktigaste faktorerna till Sveriges höga välstånd. Idag är 

Sverige stort inom området forskning och utveckling (FoU), där stora satsningar sker. Landet har även 

haft stora framgångar inom IT, jämställdhet och miljö, då det finns ett starkt politiskt system som 

främjar utveckling inom dessa områden.  

Allt fler företag väljer att internationalisera sig i Kina och idag startas drygt ett nytt svenskt företag i 

Kina var fjärde dag (Helland, 2007). Möjligheten att växa och utvecklas i det internationella 

affärsnätet verkar locka (Fang, 2005 s.16f). Större företag som har planer på att expandera till den 

globala marknaden har ofta med Kina i sin strategiska utvecklingsplan. Små och medelstora företag 
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finner även de stor potential i den kinesiska marknaden och fler vågar göra riskfyllda satsningar 

genom att flytta hela eller delar av sin verksamhet till landet.  

En rapport som publicerades 2009, i samarbete med Globaliseringsrådet, kartlägger och analyserar 

svenska småföretags internationalisering och ställer bland annat frågan om hur vanligt det är att 

småföretag har en internationell verksamhet. Deras resultat visar på att ungefär vart sjunde företag 

har någon form av export och att den dominerande marknaden för denna handel finns inom EU och 

Norden.  Av småföretagen har 6,6 procent någon, eller flera delar av, sin verksamhet lokaliserad i 

utlandet. När det kommer till den andel som har utlandslokaliserad produktion (hela eller delar) 

sjunker siffran något till 4,5 procent men ytterligare 4,9 procent planerar att flytta sin produktion till 

ett annat land (se bilaga 1).  

1.1.3 Kinas utveckling och roll vid internationell handel  

Kina var tidigt ett av de ekonomiskt mest utvecklade länderna i världen och därmed en av världens 

största ekonomier (Bigsten & Ljungwall, 2000). 1978 inleddes stegvisa förändringar av det kinesiska 

samhället som sammantaget gett ett nytt ekonomiskt system. Det blev efter förändringarna möjligt 

att starta kooperativa företag i byar och städer och de första frizonerna öppnades nära Hong Kong, 

för att därefter öppnas även i större kustområden. Det blev tillåtet för utländska företag att 

internationalisera sig i större skala och genom detta ökade utländska direktinvesteringar i landet 

(Eklund, 2005 s.28f).  

Utvecklingen i Kina har under de senaste decennierna varit kraftiga och landets ekonomi har 

förbättrats oerhört (Eklund, 2005 s.32f)(Fang, 2005 s.6f). Landet har gått från ett fattigt U-land till att 

idag anses som på gränsen till I-land. De människor som betraktas som extremfattiga har minskat 

med 181 miljoner sen 1990-talet. Tillväxten har varit närmare 10 procent per år de senaste åren och 

landets interna mål är att på 20 år fyrdubbla sitt BNP. Att denna utveckling och framgång väcker 

intresse hos utländska investerare är inte konstigt. Förutom detta besitter landet en växande andel 

välutbildade invånare och har en snabbt ökande tillväxt inom forskning och utbildning. Denna 

kombination av låga kostnader och högutbildad arbetskraft gör Kina konkurrenskraftig (Eklund, 2005 

s.32ff). Kina har kommit att kallas för ”världens verkstad” vilket syftar på att, i stort sätt, alla stora 

företag (oavsett var företaget har sina rötter) har en del av eller hela sin tillverkning i Kina. 

År 2001 inträdde Kina som medlem av världshandelsorganisationen, WTO. WTO är en internationell 

organisation som förhandlar om villkoren för internationell handel (Regeringskansliet, 2010). Genom 

Kinas inträde som medlem förenklades investeringsmöjligheterna för omvärlden och 

handelsbarriärer reducerades för deltagarländerna inom WTO.  

1.1.4 Kina har en betydande roll för Sverige 

Handeln mellan Kina och Sverige sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan på 1700-talet fraktades 

varor med fartyg mellan länderna och dessa laster bidrog väsentligt till Sveriges förbättrade ekonomi. 

Detta utbyte har sedan dess fortsatt, givetvis i olika hög grad beroende på förändringar i omvärlden, 

men sedan 2003 har Kina varit Sveriges största handelspartner i Asien. Sverige har ett gott anseende 
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i Kina och kinesiska företagsledare betraktar Sverige som ”det lilla landet med de stora företagen” då 

alla de större svenska företagen är representerade i olika kinesiska industrier. (Fang, 2005 s.15ff) 

Kinas starka ekonomiska tillväxt, samt de betydligt lägre tillverknings- och lönekostnaderna, 

attraherar investerare och inte minst företag med under hundra anställda (Helland, 2007). Vanligen 

har dessa företag begränsade resurser och de producerar i mindre skala men genom att flytta 

produktionen till Kina kan de sänka sina kostnader och ges därmed möjlighet att expandera. De 

företag som valt att på olika vis göra affärer med Kina har mestadels lyckats bra vilket blivit en 

bidragande faktor till att fler företag väljer att följa efter (Rosta, 2005 s.50f). 

1.2 Problematisering 

Internationalisering är ett brett begrepp med stort omfång av forskningsområden (Fredriksson & 

Grimaldi, 2011). Teorin för internationalisering har sin utgångspunkt i annan forskning vilken sträcker 

sig långt tillbaka i tiden. En av dessa grundaläggande teorier om internationalisering bygger på att 

företag ideligen strävar efter ökad tillväxt och förbättrad effektivitet. Ytterligare en grundläggande 

teori är den forskning som berör företagens natur, deras agerande, uppbyggnad och deras 

nätverkande. Definitionen av internationalisering är då företag väljer att gå över gränsen från 

hemmamarknaden till en ny marknad in ett annat land (Schweizer, Vahlne & Johanson, 2010). 

Internationaliseringsprocessen kan därmed anses vara den övergång som sker mellan nationellt och 

globalt agerande (Vahlne, Ivarsson & Johanson, 2010). Övergången kännetecknas av dess 

komplexitet och bidrar till att företagsledningen känner sig osäker. För att undkomma detta problem 

krävs en ackumulering av lärande och kunskap. Alltså ses här själva processen med att 

internationalisera sig som en serie olika sekvenser vilka bygger på varandra och är under konstant 

utveckling.  

Anledningarna till varför företag tar beslut om internationalisering av verksamheten är skilda då det 

finns olika bakomliggande syften. Vi ställer oss frågande till huruvida anledningen bakom 

internationaliseringen har haft inverkan på processen och slutresultatet eller om processen blir 

likadan oavsett bakomliggande anledning till internationalisering. En internationalisering går fysiskt 

att göra på många olika sätt, bland annat genom så kallade utländska direktinvesteringar såsom 

förvärv av redan existerande företag, joint venture eller greenfield (Kought & Singh, 1988). 

Kina har länge varit ett populärt mål för svenska företag att söka sig till (Hedelin, 2011). Att svenska 

företag väljer att aktivt söka sig till Kina har mycket att göra med de positiva egenskaper landet har 

att erbjuda bland annat vad det gäller kostnader för arbetskraft och immateriella rättigheter. 

Exportrådet nämner att det typiska företaget som frekvent internationaliserar sig är ett småföretag 

inom den tillverkande industrin med tillgång till begränsade resurser (med utgångspunkt från EU-

lagstiftningen definieras småföretag av att ha upp till 49 anställda). I och med att småföretag inte har 

samma finansiella möjligheter, som t.ex. stora mulitnationella företag, behöver de vara noggranna 

och extra uppmärksamma på vilka eventuella komplikationer som kan uppstå då de förflyttar hela 

eller delar av sin verksamhet till ett annat land. Olika faktorer och händelser påverkar 

internationaliseringsprocessen men vilka dessa är varierar beroende på, bland annat, bransch och 
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land. Att ha tillgång till tidigare erfarenheter av och kunskap om dessa faktorer skulle underlätta för 

det företag som är i färd med att internationalisera sig. 

Den forskning kring internationalisering och etablering i Kina för svenska småföretag som vi hittat är 

relativt teoretisk och generell. Därtill kommer att vi enbart hittat få fallstudier inom ämnet. 

Kunskapen om vad som vanligen händer för småföretag, efter det att förberedelserna på hemmaplan 

är omhändertagna fram till det att företaget är på plats, är begränsad i dagens litteratur. Ett mindre 

företag som tagit beslut att utöka sin verksamhet till Kina kan ha svårt att komma över relevant 

information om hur processen kan se ut rent praktiskt. Den process som finns beskriven i dagens 

litteratur tar i stor utsträckning endast upp de delar av processen som ingår i förberedelserna och 

efter att företaget väl kommit på plats. Vad som händer däremellan är sparsamt beskrivet för 

småföretag. Vad som hänt under flytten och hur företagen har tänkt kring processen är två aspekter 

vi finner intressanta. Vi har uppfattat att Kina är ett attraktivt land att internationalisera sig i och ett 

land vi själva är intresserade av. Därigenom kom intresset av att studera 

internationaliseringsprocessen i Kina utifrån två svenska småföretag.   

Studien har till avsikt att besvara forskningsfrågorna nedan: 

- Hur har internationaliseringsprocessen sett ut för två svenska småföretag som flyttat delar av 

sin verksamhet till Kina? 

- Vilka faktorer är viktiga och påverkar processen?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur en internationaliseringsprocess kan se ut för två svenska 

småföretag. Vi kommer analysera den insamlade empirin med hjälp av existerande modeller och 

teorier för att på så vis kunna identifiera viktiga faktorer som påverkat processen. Detta görs för att 

ge insikt i hur en internationaliseringsprocess kan se ut och lyfta ut praktisk kunskap ur dessa fall.  

1.4 Avgränsning 

Den definition vi använder oss av för att precisera ett småföretag är att det finns max 49 anställda 

totalt. De ska ha valt att flytta sin verksamhet till Kina. Det rör sig om varuproducerande företag men 

de behövde inte själva ha hand om tillverkningen, dock skulle de stå som ansvariga för den färdiga 

produkten. Vidare var företaget tvunget ha någon del av sin verksamhet förlagd till Kina. Vi använde 

oss inte av företag som ämnade ta sig in på den kinesiska marknaden utan endast de som avsåg att 

fortsätta sälja till sin hemmamarknad. Slutligen studerade vi bara företag som än idag bedriver 

verksamhet i Kina.  

Då vi redogör för en process är det svårt att tydligt definiera en start- och en slutpunkt. En process är 

ständigt pågående och de sekvenser den består av går ihop med varandra. Dock har vår 

huvudfokusering legat på den del av processen som sträckte sig från etablerandet av kontakt med 

företag verksamma i Kina fram till dess att verksamheten ses som fullt etablerad.  Med fullt etablerat 

menar vi att de kommit så långt att de börjat bedriva handel genom den del av verksamheten som är 



Örebro Universitet 
Handelshögskolan 
Företagsekonomi C, Uppsats  
Handledare: Pia Lindell 
Examinator: Peter Langlott 
Termin: VT 2012  
 

 
 

positionerat i Kina. Vi lade även viss fokus på viktiga faktorer som var avgörande för företaget under 

internationaliseringsprocessen. 

2 Metod  
Metodkapitlet är en fortsättning och utveckling av det inledande kapitelet. I detta kapitel visas 

tillvägagångsättet för vår fallstudie där det börjas med att förklara vilken ansats som studien utgått 

ifrån. Efter följer datainsamlingsmetoden och diskussion kring trovärdigheten i studien. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring att kritiskt analysera de metod- och litteraturval som gjorts. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Studien började med att öka den egna förståelsen inom ämnet genom att läsa teori om 

internationalisering med inriktning på processen. Vi upptäckte dock att det var svårt att hitta 

uttömmande exempel på hur denna teori hade använts inom svenska småföretag som flyttat till Kina. 

Teorierna om internationaliseringsprocessen var av generell art. Detta ökade vårt intresse för att 

undersöka hur internationaliseringsprocessen fungerar för svenska småföretag. Teorin som vi 

använts oss av i arbetet har hjälpt oss att rama in studien och dessutom givit oss insikt i hur 

internationaliseringsprocessen bör se ut enligt teorin. Studien har genererat information som kan 

vara användbar och skapa fördelar för andra svenska småföretag som är intresserade av att genomgå 

en internationaliseringsprocess. 

2.1.1 Forskningsstrategi  

Vid valet av forskningsstrategi ansåg vi att en kvalitativ strategi är den bäst lämpade metoden för 

denna typ av studie. Intresset i studien var att generera insikt i hur internationaliseringsprocessen går 

till samt vilka faktorer som kan vara avgörande i processen. Denna information skapades genom 

intervjuer med väl utvalda respondenter. Intervjuerna var av berättande karaktär för att fånga 

respondenternas erfarenheter på bästa sätt. 

2.1.2 Forskningsdesign  

Inom kvalitativa forskningsstrategier finns det tre forskningsdesigner för att samla in data, 

observationer, intervjuer och experiment. (Arbnor & Bjerke, 2008 s.241) Vi valde att arbeta med 

intervjuer för att det skulle ge oss den bästa illustrationen av internationaliseringsprocessen samt av 

viktiga faktorer som kan förekomma. Detta resulterar i två stycken fallstudier. Eftersom det finns 

begränsat med liknande studier inom ämnet blev det väsentligt att vi genomförde intervjuer för att 

kunna ta del av de erfarenheter som respondenterna besitter. En internationaliseringsprocess kan ta 

lång tid men vi hade enbart en begränsat period för genomförandet av vår studie. Att utföra en 

observation av en hel internationaliseringsprocess hade varit mycket intressant men tyvärr inte 

möjligt under våra premisser. Baserat på våra resurser och vårt tidsperspektiv tyckte vi att intervjuer 

var det sätt som bäst passade för att ta del av respondenternas erfarenheter.  

Det har skett tre intervjuer med tre olika respondenter. Två av respondenterna var företag som hade 

genomfört en internationaliseringsprocess och den tredje respondenten har varit anställd på ett stort 

företag som arbetar med borrning av gas. Den tredje personen använde vi endast som testperson för 
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att pröva intervjuguiden inför de två andra intervjuerna som genomfördes. Det gjordes för att de 

verkliga intervjuerna skulle få bästa möjliga resultat. Testpersonen gav oss en större förståelse och 

insikt i hur det är att arbeta mot den kinesiska marknaden. Detta medförde att vi var mer förberedda 

inom ämnet till de två andra intervjuerna.  

2.1.3 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden i studien skedde genom intervjuer. Detta för att vi trodde att det var den 

bäst lämpade metoden för att få en djupare insikt och för att lyckas skapa en så bra bild av 

internationaliseringsprocessen som möjligt. 

Respondenterna till intervjuerna valdes utefter de kriterier vi satt upp i förväg. Detta gjordes för att 

företagen skulle likna varandra och det ökade chanserna för att få ut ett så bra resultat som möjligt.  

Företag till studien har valts enligt följande kriterier: 

• Det ska vara ett småföretag med max 49 anställda totalt i Sverige och Kina sammanlagt. 

• Det ska vara ett varuproducerande företag. 

• Företaget ska ha genomgått en internationalisering till Kina, de ska ha flyttat någon del av 

verksamheten från Sverige.  

• Företaget ska inte i första hand fokusera på den kinesiska marknaden utan behåller sin 

hemmamarknad.  

• Internationaliseringsprocessen ska ha skett inom de senaste 10 åren.  

De två företag som vi valde att intervjua kom vi i kontakt med genom Handelskammaren i 

Mälardalen efter att ha skickat ett mejl med de kriterier som företagen skulle uppfylla. Därigenom 

fick vi förslag på två företag som vi kontaktade och de tackade båda ja till att medverka. 

Handelskammaren i Mälardalen hjälper organisationer i deras utveckling och fungerar därmed som 

en mellanhand mellan olika företag i regionen (Handelskammaren Mälardalen, 2012). De verkar för 

att främja näringslivet. De två företag som vi kom i kontakt med har fått hjälp och stöd av 

Handelskammaren i Mälardalen vid deras process att internationalisera sig.  

Det första företaget som vi kom i kontakt med var Lagermetall AB (benämns vidare endast 

Lagermetall). Lagermetall tillverkar glidlager som kan användas inom bilindustrin, stålindustrin, 

byggindustrin med mera (Lagermetall AB, 2012).  Affärskonceptet är snabba leveranser, hög kvalitet 

och service till bra priser.  

Lagermetall uppfyllde de kriterier som vi sökte. De är ett småföretag då de endast har 19 anställda. 

De är ett varuproducerande företag som genomgått en internationaliseringsprocess i Kina då de 

flyttat delar av sin verksamhet dit. 

Vi kom i kontakt med Lagermetall genom att vi skickade ett mejl till företagets mejladress, detta 

gjorde vi för att mejladresserna till enskilda personer inte fanns på hemsidan och för att vi ville att 

företaget själva skulle välja ut den person som var mest insatt i frågan och att den personen skulle bli 

vår respondent.  
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Det andra företaget som vi kom i kontakt med var Wasa Sweden AB (benämns framöver endast som 

Wasa). Wasa är leverantör av alla olika tillbehör i många olika material, det kan vara allt ifrån 

tryckknappar till nitar som kan användas i exempelvis modeindustrin och bilindustrin (Wasa Sweden, 

2012).   

Wasa uppfyllde också de kriterier vi ställde, de är ett småföretag, 22 anställda. De är ett 

varuproducerande företag som genomfört en internationalisering i Kina och har flyttat delar av sin 

verksamhet dit. 

Vi kom även i kontakt med detta företag genom mejl, dock mejlade vi direkt till en av ägarna på 

huvudkontoret i Fjugesta.  

Den tredje respondenten vi kom i kontakt med var genom en slump. Vi pratade om att vi skulle 

genomföra en studie inom detta ämne och respondenten ansåg sig själv kunna bidra med mycket 

information och erfarenheter inom ämnet. Eftersom att respondenten inte längre är anställd på det 

företaget som denne upplevt internationaliseringen på ansåg vi att denna respondent endast kunde 

vara till hjälp och stöd inför våra andra intervjuer. Dessutom uppfyllde inte heller företaget som 

personen varit anställd på de urvalskriterier vi hade satt upp.  

Respondenten fungerade därmed mer som en testperson. Vi bad denne berätta sin historia och med 

hjälp av vår intervjuguide kunde vi ställa frågor. Detta blev en övning inför de riktiga intervjuerna. 

Den information vi ackumulerade från testpersonen ledde till att vi gjorde ändringar i intervjuguiden 

och hämtade in mer information om korruption och byråkrati till referensramen.  

Intervjuerna som genomförts återberättas i en narrativ berättelse (Bryman & Bell, 2003 s.464ff). En 

narrativ berättelse är när man försöker att återge en historia med en mer personlig prägel. Intervjuer 

kan anses strukturella och formella men att återge dem i en berättande form gör att det blir lättare 

för läsare att förstå händelseförloppet. Vår narrativa berättelse gjordes för att försöka fånga 

upplevelserna från intervjun men också det som är viktigt och relevant för studien. Fokus vid den 

narrativa berättelsen låg på internationaliseringsprocessen och de viktiga faktorer som kan 

förekomma.    

2.1.4 Intervjuutformning 

Intervjuerna skedde genom personlig kontakt och var av icke-styrd karaktär (Arbnor & Bjerke, 2008 

s.243). Öppna frågor ställdes utefter en intervjuguide som tidigare utformats, detta för att inte ge 

någon ledning/inriktning till respondenterna och för att respondenten inte skulle svara enligt våra 

önskemål utan på egen hand berätta om hur internationaliseringsprocessen gått till. Intervjuguiden 

utformades av stödord och frågor vilka var till hjälp för att säkerställa att intervjun hölls inom det 

avsedda ämnet. Intervjuguiden var således ett effektivt hjälpmedel och fungerade som en ram för 

intervjuerna så inga relevanta delar av studien lämnades oberörda. Vi försökte också att inte gå in 

och avbryta berättelsen för det kunde spela en avgörande roll för resultatet. Hade vi hade styrt 

intervjuerna med strikta frågor hade vi troligen gått miste om viktig information. 

De frågeställningar som utformats har sin grund i den teori som återfinns under kapitlet teoretisk 

referensram. Frågorna är utformade för att rama in internationaliseringsprocessen för svenska 

småföretag. Några av frågorna berör hur utvecklingen för internationaliseringen succesivt gått framåt 
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för att kunna se huruvida Uppsalamodellen använts. Andra frågor är utformade för att klargöra vilken 

inverka nätverk och relationer har haft på processen. Det finns även med en del frågor kring kultur, 

korruption och byråkrati.  

2.1.5 Analysmetod 

Analysen av empirin skedde med hjälp av den teori som fanns att tillgå som vi tidigare samlat in 

genom litteratur. Vi genomförde ljudinspelningar vid empiriinsamlingen för att lättare kunna 

återberätta och transkribera resultatet av intervjuerna. Detta gjordes för att minimera risken att gå 

miste om viktiga och relevanta uttryck. Dock redovisas inte transkriberingarna utan de har endast 

varit till stöd för oss vid sammanställningen av empirin. Efter återberättandet av intervjuerna gjorts 

påbörjades analysen av innehållet och de faktorer som var viktiga för fortsättningen av vår studie 

togs fram. Vid analysen skapades två tidslinjer om hur företagens internationaliseringsprocesser gått 

till, och utifrån dessa tidslinjer skedde analysen. Dessa tidslinjer visar tydligare på de avgörande 

händelserna som förekommit under processens gång. Den teoretiska modellen som vi själva 

konstruerat om hur de olika teorierna hör ihop har också varit relevant för analysen. Den är gjord för 

att illustrera påverkan de olika teoretiska delarna har på varandra samt på 

internationaliseringsprocessen.  

2.1.6 Trovärdighet  

När vi skulle avgöra om studien som genomförts var trovärdig valde vi att analysera studien utifrån 

några olika begrepp. Då det gjordes en kvalitativ studie blev begreppen reliabilitet och validitet 

ersatta av de begrepp som Guba och Lincolns (1985) tagit fram nämligen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten till att styrka och bekräfta studien (Bryman & Bell, 2003 

s.306). 

Tillförlitligheten mäts ofta utifrån respondentvaliditet (Ibid). För att öka trovärdigheten i studien 

genomförde vi respondentvaliditeter. Detta gjordes genom att efter intervjuerna sammanställa 

respondenternas svar för att sedan återlämna sammanställningen till dem så de själva kunde 

korrigera utsagan. Respondenterna blev därmed medvetna om hur vi hade tolkat deras beskrivning 

och hade då möjlighet att förklara eller tydliggöra delar i beskrivningen om det behövdes.  De 

korrigeringar som gjordes av respondenterna var enbart av mindre karaktär och inget som ändrade 

den tidigare givna utsagan. På ett par ställen hade svordomar använts men dessa korrigerades istället 

lämpliga adjektiv och visa delar av berättelserna förtydligades genom utvecklande tillägg. Ingenting 

togs bort av respondenterna. Detta ökade tillförlitligheten i studien samt att risken för missförstånd 

mellan respondenterna och oss minskade.  

Vid kvalitativa studier är generaliserbarheten ofta låg, men genom tydliga och fylliga beskrivningar av 

studien ökar överförbarheten (Ibid). Intervjuerna som genomförts har beskrivits tydligt för att öka 

möjligheten att göra studien applicerbar även i andra kontexter, alltså öka överförbarheten.  

För att intervjuerna skulle upplevas som liknande skedde de på ett så likartat sätt som möjligt. Alla 

intervjuare i studien närvarade samtidigt, detta för att respondenterna skulle mötas i en så likvärdig 

miljö som möjligt. Samma frågor ställdes till respondenterna, dock var det svårt att göra exakt 
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likadana intervjuer då de var av berättande karaktär. Som följd blev det svårt att förutspå hur 

intervjuerna skulle utspela sig. 

För att säkerhetsställa att studien var pålitlig granskades den regelbundet av vår handledare, bisittare 

samt andra kursdeltagare. De hade under processen möjlighet att påverka studien och fick därmed 

en utomstående roll som granskare. De hjälpte till med att öka pålitligheten av studien. 

Alla människor har ett subjektivt synsätt på verkligheten och därför är det omöjligt att göra studien 

helt objektiv (Ibid). Det subjektiva synsättet påverkar tolkningen av kontexten och detta kan ha 

avgörande betydelse för studien. Vi försäkrar dock att vi har agerat i god tro och gjort bästa möjliga 

insats för att inte påverka respondenterna vid intervjuerna. Tyvärr är intervjueffekten oundviklig men 

genom att vi gjort bra förarbete minskades den då vi ställde öppna frågor och lät respondenten 

resonera fram egna svar.  

Den teoretiska inriktningen som ligger till grund för studien kan också ha haft en avgörande roll för 

forskningsresultatet. För att undvika påtryckningar från teorin valde vi att i intervjusituationerna gå 

in med ett öppet sinne och inte vara främmande för andras synsätt.  

2.2 Metod- och källkritik 

Den kritik som kan riktas mot den metod som använts är replikerbarheten och generaliserbarheten 

av studien (Bryman & Bell, 2003 s.318). Eftersom det genomfördes en kvalitativ studie fanns det 

svårigheter med att replikera och generalisera studien. Detta kan bero på svårigheterna med att 

återskapa samma kontext och att få ut exakt samma resultat, då varje enskild intervjusituation är 

unik blir det därmed nästintill omöjligt. Detta beror dels på respondenterna men även på oss som 

genomfört studien. Även om vi gjorde vårt bästa för att agera objektivt kunde vi aldrig vara helt 

objektiva. Den subjektiva uppfattningen har påverkat tolkningen av studien. Detta medförde att det 

blev svårt att generalisera studien. Vi handlade dock utefter bästa förmåga för att lyckas genomföra 

studien på ett noggrant sätt. Tydliga beskrivningar av tillvägagångsättet har gjorts för att öka 

trovärdigheten. 

Studien kan anses mindre trovärdig då valet av hur många studieobjekt som intervjuades kan verka 

vara för få. Vi valde att intervjua två företag inom de kriterier som satts upp och vi är medvetna om 

att detta kan vara för få företag för att kunna göra generaliseringar inom området. Beroende på vilka 

företag som väljs att intervjua blir det förmodligen helt skilda svar och de slutsatser som går att dra 

av resultatet gäller endast för det enskilda fallet. Dock vill vi att vår studie ska hjälpa svenska 

småföretag att vara mer förberedda på hur en internationaliseringsprocess kan gå till, och ta hjälp av 

de erfarenheter som tidigare företag samlat på sig och därför tror vi att vår studie har relevans. 

Källorna som används till hjälp i studien är vetenskapligt baserade och har relevans inom ämnets 

område. Innan vi tillämpat källorna i studien har de kritiskt granskats och vi, som författare, har 

anammat ett kritiskt förhållningssätt. Detta för att inte fastna i opålitlig information och att vidare 

kunna arbeta med ett öppet sinne.  
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2.2.1 Analys av kontexten 

Medvetenheten om att studieobjektet, Kina, kan verka komplext finns och det är svårt att dra 

slutsatser om att hela Kina agerar på samma sätt. Kina är ett stort land och regler och förordningar 

kan skilja sig från olika regioner. Vilken region som vi studerat har avgjorts av var de respondenter, 

som intervjuats, har genomfört sin internationalisering. Vi är medvetna om att de slutsatser vi 

kommer få gäller enbart inom de urval vi undersökt. 

Ytterligare en sak som påverkar tillförlitligheten av studien är när internationaliseringen 

genomfördes för de fallföretag som vi intervjuat.  Var det exempelvis tjugo år sedan 

internationaliseringen genomfördes kan minnet av den vara svag hos respondenten. Dessutom kan 

internationaliseringsprocessen se annorlunda ut idag än vad den gjorde för tjugo år sedan. Därför 

anser vi att det är viktigt att internationaliseringen genomförts relativt nyligen. Med nyligen menar vi 

inom en tioårsperiod. De respondenter vi intervjuat har genomgått sin internationalisering inom 

denna tidsperiod. Eftersom det inte går att utvärdera en process förrän efter den skett fanns det 

ingen anledning till att intervjua respondenter som var under en pågående 

internationaliseringsprocess. Vi tycker att de respondenter vi intervjuat passat bra inom det 

tidsperspektiv vi satte upp innan intervjuerna skedde.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som används i studien. Den teoretiska referensramen inleds med 

en modell som visar hur de teorier vi valt att ta upp hänger ihop med varandra.  

3.1 Sammankoppling av teori 

I modellen nedan visas samband mellan de teorier som kommer beskrivas i kapitlet. Den teori som 

berörs påverkar på olika sätt hur internationaliseringsprocessen ser ut. Vissa teorier är generella och 

övergripande medan andra teorier är specifika. I vår modell visar vi hur teorierna utvecklas och 

påverkas av varandra. Vi binder samman teorierna från övergripande nivå såsom Uppsalamodellen 

ner till val av etableringssätt som är en nivå specifik för den enskilda situationen/landet.  

Uppsalamodellen blir i vår modell synonym med successiv utveckling. Den successiva utvecklingen 

leder fram till att företaget skapar nätverk och relationer. Nätverk och relationer skapas oftast innan 

företaget väljer att internationalisera sig och blir därför en följd av den successiva utvecklingen. 

Kulturen påverkar även i sin tur nätverk och relationer. Beroende på de kontakter som skapas 

påverkas företag olika av de kulturella skillnaderna som kan existera. Kulturen i sig påverkas även av 

den eventuella korruption och byråkrati som finns i landet. Finns det hög grad av korruption kommer 

detta avspeglas i kulturen och likväl det motsatta, att kulturens utformning påverkar graden av 

korruption i landet.   

Nätverk och relationer påverkar ytterligare det val av etableringssätt som väljs vid 

internationaliseringen. De regionala skillnader som finns i landet kommer ha inflytande på valet av 

etableringssätt då olika regioner lämpar sig bättre för vissa typer av produktion än andra. Det finns 

olika förutsättningar beroende på var företaget befinner sig i landet.  

Alla dessa begrepp påverkar hur internationaliseringsprocessen kommer se ut. Det är därför 

intressant att visa på vad som påverkar processen och hur sambandet mellan teorierna kan tolkas. 

Modellen nedan syftar till att göra det enklare att förstå varför teoribegreppen är med och på vilket 

sätt de är relevanta för vår studie.  
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3.2 Uppsalamodellen/successiv utveckling 

I Globaliseringsrådets kartläggning av svenska småföretags internationalisering ses företagets 

internationalisering som ett förlopp vilket stegvis växer fram (Levin, 2009). Företaget börjar med att 

etablera sig på hemmamarknaden och söker sig därefter successivt ut på den utländska marknaden. 

Detta görs i takt med att företagets kunskaper om och erfarenheter från den nya marknaden ökar. 

Redan 1977 beskrev Johanson och Vahlne i den så kallade Uppsalaskolan om hur ett företags 

internationaliseringsprocess ser ut. Det centrala i deras modell och synsätt är kunskapen om 

utländska marknader, hur företag verkar på utländska marknader och lärandet genom erfarenheter.  

I sin modell säger de att kunskapen om marknaden och det engagemang som finns för marknaden 

påverkar hur risker och fördelar upplevs vilket i sin tur påverkar beslut och aktiviteter.  

I en artikel publicerad 2009 ser Johanson och Vahlne över sin ursprungliga modell med utgångspunkt 

i de förändringar som skett i företagsvärlden, både praktiskt och teoretiskt, sedan 1977. Den 

ursprungliga modellen kom till efter att forskare vid Uppsala universitet upptäckt motsägelser mellan 

teori och praktik rörande vilket förfarande ett företag skulle använda sig av för att komma in på en 

utländsk marknad. Vad litteraturen anförde var att ett företag skulle ta sina egna resurser under 

beaktande och välja internationaliseringsprocess efter att ha analyserat de risker och kostnader som 

var karaktäristiska för marknaden. I praktiken gick det egentligen till så att svenska företag oftast 

började sin internationalisering genom någon form av ad hoc.  

 Internationaliseringsprocess 

 Kultur 

 Regionala skillnader 

 Nätverk och relationer 

 Val av etableringssätt 

 Successiv utveckling 

 

 

 

 

 

Korruption och byråkrati 

Figur 1: Modell som visar sambanden mellan teorierna. (Egen beskrivning) 
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Företag startade enligt modellen sin internationalisering på närliggande marknader och efterhand 

sökte de sig längre bort. Först med hjälp av mellanhänder, som även fungerade som representanter 

för företaget i det andra landet, och allteftersom försäljningen växte byttes mellanhänderna ut om 

en egen försäljningsorganisation. Slutligen blev nästa steg att flytta produktion för att på så vis 

undkomma de handelshinder som fanns kvar sedan andra världskriget. Den här dimensionen av 

internationaliseringsprocessen kallar Johnson och Vahlne för etableringskedjan (Johanson & Vahlne, 

2009). Det är således tal om en typ av successivt inträde på den nya marknaden till följd av att 

företaget erhåller nya kunskaper och erfarenheter.  

I dag går det dock att se att företag inte följer denna stegvisa internationalisering och som följd har 

Johanson och Vahlne reviderat sin ursprungliga modell. Ofta går det att se att dagens företag hoppar 

över steg i den ursprungliga etableringskedjan eller går direkt på att flytta produktionen utomlands. 

Processen med att internationalisera sig går också mycket fortare idag än då modellen skapades och 

saker som, vid tidpunkten, ansågs vara hinder existerar inte längre.  

Författarna tar i större beaktande skapandet, upprätthållandet och utvecklingen av affärsnätverk. 

Senare forskning ger tydliga indikationer på att nätverk är en viktig del av ett företags 

internationalisering. Det lärande och den kunskap de baserade sin modell på 1977 har de nu således 

kopplat mer till nätverkande och relationer. Vikten av nära och hållbara relationer mellan 

leverantörer och kunder är påtaglig oavsett om de befinner sig i samma land eller inte.  

Johanson och Vahlne (2009) pekar ut förtroende och engagemang som de essentiella elementen i 

internationaliseringsprocessen. Huruvida ett företag kommer lyckas med sin internationalisering 

beror på hur väl etablerat det är i ett eller flera nätverk. Allt det som sker inom och omkring ett 

företag sker i kontexten av en relation, och det är i hög grad via relationer som företaget lär sig och 

bygger förtroende och engagemang.  

3.3 Nätverksmodellen 

Uppsalamodellen är inte alltid tillräcklig för att förklara småföretags internationalisering, istället 

behöver andra faktorer användas för att förklara dessa företagsetableringar utomlands (Johanson & 

Vahlne, 2009). Något som upprepade gånger har observerats är hur skapandet av nätverk används 

som inkörsport till en annan marknad. Vilka nätverk ett företag är involverat i påverkar inte endast 

vilken marknad de kommer välja utan även vilket förfarande de kommer välja för att ta sig in på 

denna marknad.  

Nätverksmodellen är baserad på uppsalamodellen men är en vidareutveckling på så vis att den tar in 

ytterligare ett perspektiv på nätverket nämligen dess betydelse och inverkan på processen (Ruzziser, 

Hisrich & Antoncic, 2006). Modellen brukar delas in i två delar, en förlängning av uppsalamodellen 

eller en penetration. Förlängning innebär att företaget investerar i nya nätverk medan penetration 

syftar på den existerande positionen i nätverket och har fokus på att utveckla den samt att öka 

resursåtagandet i nätverket. Företag som producerar och distribuerar varor och tjänster är beroende 

av varandra på grund av respektive parts specialisering och därför är nätverket mycket viktigt. De 

som är inkluderade i nätverket bygger tillsammans upp ett successivt bättre lärande och utvecklar 
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kunskap om marknaden. Genom att företaget bygger upp ett bra nätverk omkring sig minimeras 

behovet av kunskapsutveckling och anpassning samt att de kan utnyttja det etablerade nätverkets 

position (Johanson & Vahlne, 2009). De existerande affärsrelationer ett företag har ingått kommer 

göra det möjligt att upptäcka och utforska möjligheter samt att bestämma vilken geografisk marknad 

som de ska göra entré på.  

Internationalisering ses av Johanson och Vahlne (2009) som ett resultat av de handlingar ett företag 

utför för att stärka sin position i ett nätverk. Dessa handlingar är traditionellt refererade till som att 

företag förbättrar eller skyddar sin position i ett nätverk. Ett företag kan genom sitt nätverk ta beslut 

om att följa efter en partner utomlands om denna innehar en värdefull position i ett eller flera andra 

länder. Det finns två möjliga anledningar till att en internationalisering skulle ske på dessa grunder. 

Den första är att företaget ser en chans att hitta intressanta affärsmöjligheter och på så vis utvecklas. 

Den andra anledningen kan vara att en partner som har flyttat, eller kommer flytta, utomlands vill att 

företaget ska följa efter. För att demonstrera sitt engagemang för relationen kommer företaget följa 

efter sin partner. 

Företagets position i nätverket kan ses utifrån ett micro- eller makroperspektiv (Ruzziser, Hisrich & 

Antoncic, 2006). Utifrån ett microperspektiv blir nätverket ett komplement vid 

internationaliseringsprocessen då företag är beroende av att både samarbeta men även konkurrera 

med varandra. Konkurrensförhållande ger bland annat möjligheten till att lära av andra. Vid 

makroperspektivet analyseras både det direkta och indirekta nätverket dvs. de partners som ingår i 

nätverket men även de företag som inte ingår som partners. Det vanligaste är att företag 

inledningsvis skapar ett inhemskt nätverk i landet för att sedan vidareutveckla affärsrelationerna 

med nätverk från andra länder. Företaget kan genom sina kontakter ackumulera den kunskap de 

behöver för att lyckas med en internationalisering av verksamheten. Processen med att skapa 

kunskap är en produkt av samspelet mellan producenten och användaren (Johanson & Vahlne 2009). 

Således kommer inte kunskapen från företagets egna aktiviteter utan från deras aktiviteter 

tillsammans med sina partners. Ett affärsnätverk sträcker sig längre än de två ursprungliga parterna 

och på detta sätt tillhandahåller nätverket en utökad kunskapsbas.  

3.4 Olika etableringssätt 

3.4.1 Joint venture 

Ett gångbart sätt för att nå ut på den internationella marknaden för småföretag som saknar den 

kunskap och de finansiella medel, som större företag kan använda sig av, är genom joint venture 

(Kought & Singh, 1988). Det betyder att ett företag slår sig samman med ett inhemskt företag på den 

utländska marknaden och på så sätt får tillgång till den kunskap som behövs för etableringen. Några 

av de faktorer som motiverar till att ingå joint venture är att företaget får tillgång till sin partners 

anläggningar och arbetskraft, den expertis de besitter om marknaden samt möjligheten att åka 

snålskjuts ut på marknaden med ett redan välkänt märke. Det finns idag, trots liberaliseringar i Kinas 

lagar för gränsöverskridande sammanslagningar och förvärv av företag, ett flertal sektorer inom 

industrin där det krävs en kinesisk partner (Norris, 2011).  
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Genom att ingå i en joint venture kan företaget förbättra sina chanser för tillväxt utan att låna medel 

eller vara beroende av investerare (Business Link 1, 2012). Dock finns det risker med att välja denna 

form av etableringsmetod. Att ingå partnerskap med ett annat företag kräver tid och energi att bygga 

upp rätt typ av relation. Om detta inte görs finns risken för att missförstånd uppstår angående 

partnerskapets mål. Därför måste målen och motiven med partnerskapet tydligt klargöras innan en 

joint venture skapas. Ett annat problem som kan uppkomma är att det finns en obalans företagen 

emellan rörande graden av kunnande, investeringar eller tillgångar som förs in i satsningen (Ibid). Det 

kan lätt upplevas som om ena partnern får lift av den andra och fördelarna med satsningen kommer 

endast ena parten till gagn.  

Finns det olika kulturer och sätt att leda arbetet kan detta leda till bristande integration och 

samarbete (Ibid). Ena parten kan även brista i förmågan att tillhandahålla tillräckligt ledarskap och 

stöd under de tidiga stadierna av samarbetet.  

3.4.1.1 Original Equipment Manufacturer (OEM) 

En annan form av joint venture är OEM (Herbig & O´Hara, 1994). OEM innebär att ett företag låter en 

annan part tillverka ens produkter under det egna varumärket för att sedan köpa dem av den 

tillverkande parten. Företaget bistår med egna maskiner eller tillverkningsmedel men det är den 

andra parten som står för produktionen. Problem med detta sätt är att det är svårt att styra 

produktionen och det är därmed viktigt med kommunikationen mellan de olika parterna.  

3.4.2 Anskaffning av redan existerande företag 

En annan strategi för att etablera sig utomlands är att köpa upp majoriteten av aktierna i ett redan 

existerande företag (Yung-Ming, 2006). Det finns ett flertal saker som kan gå fel när ett redan 

existerande företag ska förvärvas eller en fusion ska genomföras. Till att börja med kan ett förvärv av 

en redan existerande verksamhet bli väldigt dyr om det uppkommer en situation där företaget 

fastnar i ett budgivningskrig med ett annat företag som är fast beslutet att köpa verksamheten. Även 

en fusion, eller sammanslagning, kan bli dyr om företagen inte kan komma överens om villkoren för 

sammanslagningen. Oavsett om det rör sig om en fusion eller ett förvärv kan valet skada de egna 

affärerna eftersom mycket tid och energi kommer gå åt till att förhandla (Business Link 2, 2012).  

Problem kan även uppkomma efter avslutad affär bland annat genom att företaget kanske inte alls 

gick lika bra som förväntat, det dyker upp oförutsedda kostnader, viktiga personer lämnar företaget 

eller, om det ena företaget ligger i ett annat land, att företagskulturerna inte går att förena (Ibid). 

3.4.3 Nyetablering/greenfield 

Finns det möjlighet och medel kan ett företag välja att etablera en helt ny egen verksamhet i det 

tänkta landet men behålla sitt huvudkvarter utanför landet. Det är möjligt att göra en 

greenfieldinvestering med en eller flera partners (Yung-Ming, 2006 s.203). Greenfield är ett attraktivt 

investeringsval eftersom företaget själv kan välja plats, börja från start och anpassa sig till den nya 

företagskulturen i sin egen takt. En nyetablering är på en och samma gång den etableringsmetod 

som genererar störst risker och de största belöningarna. Många av de största globala företagen har 

valt att hyra land från den kinesiska regeringen (icke-medborgare är inte tillåtna att äga land i Kina) 
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och på denna mark bygga upp toppmoderna anläggningar. De fördelar som kommer från att ha nya 

anläggningar är de främsta motiven till varför ett företag väljer detta etableringsalternativ (Norris, 

2011). Det är dock dyrt att bygga upp nya anläggningar och troligtvis är greenfield ett alternativ som 

är bättre lämpat för stora globala företag med nästintill obegränsade finansiella medel. För det lilla 

svenska företaget torde något av de andra två alternativen för internationell etablering vara mer 

attraktivt.  

Att göra en greenfieldinvestering innebär att en ny verksamhet kommer byggas upp istället för att ta 

över ett redan befintligt företag. Licenser och tillstånd måste sökas för att starta sin verksamhet i det 

aktuella landet. Det betyder att det inte finns några existerande fördelar eller gränser att ta hänsyn 

till.  

3.5 Korruption och byråkrati 

I Kina är risken stor att mötas av korruption och detta är något som utgör ett stort problem för 

utländska företag som verkar i landet (Chitakornkijsil, 2011). Korruption innebär att en 

förtroendeställning missbrukas för egen vinnings skull genom att exempelvis mutor mottages. Detta 

förekommer i länder där det traditionellt sätt inte finns någon lojalitet till uppdragsgivaren. Ofta finns 

det regelverk som reglerar om vad som får tas emot av en befattningshavare både inom privat och 

offentlig sektor (Nationalencyklopedin, 2012). Korruption är inte ovanligt i Kina utan förekommer 

mer ofta än sällan. Dock kämpar regering med att ständigt motverka detta för att få en högre 

legitimitet i landet. 

Det råder även en strikt byråkrati i landet som medför att processer kan ta längre tid än väntat. Inom 

det distrikt ett företag befinner sig (Kina är uppdelat i distrikt) finns det en stark motvilja till att 

släppa ifrån sig företag eftersom distriktet då går miste om skatteintäkter. Det är inte ovanligt att 

enkla administrativa tjänster, såsom adressändring, drar ut på tiden då det är byråkratiskt 

(Börsguiden, 2011). När en internationalisering ska ske behövs det bland annat licenser och tillstånd, 

exempelvis export- och importlicenser. Dessa kan det ta lång tid att få ut. En strikt byråkrati 

tillsammans med ett korrupt samhälle kan ställa till med stora problem vid 

internationaliseringsprocesser. Det som är mest utmärkande är att det oftast tar längre tid än väntat 

och det gäller att företag har tålamod.  

3.6 Kultur 

Kultur är något som diskuteras i alla möjliga miljöer och det beror till mesta dels på att det är ett 

aktuellt ämne i dagens samhälle. Även om kultur inte är i fokus i denna studie är det ett ämne som 

inte går att undvika.  

3.6.1 Kulturella skillnader mellan Sverige och Kina 

Kulturen i Kina skiljer sig från Sveriges kultur utifrån flera olika perspektiv. En stor anledning till 

skillnaden är att Kinas historia är präglad av fattigdom och att landet varit i en beroendeställning till 

omgivningen för att överleva. Landet har fortfarande delar som är väldigt fattiga och stora familjer 

bor tätt på varandra under samma tak (Fang, 2005 s.60f). För att kunna göra affärer och samarbeta 

med den inhemska befolkningen i Kina är det viktigt att förstå sig på affärskulturen. Det är viktig för 
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den kinesiska befolkningen att man agerar korrekt. Nedan följer några av de mest framträdande 

skillnaderna när det gäller kultur som präglar sättet att göra affärer idag. 

3.6.1.1 Förtroende för omgivningen. 

Den kinesiska affärskulturen kännetecknas av personligt förtroende för familjen och gruppen. För att 

en kinesisk affärsman ska vilja göra affärer med ett svenskt företag måste det finnas en relation 

parterna emellan, antingen direkt eller indirekt via vänner. Befolkningen i Kina är väldigt 

relationsfokuserade och det kinesiska samhället har lågt förtroende för det okända och de gör 

vanligen inte affärer med någon utomstående (Fang, 2005 s.60ff). Alla affärsuppgörelser har alltid ett 

förstadium som är till för att bygga upp ett förtroende för affärspartnern och då pratas det om allt 

utom affärer. Den mänskliga relationen är nyckeln till den formella affärsprocessen. Den svenska 

affärskulturen bygger, till skillnad från den kinesiska, på förtroende för samhällssystemet och 

utmärks av en avtals- och projektfokuserad kultur. Det innebär att vid affärer fokuseras det på 

avtalet istället för på relationen.  

3.6.1.2 Kinesernas fasad utåt 

För kineser är det viktigt att hålla en fasad utåt (Fang, 2005 s.61ff). Hela kinesiska samhällets 

agerande präglas av att de personligen inte får tappa ansiktet. Exempelvis vill kineser aldrig erkänna 

att de inte vet svaret på en fråga. När det gäller affärer väljer de vanligen bort att ställa frågor i en 

stor grupp för att inte riskera att ställa ”fel” frågor. Detta märks även i affärslivet då de hellre gör 

affärer med stora kända företag än med mindre okända företag eftersom det kan påverka deras 

”ansikte utåt” och i förlängningen deras status. Det är med andra ord bättre att förhålla sig skeptisk 

till svaret på en fråga ställd till en kines, för om personen inte vet svaret erkänns inte detta vilket gör 

att det kan bli fel. Detta är dock en högst generaliserad psykologisk teori som naturligtvis inte går att 

applicera på alla.  

Den kinesiska kommunikationsstilen brukar sägas vara indirekt och implicit (Fang, 2005 s.67f). 

Information förmedlas i den fysiska situationen eller internaliserad i själva personen. Lite information 

framgår i det som sägs, alltså i de meddelande som personen för fram när den pratar. Detta leder till 

att i kinesisk kultur betyder inte alltid ett ja, ja och ett nej, nej, dessutom används sällan ordet nej. 

Det hänger bland annat ihop med att de då minskar risken för att tappa ansiktet. Det kan leda till att 

frågan måste ställas flera gånger innan ett korrekt svar erhålls.  

 3.6.1.3 Tre dimensioner av kinesisk affärskultur 

Den kinesiska affärskulturen kan delas in i tre dimensioner. Den första är förutsättningarna i 

Folkrepublikanen Kina (PRC). Dimensionen behandlar det socialpolitiska synsättet som ligger till 

grund för det kinesiska affärssinnet, den ekonomiska planeringen, det rättsliga systemet, teknologin, 

landets storlek, regionala skillnader, en ojämn utveckling och snabb förändring (Fang, 2005 s.145f). 

Den andra dimensionen heter konfucianism och styr den moraliska etiken och principen samt hur 

mänskliga relationer ska hanteras. Den behandlar vikten av guanxi, samt vikten av familjen och 

gruppen. Konflikt ska undvikas och det finns ett behov av harmoni. Ansiktet och fasaden utåt är 

viktigt och en stor respekt för ålder och hierarki finns. Den tredje och sista dimensionen är den 
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kinesiska krigskonsten och handlar om att ha ett hårdhudat ansikte/fasad, mörkt hjärta, krigskonst, 

de trettiosex krigslisterna, Wu Wei och seger utan att slåss.  

3.6.2 Guanxi 

Begreppet guanxi betyder i personliga relationer eller kontakter (Luo, 1997). Det går ut på skapandet 

av nätverk och personliga relationer för att kunna säkerställa att de tjänster som efterfrågas 

verkligen tillhandahålls. Den relation som byggs upp är personlig till den grad att när den person, som 

varit ansvarig för att goda relationer upprätthålls, lämnar företaget försvinner även företagets 

guanxi. Företagens förhållande är alltså beroende av de representanter som interagerar och de gör 

att företags goda rykte upprätthålls och klassas som pålitligt.  

3.7 Regionala skillnader 

Kina är ett stort land och det förekommer stora regionala skillnader inom landet. Dessa skillnader 

beror till stor del på regionernas olika ekonomiska utveckling (Harborn, 2005 s.80ff). Europeiska 

investerare som etablerar hela eller delar av sitt företag i Kina hittas främst runt Yangtse-deltat och i 

Shanghai men även kring Peking. Peking-kineser är kända för att vara byråkratiska men att tänka 

stort. De har lätt för att samarbeta med folk och anses vara duktiga affärsmän. De kan dock anses 

vara svåra att lita på när det kommer till affärer. Shanghai-kineser i sin tur ses som pengafixerade då 

de har ett korttidsperspektiv i affärer. Dessutom betraktas de som trendsättare och raffinerade och 

har ett stort fokus på att hela tiden utveckla sina egna affärer. De ser sig själva som mer 

internationella än resten av Kina och staden lockar till sig massor av utlänningar. Shanghai har blivit 

en internationell metropol och européer känner sig hemma där. Shanghai är ett av Kinas stora 

affärscentrum, dock har den inhemska befolkningen där svårt för att lita på folk.  

Hong Kong är ett av Kinas andra affärscentrum och omtalas ibland som Kinas finanscentrum 

(Harborn, 2005 s.93f). Staden ses även som en ”frizon” för västerländska företag. Det finns ett 

frihandelsavtal, CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement) mellan Hong Kong och övriga Kina 

som medför tullfrihet på varor och tjänster. Dock ingår inte alla typer av varor och tjänster i detta 

avtal, likväl infattar det ett brett urval. Kraven för att ett utländskt företag ska få ta del av 

frihandelsavtalet är att de är registrerade i Hong Kong, bedriver verksamhet i regionen och betalar 

skatt. Verksamheten som bedrivs inne i Kina ska även vara densamma som verksamheten i Hong 

Kong. (Exportrådet 1, 2007)(Exportrådet 2, 2006) Till detta kommer att EU och Hong Kong har ett 

tullsamarbete vilket underlättar och förbättrar möjligheterna till samarbete. Avtalet innehåller 

bestämmelser som syftar till att utöka och utveckla tullsamarbetet (Europa.eu, 2005).   

3.8 Internationaliseringsprocessen 

Internationaliseringsprocesen påverkas således av många olika faktorer och dessa skiljer sig åt. Bland 

annat genom var företag väljer att internationalisera sig och hur väl förberedda de är innan. Slumpen 

kan också ha avgörande betydelse för hur processen går till. 

All den teori som beskrivits ovan är involverad i utformningen av internationaliseringsprocessen för 

det enskilda företaget. Ingen process är den andra lik och beroende på vilken situation som företaget 

befinner sig i får lämplig lösning tillämpas.   
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4 Intervju med Lagermetall AB 
Vi blev inbjudna till intervju den 3:e maj genom mejlkontakt med Christer Hellström som är VD på 

företaget Lagermetall. När vi kom till intervjun möttes vi av honom och vi fick ett något stressat 

intryck. Han nämnde att han hade haft mycket att göra de senaste månaderna och bara varit hemma 

i Sverige fem dagar sedan mars. Lokalen vi blev inbjudna till var ett konferensrum och på bordet var 

det uppdukat med fika. Vi satte oss ner och Christer började förbereda sig inför intervjun. Han hade 

hunnit göra en Powerpoint till oss som han ville visa. Intervjun började med att vi fick ett medgivande 

till att använda företagsnamnet och även hans namn i vår studie. Nu kände vi även att Christer 

började koppla av lite och att han blev mindre stressad. 

4.1 Lagermetalls historia 

Intervjun började med att vi bad Christer berätta om företaget Lagermetall. Christer berättade att 

företaget har funnits sedan den 1 januari 1979 och att det grundades av hans pappa, Bo Hellström. 

Han hade tidigare jobbat på ett företag som hette Johnsson Metall och var försäljningschef där. 1976 

sålde ägaren till Johnssons Metall företaget till Incentive-gruppen (Wallenbergsfären) vilket 

medförde att Bo fick börja med många resor till Stockholm för att medverka på möten. Han trivdes 

inte med dessa förändringar och efter två år valde han istället att själva grunda Lagermetall. 

Idag är Lagermetall ett litet företag med 20 anställda i Sverige och har sitt huvudkontor i Örebro. Den 

lilla personalstyrkan gör att många inom företaget befinner sig på flera positioner. Som exempel 

säger Christer att den person som är personalansvarig även ansvarig för kvaliteten. I Kina har de idag 

tre anställda i staden Jiashan som ligger nära kusten och Shanghai. Denna region är hjärtat för 

tillverkning av glidlager och cirka 75-80 procent av Kinas glidlager1 tillverkas där. Därför är det inte 

någon slump att företaget är förlagt just där.  

Affärsidén tycker Christer är svår att formulera, speciellt om det ska bli bra och lättförståeligt. Men 

den grundar sig i att de vill vara det bästa alternativet för kunden i Sverige när det gäller deras typ av 

produkter. Produkterna ska hålla hög kvalitet och företaget ska erbjuda pålitliga leveranser. Priset 

behöver inte heller vara det lägsta men det ska fortfarande vara rimligt samt att kunden ska känna 

sig trygg och erbjudas bra service.  

Christer fortsatte utefter powerpoint-presentation och visade vilka produkter de har idag. Han visade 

då även att de tillverkar glidlager efter ritning. Att tillverka efter ritning innebär att standardmåtten 

frångås och det rör sig istället om specialtillverkade produkter. Han säger att produkterna kan 

uppfattas som trista men att de är nyckelprodukter i kundernas maskiner. Några av de kunder de har 

idag är Volvo, Atlas Copco, ABB med flera.  

  

                                                        
1 Glidlager är ett lager som bygger på en bärande hydrodynamisk smörjfilm. 
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4.2 En kort historia blev lång 

I detta avsnitt återfinns Christers historia om hur processen gått till: 

1997 gjorde vi affärer med ett företag i Bremen i Tyskland som hette Autex Autoteile och de 

sålde standardglidlager, som vi har än idag, till oss. Vi trodde att dessa glidlager kom från 

Japan. I juni samma år fick vi ett brev om att de kommer lägga ner sin försäljning i augusti 

eftersom deras ägare inte tyckte de var tillräckligt lönsamma. Då satt vi plötsligt helt utan 

leverantör till dessa produkter så den första åtgärden var att köpa upp tre års lager. Den 

andra åtgärden blev att när de stängt igen i augusti så åkte jag, i oktober, ner (till Tyskland 

förf.anm.) och mötte upp två killar från försäljningsavdelningen, off the record. Mot lite god 

mat och dryck talade de om varifrån produkterna var och det visade sig att de kom från Kina.  

Jag fick en mejladress som jag kontaktade och gjorde därefter en presentation av 

Lagermetall. Jag frågade om vi fick handla direkt från dem och det fick vi. Företaget som vi 

fick handla av hette Starsea Industrial Co. (benämns framöver Starsea förf.anm.) och låg i 

Jiashan. Vi handlade från dem i ungefär ett halvår och i mitten av augusti skrev jag ett mejl 

till deras managing director för att frågade om det fanns någon chans att vi fick bli deras 

agent i Sverige. De svarade att vi fick bli deras agent i hela Skandinavien. Det bestämdes att 

vi skulle skriva kontrakt i oktober och jag bad dem skicka över ett kontraktsförslag. Starsea 

skickade först över ett kontrakt som innehöll fantasisummor. Vi var ju ett väldigt litet företag 

och Sverige är en väldigt liten marknad, så jag skrev tillbaka, halt och stopp. Jag sade att de 

här beloppen ni pratar om har vi ingen chans att klara av. Vi lämnade ett eget förslag och 

jämkade fram en bättre summa som vi båda var nöjda med. Efter det var vi överens och den 

10 oktober 1998 flög jag för första gången över till Kina. 

En händelse som blev till ett genombrott var att vår leverantör av standardglidlager i Europa 

började försöka konkurrera med oss om att tillverka glidlager efter ritning i Sverige. Alltså 

sådana produkter som vi själva tillverkade i Sverige. Problematiskt var att de hade de bästa 

priserna och vi var tvungna att göra något. Då föddes idén om att prova i Kina men det fanns 

en oro för att de inte skulle kunna hålla rätt kvalité. Jag förklarade för vår partner i Kina om 

hur pass allvarligt det är att fuska med legeringar och metallinnehåll. Vi gav dem därför 

papper på vad glidlagren skulle innehålla. När glidlagren sedan kom till Sverige skickades de 

till analys och det visade sig att de höll rätt kvalité och hade rätt innehåll. Det gjorde att vi 

fick intrycket av att de var bra och ärliga människor som dessutom hade de ett högt tekniskt 

kunnande. En god kontakt skapades mellan oss efter att vi fått bekräftat att de kunde sin sak.  

För att ta det från början så var det så att vi bad dem börja med att tillverka enkla glidlager 

som sedan blev mer tekniskt avancerade. När kvalitetskraven på glidlagren höjdes började vi 

också få lite problem. Plötsligt var det stora delar av sändningen som inte höll måttet och var 

tvungna att skickas tillbaka. Detta berodde först och främst på tillverkningsfel men även på 

temperaturskillanden. Glidlager förändras i storleken beroende på om det är varmt eller kallt 

och detta blev ett problem. Det var tvunget att ske en förändring. 2003 åkte jag till Kina och 
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presenterade tanken att vi skulle bygga ett kvalitetscenter i Kina i anslutning till verkstaden. 

Vi gav ett förslag till ledningen för Starsea att vi var beredda att satsa från en halv till en 

miljon kronor om vi gemensamt byggde ett mätcenter på plats i Kina. Tanken med förslaget 

var att vi skulle kunna mäta glidlagrena i rumstemperatur, 20 grader Celsius, som praxis i 

hela världen. Motkravet var att de skulle satsa lika mycket. Dealen blev att vi på Lagermetall 

”skänkte” en miljon kronor till kineserna och skrev ett kontrakt där det stod att från dag ett så 

ägde vi 50 procent av mätcentret men efter varje dag, i upp till två år, så blev ägandet mer 

och mer Starseas. Efter de två åren ägs allt av Starsea och de tillhandahåller bara personal. 

Centret byggdes och personal utbildades och allt gick smärtfritt. I kontraktet stod också att 

Lagermetall på livstid hade tillgång till fria mätintyg. Dessa intyg annars är väldigt dyra och 

behöver anskaffas flera gånger i veckan. Allt detta medförde att det blev en lönsam affär för 

oss. Dessutom så vet vi erfarenhetsmässigt att om vi någon gång i framtiden skulle bli osams 

och vi säger att vi vill ha vår hälft av mätcentret så kan vi aldrig få rätt mot ett kinesiskt 

företag i kinesisk domstol. Vi räknar med att satsningen genererat cirka 20-25 miljoner som vi 

inte hade haft annars. Tack vare att vår satsning på mätcentret har vi tilltalat kunder som 

tidigare varit rädda förbristande kvalité på gods från Kina.    

Christer säger att kineser är väldigt öppna och tillmötesgående vilket har underlättat hela processen. 

Han säger också att ett företag måste vara betrott av staten för att få starta ett exportbolag i Kina. Är 

företaget inte betrott finns det inte en chans att det går att få tillstånd att registrera företaget.  

Den kontakt som Christer har idag med de kinesiska kollegorna går djupt och de var till och med här, i 

Örebro, och firade hans 50års dag. Christer säger att satsningen har varit avgörande för dem. Utan 

denna goda relation skulle de aldrig ha varit där de är idag. För att beskriva vikten av goda relationer 

säger Christer följande: 

”I västvärlden säger vi att man inte ska blanda ihop affärer och vänskap. Jag skulle 

vilja säga att i Kina är det tvärtom. Det är en förutsättning för att bli framgångsrik”.  

4.3 The Bronze Bearing Company 

År 2009-2010 togs beslut om att skapa ett gemensamt bolag med Starsea. Anledningen till detta 

beslut var att de ville skapa en gemensam import- och exportkanal. Lagermetall ville kunna serva sina 

Europeiska kunder som hade öppnat upp dotterbolag i Kina samt kunna exportera till Europa. En 

annan anledning var också att Starsea inte ville hålla på med försäljning och marknadsföring utan de 

ville endast fokusera på produktion. Därmed skulle det nya bolagets uppgift bli försäljning, 

marknadsföring och uppehållande av goda kundkontakter. Att starta ett bolag i Jiashan i Kina kostar 

enligt Christer 110 000 dollar. Av dessa 110 000 dollar går 100 000 dollar till den lokala myndigheten 

på den ort man befinner sig. I den summan ingår även aktiekapitalet. Resterande 10 000 dollar går till 

den kinesiska staten. 

Det nya bolaget fick heta The Bronze Bearing Company. Företagspapprena och licensansökningarna 

var på cirka 70 sidor och skrivna på kinesiska. I juni 2010 lämnades ansökningarna in till 

myndigheterna. Då ansökte The Bronze Bearing Company om exportlicens och den fick de i 
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september. I november fick de importlicensen och därefter dröjde det till april innan de fick 

momslicensen. Enligt Christer fick de licenserna relativt snabbt jämfört med hur lång tid det brukar 

ta. Detta säger han hade att göra med de goda kontakterna som fanns med Starsea. 

Ett stort problem i Kina är korruption. Vid kontakten med skattemyndigheten uppstod en hel del 

problem av denna karaktär för Starsea. De vägrade att muta personer på den lokala 

skattemyndigheten. Dessa personer hade gjort klart för Starsea att företaget The Bronze Bearing 

Company skulle blir hårt kontrollerat. De sa att skattemyndigheten skulle misstänka Starsea för att 

enbart vilja utnyttja skattefördelarna. Av den anledningen hotade de med att åka dit och göra razzia 

och kolla bokföringen först en gång i halvåret sedan en gång i månaden och sedan varje dag. Det hela 

upplevdes av Christer som väldigt obehagligt. Till följd av detta valde Lagermetall att sätta upp 

interna företagsstadgar om att de inte skulle ha någon korruption i företaget. Om företaget skulle bli 

påkommet med att ha mutat någon kan företaget stängas ner. Innan etableringen skedde var 

Lagermetall medvetna om att korruption kan förekomma men de var inte beredda på omfattningen 

av den.  

I samband med uppstarten av The Bronze Bearing Company bestämde Lagermetall sig för att skicka 

ner sin säljare, Mia Larsson, från Sverige för att hjälpa till i Kina. En månad innan Mia kom ner till Kina 

meddelade dock Starsea att de inte kunde vara med i bolaget på grund av de bekymmer de hade 

med den lokala skattemyndigheten. Allt resulterade i att Lagermetall startade bolaget på egen hand. 

Starsea har dock fram till 2015 möjlighet att köpa in sig i bolaget till det ursprungliga beloppet och 

procentsatsen.  Starsea har trots att de inte är delägare fortfarande hjälpt till med administrativa 

frågor och tolkningshjälp. Detta blir en ömsesidigt fördelaktig situation då Lagermetall köper sina 

produkter av Starsea och Starsea säkrar sina leveranser genom att vara behjälpliga. Lagermetall hade 

aldrig klarat att driva allt själv utan hjälp från Starsea.  

4.4 Lagermetall skapade sig ett bredare nätverk 

Mias roll blev att ta kontakt med de viktigaste kunderna som redan hade flyttat sin verksamhet från 

Sverige till Kina och skapa förtroende för Lagermetall. Det var också viktigt för att få igång 

verksamheten genom att ta kontakt med nya kunder. Det var inte meningen från början att 

Lagermetall skulle ta sig in på den kinesiska marknaden men internationaliseringen medförde 

möjligheter att få lokala kunder.  

Alla kunder idag rankar sina leverantörer med A, B, C och D, där A är bäst och pålitligast och D är 

någon som kunden inte vill samarbeta med. Hos de flesta kunderna är Lagermetall idag en A-

leverantör och genom det får de mycket gratis. En utredning av en ny leverantör kan ta cirka sex 

månader till ett år men med goda referenser behövs ingen utredning. De flesta kunderna var positiva 

till att Lagermetall flyttade till Kina eftersom avståndet företagen emellan minskar vilket underlättar. 

För att komma i kontakt med flera av företagen som finns i Kina hade Mia ett samarbete med 

Handelskammaren.  De anordnar möten i Kina för företag som har verksamhet där.  Hon jobbade upp 

en väldigt bra kundbas, dock förekom det regelbundet problem med att komma förbi 

växeltelefonisterna som inte talade engelska. Om man inte visste namnet på den person som söktes 

var det i stort sätt omöjligt att gör sig förstådd. Detta problem löstes med att anställa en kines, Yang 
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Xingrong som kollega till Mia Larsson istället för att be om hjälp med tolkning från Starsea. Yang 

behövdes också eftersom det ofta sker missförstånd, då standarden på engelska i Kina är långt ifrån 

den standard som finns i Europa. 

Efter att Yang blivit varm i kläderna togs beslut att skicka hem Mia till Sverige igen. Därefter körde 

Yang på själv och så småningom anställdes ytterligare två kinesiska medarbetare, en revisor och en 

inköpare. Enligt Christer måste ett företag ha en bra revisor som inte ”kostar skjortan” därför 

anställdes det en billig revisor i Kina. En kinesisk revisor kräver endast 10 procent av lönen gentemot 

en europeisk revisor. Christer tycker att de betalar sina anställda i Kina bra, dessutom får de andra 

förmåner som kineser vanligtvis inte har.  Exempelvis har kineser inte semester och jobbar sex dagar 

i veckan men Christers anställda får två veckors semester plus att de bara arbetar fem dagar i veckan. 

Dessa två semesterveckor tillkommer utöver de högtider som infaller runt det kinesiska nyåret, 

månfestivalen och nationaldagen.  

Sedan beslutet togs om att starta företaget fram till idag har kraven från anställda i Kina generellt 

sett höjts ganska mycket. Dock nämner Christer att deras anställda alltid haft bra arbetsvillkor. 

Lagermetall fick redan 2009 en förvarning om att från och med 2010 skulle alla arbetarlöner öka med 

20 procent varje år fram till 2015. Christer säger att detta kan låta lite värre än vad det var eftersom 

lönenivån låg från 800 till 1000 kronor i månaden. Anledningen till den åtgärden från staten var att 

de insåg att Kina var väldigt sårbart. De har byggt sin nuvarande rikedom på export och påverkades 

väldigt hårt av krisen i västvärlden år 2009. Enligt Crister leder dock löneökningen bara till att 

priserna höjs i samma takt och det blir en galopperande inflation. 

Det som också händer när priserna ökar i regionen är att företag flyttar mer inåt landet. Efter 

högtider är det vanligt att många anställda inte kommer tillbaka till sitt arbete, då de fått arbete på 

en ort närmare hemmet än Shanghai. För att locka anställda att stanna kvar i företaget är lön ett sätt, 

strävan efter att bli rik är viktig. Christer nämner att om man vill behålla anställda bör man betala bra 

för att inte råka ut för att de anställda inte kommer tillbaka efter ledighet. Även om de anställda 

begår ett kontraktbrott när de inte kommer tillbaka till företaget efter ledighet så verkar inte det 

vara ett hinder. 

Den uppfattningen som Christer hade om tidsåtgången för att genomgöra etableringen av företag 

skiljer sig från det verkliga utfallet. Han trodde det skulle gå mycket fortare och vara en ”piece of 

cake” men det var det inte. Lagermetall hade räknat med break-even i år (2012) och Christer tror att 

de kan klara av detta, dock har det tagit längre tid än förväntat för kunderna att komma igång vilket i 

sin tur påverkat Lagermetalls försörjning. Christer säger också att det är stora skillnader i 

affärskulturen, kineser är extremt artiga men det förekommer, enligt Christers uppfattning, mycket 

”bullshit”. Han menar att ord och löften inte betyder någonting. I Kina säger de att de kan klara av 

allting men i själv verket har de kanske inte förstått hur de ska göra. Samtidigt kommer man ingen 

vart med att härja och gapa på kineser utan man måste göra en bedömning om personen är kapabel 

till att förstå vad som sägs och gör det som den blir tillsagd. Christer säger att: 
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Det första man upptäcker är att de personerna man möter med fina titlar och andra 

arbetsledare inte talar engelska, istället har man med sig någon som får tolka. Dessa tolkar 

kan bara skolengelska och om man då pratar om svåra tekniska saker förstår de inte vad som 

menas och vill inte visa detta för chefen. Istället kan de dra till med precis vad som helst. Då 

är det viktigt att titta på den man adresserar. Om jag säger någon starkt kritiskt bör chefen se 

bekymrad ut, arg ut eller ge någon ansiktsreaktion och inte bara stå där och le. Istället måste 

jag förklara som jag gör för ett barn i Sverige, man lär sig att kinesisk engelska måste vara 

väldigt enkel och de är bättre att vara övertydlig. 

Christer nämner ytterligare ett problem och det är att Kina varit kommunistisk diktatur i 50 år och 

befolkningen har fått lära sig att inte ha någon egen åsikt, detta har satt spår i dagens generation. De 

har fått lära sig att om de vill slippa problem så ska de vara tysta och inte ta några egna initiativ. 

Christer säger att kineser kan stå och veta att det de gör är helt fel men gör ingen åtgärd eftersom de 

har blivit tillsagda att göra så. Detta gör många västerländska företagsledare rosenrasande och 

många behandlar kineser som om de vore lägre stående och tror att de är mindre begåvade. Christer 

säger att så är absolut inte fallet, utan det är bara en kulturskillnad. Kommunikation är därför viktigt 

för att säkerställa att allt blir rätt.  

Christer säger att om de hade gjort om internationaliseringen hade de nog inte haft lika bråttom utan 

varit mer förberedda. En orsak till det är den höga graden av korruption. De hade nog valt att skaffa 

sig lite mer förkunskap och en bredare kundbas från början. I övrigt tycker Christer att det är som det 

är i Kina, alltså mycket kontroll och byråkrati. Han säger att de ändå haft tur och inte åkt på några 

riktiga smällar och de saker som hänt har de dragit lärdom från. Många av de saker som förekommer 

är det svårt att förbereda sig på. 

4.5 Tips till småföretag som vill etablera sig i Kina 

Christer gav några tips på vad som tål att tänkas på när en internationalisering till Kina planeras. Dock 

säger han att tipsen är baserade på hans egen situation och det inte är säkert att någon annan kan 

använda dem rakt av eftersom varje situation är unik. 

• Glöm att det går att snabbt kan tjäna pengar i Kina, det är en långsiktig investering och det 
tar sin tid.  

• Det är avgörande med en bra samarbetspartner. 
• Språket är viktigt. Var medveten om att kulturen och språket skiljer sig åt inom Kina. Kina 

består av olika folkslag med olika språk, alla måste läsa mandarin för att kunna prata med 
varandra men sen har alla sina lokala dialekter.  

• Se till att ha en tolk som kan både engelska och mandarin. 

• För att säkerställa att meddelandet gått fram titta på adressaten. Dennes kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och de motfrågor som ställs visar på huruvida budskapet gått korrekt fram. 

• Målgruppen för produkterna måste vara klar innan internationaliseringen påbörjas. 
• Var medveten om att Kina är en diktatur. Tag ställning till hur företaget ser på att göra 

affärer med en diktatur. Christer sa att han resonerade med sig själv om detta 1998 innan de 
valde att internationalisera sig.  
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1997 kontakt med Tysk 
mellanhand 

Agenter till Starsea i 
Skandinavien 1998 

Kvalitetscentret byggs 2003 

När det började röra sig om 
mer avancerade produkter 
uppstod problem 

Fördjupad relation med Starsea  The Bronze Bearing 
Company är klart för handel 
2010 

Den tyska mellanhanden 
stänger igen 

Konkurrent planerar att komma in 
på marknaden. Tanken väcktes att 
flytta till Kina 

Licenser söks  

Beslut om att starta ett 
gemensamt bolag med Starsea 
2009 

Problem med myndigheterna 
gör att Lagermetall blir ensam 
ägare The Bronze Bearing 
Company  

• Genomför marknadsanalysen själv. Internet är en mycket bra källa där det går att finna 
mycket information. Besök gärna området ni tänkt etablera er i. Analysera alla tänkbara steg 
i produktionen, titta på maskinerna, materialet, kvaliteten med mera. 

• Var människokännare, och känn av vilka samarbetspartners som är seriösa och inte. Pratar 
de enbart om pengar kan det vara en varningssignal. 

 
Christer säger att många idag är väldigt fokuserade på de 50 år som Mao styrde och Kina var en 

kommunistisk diktatur men tittar man längre tillbaka är kineserna väldigt uppfinningsrika. De 

uppfann exempelvis krutet, porslinet med mera. Utvecklingen idag går dessutom väldigt snabbt. När 

Christer var där första gången var vägarna trampade jordstigar men numera är det asfalterade vägar. 

Allt har blivit bättre. Lagermetall beräknar att stanna kvar i Kina och har inga planer på att förflytta 

sig, dock kan de ske händelser som de inte kan förutse, exempelvis politiska beslut. Dessutom säger 

han att levnadsstandarden har ökat enormt bara under de åren som Lagermetall varit i Kina, därav 

kan man inte helt säga hur framtiden kommer att se ut.  

 (Korrigerat och korrekturläst av Christer Hellström 07.05.2012) 

För att illustrera Lagermetalls internationaliseringsprocess, från initial tanke på internationalisering 

fram till etablering på plats, har vi sammanställt en tidslinje.  

  Figur 2 Tidslinje för Lagermetall AB 
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5 Intervju med Wasa Sweden AB 
Vi blev inbjudna till intervju den 7:e maj 2012 efter att haft kontakt via mejl med Niklas Neuendorff 

som är ägare i bolaget Wasa. När vi anlände till intervjun möttes vi av Niklas i dörren och vi fick följa 

med honom till matsalen som låg på tredje våningen. Vi fick ett avslappnat och gemytligt intryck av 

honom. Vi satte oss vid ett bord i matsalen och erbjöds något att dricka. Innan intervjun började fick 

vi godkännande om att få spela in samtalet samt att använda oss av hans och företagets namn i vår 

studie. Därefter satte vi igång med intervjun. 

5.1 Wasas bakgrund 

Vi började med att be Niklas berätta om företagets bakgrund. Niklas säger att företaget är gammalt 

och har funnits i cirka 70 år. De har alltid hållit på med metallartiklar framförallt till kläder och skor, 

exempelvis till försvarsindustrin. Företagets startades i Småland men i slutet av 40-talet flyttade det 

till Fjugesta, utanför Örebro, där de befinner sig idag. Sedan dess har det varit lite olika 

ägarförhållanden och även andra namn. Innan hette företaget exempelvis Nit- och gummifabriken 

men det har varit samma företag hela tiden. Det var fem personer som grundade företaget och dessa 

drev verksamheten fram till i slutet av 80-talet. Företagets såldes till Göte, Per och Sisse (vi fick inga 

efternamn på dessa personer förf.anm.) 1988 och de ägde företaget i exakt 20 år, sedan köpte Niklas 

och Pelle Johansson som fortfarande står som ägare idag. Niklas berättar att han har jobbat på 

företaget sedan 2001 som säljare men det var först 2008 som han gick in som delägare i bolaget 

tillsammans med sin kollega Pelle.  

Företaget är litet med endast 22 anställda, varav 5 befinner sig i Hong Kong och är Hongkong-kineser.  

Resterande del av företaget finns i Sverige och Danmark samt så befinner sig en säljare i Tyskland. I 

Sverige sköts all administration och det mesta av försäljningen, dock sker även försäljning i övriga 

länder. I Hong Kong arbetar de med import- och export och lagerhållning av produkter. Eftersom att 

det är litet företag är arbetsuppgiftena lite suddiga och det händer att de ibland får hoppa in i andra 

arbetsuppgifter och hjälpa varandra.  

5.2 Internationaliseringen i Kina 

Niklas berättade att det finns stora skillnader beroende på var man befinner sig i Kina. Han säger att 

Hong Kong kan ses som en västerländsk frizon. Det behövs exempelvis inget visum för att besöka 

Hong Kong men det behövs till övriga Kina. Wasa har valt att etablera ett kontor i Hong Kong som 

heter Wasa Sweden Asia och är baserat på Hong Kongs regler. De har också genomfört ett samarbete 

med ett japanskt företag som sköter produktionen åt dem. Detta bolag och fabrik ligger inne i Kina 

och ägs av japaner. Fabriken och personalen i bolaget står japanerna för medan Wasa har investerat i 

de maskiner och verktyg som används vid produktionen av varorna. Japanerna levererar färdiga 

produkter som Wasa köper av dem, japanerna använder också maskinerna och verktygen för att 

producera egna varor som de säljer på sin hemmamarknad i Japan. Den här strategin för etablering 

kallas enligt teorin för OEM och Niklas tror att det är ett väldigt vanligt sätt att etablera sig på. 

Företaget lämnar ut sitt ”recept” och ber någon annan producera åt en.  
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Anledningen till att de startade ett bolag i Hong Kong är dels för att det är väldigt enkelt, det behövs 

endast 1000 Hong Kong dollar för att starta ett bolag säger Niklas. Hong Kong är dessutom en väldigt 

bra kanal för att frakta varorna ut ur Kina. Wasa fraktar sina produkter från fabriken i Kina till sitt 

lager i Hong Kong. Det gör att Wasa kan ta ut produkterna ur Kina till ett mycket lägre pris än vad det 

hade kostat dem att leverera direkt från Kina till Europa. Efter att produkterna kommit till Hong Kong 

kan de skicka dem fritt vart de vill i världen. Fabriken kan i sin tur leverera till kunder som befinner sig 

inne i Kina. Anledningen till att kontoret och fabriken ligger där de gör har att göra med avståndet. 

Det är endast två timmars resa mellan destinationerna så det blir smidigt att göra dagsresor och det 

går snabbt att få leveranser till lagret i Hong Kong. Nackdelen med att etablera sig i Hong Kong är att 

det är mycket dyrare där jämfört med övriga Kina. Priserna är nästan desamma som i västvärlden 

säger Niklas.  Ytterligare en anledning till varför Wasa valde att starta ett kontor i Hong Kong var att 

deras kunder började förflytta sig till Kina. Hade de inte följt efter i det skedet hade de riskerat att bli 

av med sina kunder. Kunderna har med hög sannolikhet istället valt att köpa de nödvändiga 

produkterna av en lokal leverantör för att slippa extra fraktkostnader. Dessutom hade Wasa haft 

kunder i Kina sedan 1992, som de levererat till från Sverige, och för att detta samarbete skulle 

fortlöpa kände de sig tvungna att flytta. 2002 grundade det ett kontor i Hong Kong med hjälp av 

kontakter etablerade i Kina. Niklas sa: 

”Det var någon som kände någon, som kände någon och helt plötsligt hade vi ett kontor hos 

någon”. 

När de började växa ytterligare startade de sitt eget kontor. De beslutade sig för att öppna ett eget 

kontor i och med att de blev mer etablerade ju längre tid de var på plats i landet.  

Etableringen i Hong Kong påbörjade 2003 och höll på fram till 2006, det var då de släckte ner 

fabriken i Fjugesta. Planen var att själva internationaliseringen skulle ta åtta månader och att allt 

därefter skulle fungera. Med fungera menas att utbytet med kunder och leverantörer var igång. I 

själva verket tog deras etablering tre år. Hur lång tid det tar att genomföra en etablering tycker Niklas 

är svår att avgöra, speciellt när det som händer inte stämmer överrens med det som sagts. Påpekas 

ett problem kan kineser säga att de kommer åtgärda det och de lovar att leverera det som 

efterfrågats. När produkterna sedan väl kommer kvarstår grundproblemet.  

Det var aldrig av ekonomiska skäl som Wasa flyttade till Kina. Det kostar ungefär lika mycket idag 

som det gjorde när de producerade varorna i Sverige.  Det kan till och med vara så att det är lite 

dyrare med produktionen i Kina än det var i Sverige. Skälet till den höjda kostnaden är att det inte 

finns samma kompetens hos personalen i Kina som i Sverige och därmed behövs det mer 

humankapital. I Sverige var det en person som skötte femton maskiner, i Kina är det en person per 

maskin. Dessutom kunde de anställda jobba nattskift i Sverige om det behövdes för att komma ikapp 

men sådant är svårare att implementera i Kina. Anledningen till att Wasa flyttade produktionen var 

därmed av logistiska och praktiska skäl.  

Innan Wasa valde att internationalisera sig var föreberedelserna väldigt få. De hade en tanke om vad 

de ville uppnå och när de väl tagit beslut om att flytta till Kina så sa de bara ”nu kör vi”. Föregående 
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ägare för bolaget var den som drev processen och han är väldigt impulsiv som person. Niklas och 

Pelle fanns hela tiden med under internationaliseringen och jobbade nära den dåvarande ägaren av 

Wasa. Dock gick de under processens tre år med förlust i och med att de kanske var lite väl impulsiva. 

Stora kostnader medföljde förseningen då de var tvungna att stödproducera i Sverige innan 

produktionen i Kina hade kommit igång. 2006 när de väl landade, och framförallt när konjunkturen 

fick sig en skjuts, gick allt dock åt rätt håll väldigt fort.  

5.3 Viktiga faktorer under internationaliseringen 

Niklas berättade att det hade svårigheter med att hitta bra personal att anställa på kontoret i Kina, 

då befolkningen är så pass stor får man ta till andra metoder än man gör i Sverige.  

”Det är inte lätt i så stora städer som Hong Kong med 9 miljoner invånare. Det är inte 

samma system som i Sverige där man kan sätta in en annons i tidningen, utan i Hong 

Kong anställer man via kontakter ” 

En annan svårighet var att många kom med tips och råd om hur de skulle gå tillväga och dessa var 

inte alltid i enlighet med vad som var bäst för Wasa. Niklas säger att de redan i förväg hade utformat 

en plan för hur det skulle genomföra internationaliseringen. Men när de sedan var på plats så var de 

tvungna att anpassa sig både till miljön och kultur och saker kunde bli lite konstigt ibland. Med facit i 

hand tycker Niklas att det hade varit bättre att köra sitt egna race och han önskar att de varit hårdare 

från början. Ett exempel är att de anställda i Kina hade blivit tokiga på dem eftersom att de ville ge 

alla anställda i Kina lika löner och det tyckte inte kineserna om. Det tycker att de ska avgöras utefter 

vad de utför. Resultatet av den lärdomen var att jämställdheten inte passar lika i Kina som i Sverige. 

Det har också varit väldigt kostsamt för Wasa att internationalisera sig i Hong Kong eftersom att det 

tog tre år istället för åtta månader och de ville att allt skulle bli helt rätt innan de körde igång. Bland 

annat var de tvungna att ha stödproduktion hemma i Sverige under uppbyggnaden i Kina. Rent 

kostnadsmässigt kostar det idag cirka 50 000 kronor i månaden att ha ett kontor i Hong Kong. Det 

som var smidigt var att de inte behövde söka några tillstånd eller licenser för att starta kontoret i 

Hong Kong och de slapp därmed kostnaderna kring det. Exempelvis så kostar det vanligen 200 000 US 

dollar att etablera ett kontor inne i Kina säger Niklas. Dessutom valde de att inledningsvis ha kontoret 

inhyst hos ett annat bolag som redan fanns på plats vilket underlättade internationaliseringen 

mycket.  

Fabriken inne i Kina startades av Wasas japanska samarbetspartner. Det var japanerna som kom till 

Wasa och frågade om de vill använda dem som producenter. Japanerna tillverkade sedan tidigare 

liknande produkter med sitt eget varumärke men för en annan marknad och de konkurrerade 

därmed inte om samma kunder. Det faktum att de var verksamma inom samma bransch medförde 

att de redan innan hade stor kunskap om Wasas produkter. Niklas säger att de än idag håller sig på 

varsin sida av jordklotet men om någon skulle göra anspråk på den andres marknad i framtiden kan 

det bli ett problem för samarbetet. Niklas säger:  
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”Vi har inget kontrakt på vad som gäller utan endast ett gentlemens 

agreement. Japanerna är otroligt lojala.” 

Niklas berättar att det är väldigt viktigt med relationer. En dag avslutas alltid med att alla går ut och 

äter middag ihop, även om det inte fanns något inbokat sedan tidigare sker det per automatik.  

Ibland känner Wasa att kinesiska företag kan vara skeptiska till att samarbeta med utlänningar. Niklas 

säger att han upplever att kineser tänker i banor om ”Varför ska vi hålla på och handla med Sverige 

eller prata med svenskar?”. Detta kan orsaka att det tar lång tid innan processen är igång och de 

hjälper varandra. Däremot är det lite skillnad i Hong Kong eftersom det är väldigt västerländskt. Det 

är relativt likt att göra affärer där jämfört med i västvärlden. 

Något Wasa upptäckt är viktigt vid kommunikation med kineser är att vara extremt tydlig. Wasa kan 

ibland uppleva att de varit väldigt tydliga med vad de vill ha sagt men ändå uppstår det missförstånd. 

Niklas säger att han märker skillnad i hur han själv pratar engelska beroende på vilken nationalitet 

adressaten har.  När han pratar med amerikaner uttrycker han sig på ett visst sätt men använder en 

förenklad variant av uttrycken när har talar med kineser. Wasa har inte använt sig av någon tolk utan 

har istället utnyttjat kinesiska kollegor de länge haft kontakt med samt sina underleverantörer som 

har spetskompetens inom området.  

Det som har varit vid stor hjälp för dem är den personal som de anställt. De hade tur när de skulle 

anställa personal till Hong Kong och fick tag i bra personal direkt genom hjälp från ett annat företag. 

Detta företag hade redan haft kontakt med Sverige sedan innan och verkade inom en liknande 

bransch så de var bra på den engelska terminologin. Det började med att Wasa köpte tjänster av dem 

i form av bemanning men så småningom började Wasa anställa egen personal. Rekryteringen av 

personal skötte den tidigare ägaren men både Niklas och hans kollega Pelle var med. Det var i dessa 

tre som skötte hela etableringen. All rekrytering av personal skedde via de egna nätverken i Kina och 

det krävdes mycket tillit till den som rekommenderade någon. Det kan förekomma att man blir blåst 

ibland om man inte har koll på läget säger Niklas. De anställda jobbar 5 dagar i veckan, till skillnad 

från de vanliga 6 dagarna i veckan. Den kortare veckan beror till mestadel på det elstopp fabriken 

måste göra två gånger i veckan på grund av elransoneringar. Lojaliteten bland kineser kan variera, 

men oftast är de lönelojala. Med lönelojal menas att de anställda är lojala mot den arbetsgivare de 

får bäst betalt av. En skillnad på 100 kronor i månaden kan göra att anställda byter jobb. Därför gäller 

det att erbjuda en bra lön och bra förmåner som gör att de anställda stannar kvar i företaget.  

Wasa har fått en positiv uppfattning av att etablera sig i Kina. Niklas säger att det har varit en otrolig 

möjlighet att utvecklas, både som företag men även med avseende på produkter och relationer. Han 

säger att det är först nu, när de varit i Kina i ett par år, som de börjar känna att de har koll på läget 

och känner sig etablerade. Niklas tror dock att Kina kommer att minska i attraktion de närmaste 5 

åren eftersom lönekostnaderna varje år ökar med cirka 20 procent. Dock säger han att de på Wasa 

kan hantera löneökningarna eftersom de inte har så mycket humankapital. Hade de istället varit 

exempelvis en sömnadsfabrik, som är beroende av mycket personal, hade löneökningarna slått hårt. I 

dagsläget finns det med andra ord för Wasa inga tankar på att lämna Kina men eftersom de är 
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1992 börjar de handla 
med Kina 

Påbörjar internationalisering, 
startar samarbete med japanerna 
2003 Wasa byter ägare 2008  

Öppnar eget kontor i Hong 
Kong 

Rekryterar egen kontorspersonal 

Många stora kunder flyttar till 
Kina 

Ett japanskt företag, verksamma i 
Kina, tar kontakt med Wasa 
Sweden AB och vill ha hand om 
deras produktion 

Alla maskiner står klara och 
produktionen startar 2006 

Samarbetet fortlöper med 
japanerna 

Hyr in kontorspersonal 
från ett kinesiskt företag 

beroende av sina kunder kommer de förmodligen vara tvungna att flytta från landet om kunderna 

flyttar. Dock tror Niklas det kommer dröja minst 5 år innan det blir aktuellt med en flytt.  

Om Wasa hade fått göra om etableringen hade de från början valt att vara mycket hårdare med 

standarden på deras produkter. Troligen hade processen gått snabbare och blivit billigare då. Niklas 

tycker att de var lite för snälla i början och inte riktigt vågade ställa krav. Anledningen till att de var 

för milda i början tror Niklas var för att de befann sig i en beroende situation. När de lade ner 

produktionen i Sverige hade de inte någon tillverkning att använda sig av förutom den i fabriken i 

Kina.  

5.4 Tips till småföretag som vill etablera sig i Kina 

Intervjun avslutades med att Niklas gav några tips på vad småföretag skulle kunna tänka på när de 

internationaliserar sig till Kina. 

• Tålamod och Pengar! Det är lätt att bli rädd och orolig men det är ofta onödigt. Oftast är det 
bara att köra på och vara tuff för att det ska gå bra.  

• Utgå från västerländska områden i Kina, exempelvis Hong Kong eller Shanghai. Sköt affärerna 
därifrån via antingen en partner eller liknande. 

• Använd er av ett företag som besitter den kunskap som behövs. Ta kontakt med Exportrådet 
och använda dem som en mellanhand. De kan bidra med tips och hjälp. De har framförallt 
hjälpt Wasa in på nya marknader. Exempelvis försåg de Wasa med en typ av handbok över 
hur de ska förklara för svenska företag hur det fungerar med tullar och regler kring in- och 
utförsel av varor etc.   

• Försöka att ha nära till fabriken från kontoret så det går att åka dit och kontrollera 
produkterna. Allting blir smidigare när det rör sig om korta avstånd. 

 
(Korrigerat och korrekturläst av Niklas Neuendorff 11.05.2012) 

 Figur 3 Tidslinje för Wasa Sweden AB 
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6 Likheter och skillnader mellan fallföretagen 
Några av de likheter och skillnader som identifierats i fallföretagens internationaliseringsprocess 

presenteras här separat under två olika rubriker. Stycket är till för att framhäva likheter och skillnader 

inför analysdiskussionen. 

6.1 Likheter 

Inget av företagen hade några förkunskaper om den kinesiska marknaden och hur de skulle gå 

tillväga för att etablera sig i landet. De använde sig båda två av en nära stående partner och fick 

genom dessa aktörer tillgång till kunskap och nya nätverk.   

Att hitta rätt medarbetare kan vara svårt och personalen kan utan förvarning byta jobb om de får 

bättre betalt någon annanstans. Befolkningen i Kina är stor och för att hitta bra medarbetare är det, 

även på denna punkt, bäst att gå via sina nätverk. Som Wasa påpekade går det inte att sätta en 

annons i tidningen för gensvaret skulle bli för stort. Istället har de valt att till 100 % använda sig av 

sina kontakter vid rekrytering. Både Lagermetall och Wasa har båda haft låg personalomsättning på 

sina företag, något vi tror kan hänga ihop med att de rekryterat genom rekommendationer från 

personer de känner. Har företaget lojal personal behöver de inte ständigt rekrytera nya anställda, 

något som kan dra ut på processen då det är tidskrävande.   

Kommunikationen är något som båda företaget också påpekat. Tydlighet är A och O för att lyckas 

framföra ett budskap. Lagermetall nämner att man måste observera mottagaren vid kommunkation 

och Wasa nämner att extra tydlighet krävs för att budskapet ska komma fram och uppfattas rätt 

utifrån kineserna. Båda nämner också att ord inte betyder något utan att det måste säkerhetställas 

att saker blir gjorda genom handling och inte genom ord.  

Både företagen har även använt sig av extern hjälp såsom Exportrådet och Handelskammaren. Denna 

externa hjälp har bidragit till att skapa ett bredare nätverk och även i vissa situationer hjälpt till med 

språket som ofta varit ett problem.  

Ytterligare en likhet är att det för båda företagen tagit längre tid att etablera sig än vad som var tänkt 

från början. Eftersom att Kina är både korrupt och byråkratiskt samt att man kan stöta på 

kommunikationssvårigheter har internationaliseringsprocessen dragit ut på tiden. Både företaget har 

insett att man inte flyttar till Kina för att tjäna snabba pengar utan att det är en långsiktig investering.  

6.2 Skillnader 

Företag söker sig till Kina av olika anledningar. De två företag vi pratat med hade olika skäl till att 

söka sig till Kina, det ena företaget gjorde det som ett strategiskt val och för det andra var det en 

nödvändighet för fortsatt överlevnad. 

Det skiljer sig åt var våra studerade företag har valt att etablera sig i Kina. Både gällande geografiska 

förutsättningar och affärsmässiga. Det är lättare att starta upp ett företag i Hong Kong och enligt 

Wasa är området en bra utgångspunkt för nya företag som vill etablera sig i Kina. I och med att Wasa 

inte bedriver produktion i Hong Kong används deras företag enbart till lagerhållning och 
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administration innan varorna slussas ut till andra länder. Det är ett strategiskt beslut för att slippa 

höga tullkostnader då stora delar av de färdiga produkterna är ämnade för andra länder än Kina. 

Lagermetall valde att uppföra sitt företag, The Bronze Bearing Company, inne i Kina eftersom de 

hade starka band till sin partner Starsea. På den plats Starseas fabrik är uppförd låg förut Kinas 

största stålproduktion så alla de nödvändiga resurserna fanns redan tillgängliga. Dessutom säger 

Lagermetall att denna plats är hjärtat för all glidlagertillverkning. Närheten till både konkurrenter, 

kunder och partners var avgörande då Lagermetall valde plats för sitt nya företag.  

Lagermetall har på egen hand upplevt den korruption som finns i Kina medan Wasa, enligt dem 

själva, inte alls varit i kontakt med detta fenomen. En anledning till varför Wasa inte stött på 

korruption kan vara att de har ett OEM-avtal med sina japanska producenter och därför inte kommer 

i direkt kontakt med situationer där korruption skulle kunna uppstå. De verkar under andra 

förutsättningar i och med att de har sitt kontor i Hong Kong vilket är ett område allmänt erkänt som 

en västerländsk ”frizon”. Skillnaden för Lagermetall är att de har haft kontakt med 

myndighetsutövare och andra företag då deras kontor och produktion ligger inne i Kina. Kontakten 

med myndigheterna och andra företag förmodar vi har varit en bidragande faktor till varför 

Lagermetall, och inte Wasa, har varit utsatta för situationer med korruption. 

En annan skilldnad är att Lagermetall använde sig av en svensk medarbetare på plats under en 

kortare period i syfte att bredda nätverket i Kina. Detta gjorde inte Wasa då de hade anställda 

kineser istället. Dock valde Lagermetall på sikt att även anställa kineser, detta för att undvika 

missförstånd språkmässigt.   
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7 Analysdiskussion 
I kapitlet ”Analys” kommer det ske en sammankoppling mellan den teori som redovisats i den 

teoretiska referensramen och den empiri som samlats in under de genomförda intervjuerna, det 

kommer även försträkas med en diskussion. 

7.1 Teori och empiri sammankopplas 

Från teorin om internationaliseringsprocessen går det utläsa att företag vanligen väljer att förflytta 

hela eller delar av sin verksamhet till ett annat land. Varför företag väljer att göra detta skiljer sig åt 

beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och inom vilken bransch företaget verkar. Den 

modell som presenterades under rubrik 3.1 är tänkt som en illustration av hur de olika delarna i den 

teoretiska referensramen på olika nivåer påverkar internationaliseringsprocessen.  I detta kapitel 

kommer vi analysera den insamlade empirin utifrån denna modell.   

7.1.1 Succesiv utveckling 

Båda företagen var innan internationaliseringen väletablerade i Sverige och hade skaffat sig lång 

erfarenhet av marknaden. Gemensamt för båda företagen är att de redan innan den egna 

internationaliseringen hade haft kontakt med Kina genom leverantörer. Dock hade de inte någon 

kunskap om internationalisering. De hade inte heller företagit sig några förberedelser rörande hur de 

skulle gå tillväga för att etablera sig i Kina. Enligt Uppsalamodellen ses företags internationalisering 

som ett förlopp vilket stegvis växer fram. Denna modell beskriver det första steget som att företaget 

byggs upp på hemmamarknaden och allteftersom kunskapen om nya marknader ökar väljer de 

successivt att börja söka sig till dessa (Globaliseringsrådet, 2009). När vi studerat företagens 

tillvägagångssätt går det se hur de följt Uppsalamodellen utan att vara medvetna om det. Sättet med 

att stegvis etablera sig har lett till att företagen kunnat ackumulera kunskap om marknaden samt 

nyttiga erfarenheter. 

I fallet med Lagermetall togs första kontakten med en kinesisk producent efter det att en av deras 

mellanhänder meddelat att de skulle lägga ner sin försäljning. Efter denna initiala kontakt 

utvecklades Lagermetall till att bli agenter för det kinesiska företaget i Skandinavien. Genom 

samverkan med detta företag fick Lagermetall direkt kontakt med en försäljningsorganisation inom 

Kina. Efterhand blev Lagermetall mer och mer delaktiga i produktionen bland annat genom den 

gemensamma investering som gjordes i ett kvalitets- och mätcenter. Situationen såg vid detta tillfälle 

ut som sådan att det kinesiska företaget stod för all produktion medan Lagermetall stod för 

försäljningen. 2010 togs, som resultat av denna situation, ett beslut om att starta ett gemensamt 

bolag. Johanson och Vahlne skriver i sin Uppsalamodell att ett företags internationalisering sker 

stegvis i en etableringskedja. Samtliga steg de beskriver i sin modell går att identifiera hos 

Lagermetall. I likhet med modellen har de först tagit hjälp av mellanhänder för att därefter ta direkt 

kontakt med en egen försäljningsorganisation för att slutligen flytta delar av verksamheten.  

Wasa genomförde sin internationalisering på ett annat sätt än Lagermetall. De hade sedan 1992 haft 

kontakt med Kina via underleverantörer. De blev kontaktade av ett japanskt företag, som hade 

produktion förlagd inne i Kina, och fick förfrågan om de ville tillverka sina produkter hos dem. Wasa 
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investerade i de maskiner och verktyg som var nödvändiga för att producera varorna medan det 

japanska företaget stod för lokalerna och personalen. 2002 upprättade de ett kontor som var inhyst 

hos ett annat företag som de hade kommit i kontakt med genom bekantas bekanta. I takt med att 

Wasa växte startade de upp ett eget kontor i Hong Kong. De bemannade sitt kontor med inhyrd 

personal från ett kinesiskt företag. Slutligen anställde de egen kinesisk personal och avslutade sitt 

samarbete med det ursprungliga företaget. Wasa hoppade över steget med mellanhänder i 

Uppsalamodellen för att ta direkt kontakt med en försäljningsorganisation. Johanson och Vahlne 

(2009) säger att uppsalamodellen inte följs helt utan har reviderats med tiden. Numera är det 

vanligare att företag hoppar över något eller några av stegen i processen. Exempel på detta är Wasa 

som inte använde sig av någon mellanhand men ändå lyckades väl med sin etablering. Anledningen 

till att Wasa inte uppfyllde alla steg var för att de fick direkt kontakt med en samarbetspartner i Kina. 

Den revidering som genomförts av Uppsalamodellen har gjort den mer anpassningsbar till dagens 

internationaliserande företag. Modellen tar numera större fokus på nätverkande och knytandet av 

kontakter för en lyckad internationaliseringsprocess.  

7.1.2 Nätverk och relationer 

För de båda företagen har nätverket varit avgörande vid internationaliseringen till Kina. Johanson och 

Vahlne kom i sin artikel från 2009 fram till att affärsnätverk är en viktig del av företagets 

internationalisering. Företagen har utvecklat sina existerande nätverk samt byggt upp nya nätverk 

som har hjälpt dem att växa. Genom existerande och nyförvärvade relationer har de successivt 

kunnat etablera verksamhet i Kina. Det går tydligt att se en koppling hos företagen (i denna studie) 

mellan nätverksrelationer och hur väl de har lyckats med sin internationalisering. Respondenterna 

säger själva att de aldrig skulle ha lyckats utan den hjälp de fått från sina respektive 

samarbetspartners. Relationer skapar ofta förtroende och tillit som leder till ett ömsesidigt 

samarbete. Både Lagermetall och Wasa tycker detta är viktigt. Är ett företag inkluderat i ett nätverk 

kommer de kunna använda sig av det etablerade nätverkets position. Detta diskuteras av Fang 

(2005), där han nämner att kineser är relationsfokuserade i affärer och detta kallar kineser för 

guanxi. 

Det ena företaget valde att i huvudsak jobba med japaner medan det andra valde att samarbeta med 

kineser. Trots skilda anledningar till varför internationalisering gjordes har kontakten med rätt 

personer/företag varit en nyckelfaktor för båda företagen. Vi kan se att Kina blivit en knutpunkt med 

företag och kunskap från hela världen som samlas för att ta del av alla de fördelar som landet 

erbjuder. Det kanske inte alltid är det bästa valet att vända sig till ett kinesiskt bolag bara för att 

etableringen utspelar sig i Kina utan ett alternativ kan vara att använda sig av ett bolag från en annan 

nation som redan tagit klivet in i landet.  

Lagermetall och Wasa poängterar båda vikten av goda relationer, guanxi, och det faktum att det inte 

separeras på nytta och nöje. En god affärsrelation i Kina byggs till upp stor del upp utanför arbetet 

(Luo, 1997). Lagermetall vittnar om hur deras kinesiska affärspartner var delaktig vid både 

invigningen av företagets nya kontorslokaler i Sverige och vid Vd:ns 50-års firande. Vd:n för 

Lagermetall säger: 
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”I västvärlden säger vi att man inte ska blanda ihop affärer och vänskap, jag skulle vilja 

säga tvärtom. I Kina är det en förutsättning för att bli framgångsrik”.  

Wasa berättade i sin tur att ett möte alltid avslutas med att alla gemensamt går ut och äter middag. 

Viktigt att nämna är dock att Wasas fabriksägare i Kina är japaner men att dessa kulturellt, enligt 

Wasa, har mycket likheter med kineser. Det är enligt teorin de mänskliga relationerna som är nyckeln 

till den formella affärsrelationen. Från början finns det hos kineser ett lågt förtroende för det okända 

därför blir det viktigt att bygga upp ett förtroende (Fang, 2005). Detta är något som upplevts av både 

Lagermetall och Wasa. Ägaren till Wasa säger:  

”Sen kan det finnas en rätt allmän attityd; ”Varför ska vi hålla på och handla med 

Sverige eller prata med svenskar?” ”.  

Från empirin går det urskilja att både Lagermetall och Wasa parallellt använt sig av både penetration 

och förlängning från nätverksmodellen för att etablera sig och växa som företag. Innan Lagermetall 

och Wasa påbörjade sina internationaliseringsprocesser hade de redan varit i kontakt med Kina via 

leverantörer. Detta genom att de fått erbjudanden från lokala producenter om att förlägga sin 

produktion i Kina. Dessa erbjudanden gav dem möjlighet att säkerställa och behålla existerande 

kunder samt tillhandahölls genom kontakterna ett tillfälle för inträde i Kina. Det gjorde att de kunde 

behålla sina kunder samt successivt förstärka sina relationer i det existerande nätverket, något som i 

nätverksmodellen kallas för penetration. Kontakterna med leverantörerna har således varit en 

bidragande faktor till att internationaliseringsprocessen kunnat ske. Lagermetall tog exempelvis i 

första hand kontakt med dotterbolag till redan existerande kunder som befann sig i Kina. 

Ett annat sätt att gå tillväga på från nätverksmodellen kallas förlängning. Detta tillvägagångssätt har 

båda företagen använt sig av genom att ta hjälp av olika organisationer, såsom Handelskammaren 

och Exportrådet. Kontakt togs för att bredda sitt nätverk och skapa nya kontakter. Handelskammaren 

har använts som en kanal för att komma i kontakt med andra företag inom liknande branscher, både 

hemma i Sverige men också i Kina. Exportrådet har till mestadel varit ett stöd och en hjälp för att få 

auktoritet vid nyskapandet av kontakter. I likhet med vad Johanson och Vahlne (2009) säger så har 

företagen valt att gå utanför sitt existerande nätverk och investera i nya kontakter. 

Lagermetall gjorde även ett strategiskt val då de ville utveckla sitt nätverk. De skickade ner sin 

svenska säljare, Mia Larsson, till Kina för att bygga upp nya relationer samt underhålla de redan 

existerande. Rosta (2005) anser att det är lättare att ha en anställd i internationaliseringslandet för 

att snabbare kunna bygga upp nätverk på plats. Han anser också att, genom att befinna sig på plats, 

ökar chansen för att komma i kontakt med rätt person samt att det bidrar med kunskap och en 

överblick av verksamheten. Det är en fördel att vara på plats för att kunna minimera risken att bli 

svindlad och råka ut för oseriösa samarbetspartners.  

7.1.3 Val av etableringssätt 

Vi har från de intervjuer som genomförts uppfattat att samarbeten och partnerskap är det vanligaste 

sätten att använda sig av vid internationalisering. Båda de intervjuade företagen berättar att de 



Örebro Universitet 
Handelshögskolan 
Företagsekonomi C, Uppsats  
Handledare: Pia Lindell 
Examinator: Peter Langlott 
Termin: VT 2012  
 

 
 

startat sin verksamhet i Kina tillsammans med en lokal partner, som redan var verksam. För att 

internationalisera sig valde Lagermetall att först ingå ett partnerskap med det kinesiska företaget 

Starsea. Genom detta samarbete kunde de köpa in färdiga enklare glidlager från Kina. I detta läge 

hade Lagermetall inte flyttat eller etablerat någon egen del av sin verksamhet i Kina. Först då de hade 

behov av mer avancerade produkter såg de ett behov av att ingå ett fullskaligt partnerskap. De två 

företagen gjorde en gemensam investering i ett kvalitets- och mätcenter där de satsade lika stora 

delar finansiellt. Denna investering kan ses som typ av joint venture då de slår sig samman med ett 

inhemskt företag. Det sker ett ömsesidigt utbyte av kunskap. Starsea lär sig tillverka mer avancerade 

produkter och Lagermetall får tillgång till kunskap om landet och kulturen. Dessutom får Lagermetall 

tillgång till Starseas anläggningar och arbetskraft. Genom att motiven och målen från början var klara 

med kvalitets- och mätcentrets syfte, de båda företagen gick in med lika stora summor samt att de 

hade lika mycket kunskap var att bidra med, eliminerade de många av de risker som finns med att 

ingå en joint venture.  

Samarbetet ledde småningom fram till att en tilltänkt joint venture investering för ett gemensamt 

företag planerades. För att det nya företaget skulle kunna startas söktes tre olika licenser, 

importlicens, exportlicens och momslicens (VAT). Dock kunde planerna inte realiseras på det sätt 

som var tänkt på grund av oförutsedda händelser. Detta resulterade i att Lagermetall själva stod för 

investeringen och grundandet av det nya bolaget, The Bronze Bearing Company. En 

överenskommelse finns dock mellan Starsea och Lagermetall som fram till 2015 ger Starsea möjlighet 

att köpa in sig i det nya företaget för samma summa som gällde i det ursprungliga fallerade 

kontraktet.  

Wasa började sin internationalisering genom en så kallad ”Original Equipment Manufacturing”. De 

investerade i de maskiner och verktyg som var nödvändiga för att tillverka de egna produkterna 

medan deras partner stod för lokaler och arbetskraft. Därefter gjorde Wasa en egen investering då 

de skapade en import- och exportkanal för sina produkter i Hong Kong-området genom att öppna ett 

kontor och ett lager. Kontoret och lagret grundades av ekonomiska skäl. Genom att frakta produkter 

från inre Kina till Hong Kong blir kostnaderna för tullar och moms lägre än om det skulle exporteras 

direkt från inlandet till exempelvis Europa.  

7.1.4 Korruption och byråkrati 

Lagermetall och deras partner Starsea hade planerat att företa sig joint venture investeringen 

tillsammans men till följd av problem med det kinesiska skatteverket kunde dessa planer inte 

realiseras. För att få ut den nödvändiga VAT-licensen ville tjänstemännen på skatteverket ha pengar 

insatta på ett privat konto. Tillgodosågs inte denna begäran skulle det nya företaget konstant vara 

utsatt för kontroll av bokföringen, något som skulle göra att de skulle bli tvungna att löpande 

redovisa alla sina aktiviteter rörande import och export. Detta är ett tydligt tecken på korruption och 

enligt Lagermetall något som inte är ovanligt i Kina. Lagermetall hade innan sitt inträde i Kina varit 

medvetna om att det fanns problem med korruption men de hade inte insett vidden av det. De blev 

chockade över hur vanligt det var. Kulturen i Kina är starkt influerad av korruption något som 

litteraturen påpekar utgör ett problem för utländska företag (Chitakornkijsil, 2011).  
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Kina är ett väldigt byråkratiskt och hårt styrt land vilket märks när det kommer till kontakten med 

myndigheterna. I en artikel från 2011 publicerad på privataaffarer.se ges exempel på att det kan ta så 

lång tid som fyra månader att adressändra. Skatt betalas till det distrikt företaget tillhör och därför 

finns det en ovilja hos myndigheterna att släppa ifrån sig någon. Det är ofta längre 

handläggningstider än vad som förväntas vilket gör att kostnaderna kan bli högre än vad som 

planerats då produktion och försäljning blir försenat. Både Lagermetall och Wasa bekräftar att 

tidsåtgången för pappersarbetet är omfattande och etableringen tog därför mer än dubbelt så lång 

tid än vad som var tänkt från början. Karaktäristisk för en strikt byråkrati är de långa väntetiderna.  

Den strikta byråkratin i Kina blir något av en bromskloss och detta har vi sett bevis på både inom 

Lagermetall och Wasa. Det utdragna förfarandet med att få de tillstånd som krävs har gjort att båda 

de företag vi studerat råkat ut för omfattande förseningar. Förseningarna har i sin tur lett till att 

företagen förlorat pengar på grund av stödproduktion hemifrån och försenade utgående leveranser. 

Mycket oförutsett kan hända under processen och Levin (2009) säger att det är vanligt att det tar 

längre tid än planerat och att kostnaderna lätt kan bli högre än beräknat.  

7.1.5 Kultur 

Levin (2009) påpekar även att språket kan bli ett problem och detta är något vi fått bekräftat från 

båda de företag vi studerat. Företagen är eniga om att engelskan hos de flesta kineser är bristfällig 

vilket kan skapa stora missförstånd. Både Lagermetall och Wasa har upplevt svårigheter med 

kommunikationen då språket skiljer sig och den engelska som talas är undermålig. Problematiken 

med detta blir tydlig då det som sagts ska implementeras. Wasa säger att de upplevde att de var 

tydliga i sin kommunikation men att det ändock uppstod missförstånd. Lagermetall beskriver 

liknande händelser. De har vid ett antal tillfällen använt sig av tolk för att göra sig förstådda men 

trots detta uppstod problem då dessa endast kunde skolengelska och inte förstod de tekniska termer 

som användes. Lagermetall säger att det därför är viktigt att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck 

på den du talar med för att få bekräftelse på om budskapet gått fram. Att kineser inte förstår vad 

som kommuniceras till dem kan påverka internationaliseringen och vara en bidragande faktor till att 

processen tar längre tid än avsett.  

Utöver att språket är en svårighet finns det också skillnader i kommunikationssättet. Rädslan för att 

verka okunnig påverkar de svar som ges och det är vanligt att kineser lovar mer än de kan hålla. Det 

finns en stark tradition av att hela tiden hålla sin fasad utåt. Fang (2005) beskriver att det i den 

kinesiska kulturen är oerhört viktigt att inte tappa ansiktet och som följd ges löften som inte kan 

infrias. För att exempelvis citera Lagermetalls VD:  

”Det är mycket bullshit. Ord betyder ingenting.” 

Idag är Kina en folkrepublik och det kommunistiska synsättet avspeglas i befolkningen och deras sätt 

att agera (Fang, 2005). Det är till exempel väldigt svårt att få en kines att ta egna initiativ och de gör 

precis som de blir tillsagda utan att ifrågasätta eller reflektera över om det är rätt eller fel. 

Lagermetall och Wasa har båda bevittnat denna oförmåga att tänka själv och upplevde det som 

påfrestande att konstant behöva kontrollera att personalen korrekt utför arbetsuppgifterna. Det går 
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att se genom det faktum att de inte tar några egna initiativ och strikt följer order utan att reflektera 

över om de gör rätt eller fel. Som exempel citeras Lagermetalls Vd: 

”De (Kina förf.anm.) har varit kommunistisk diktatur i 50 år och folk har fått lära sig att 

inte ha någon egen åsikt utan ”håll käften så slipper du problem”. Det har satt sina 

spår i dagens generation. De kan stå och veta att det dem gör är helt fel men tänka 

”Jag har blivit tillsagd att göra så här, så då gör jag det”. De tar inga egna initiativ.”  

7.1.6 Regionala skillnader 

Wasa lägger under intervjun vikt vid att det är stor skillnad på vart i Kina etableringen görs. Harborn 

(2005) säger att de stora skillnaderna beror på att den ekonomiska utvecklingen i regionerna har 

kommit olika långt. Wasa har valt att upprätta kontor i Hong Kong eftersom detta är en västerländsk 

”frizon”. De har valt denna zon då det är fördelaktigt att bedriva export och import därifrån. Att 

frakta varor från inlandet till ”frizonen” är förmånligt då det är tullfritt (Exportrådet 1). Dessutom 

underlättar det för handeln mellan EU och Hong Kong då det finns speciella tullförfaranden 

(Europa.eu). Befinner företaget sig istället inne i Kina behöver de ta hänsyn till komplicerade regler 

kring ut- och införsel av varor till andra länder. Till exempel fick Wasa genom Exportrådet en speciell 

handbok för hur det går till att exportera och importera till Kina.  

Lagermetall har valt att upprätta The Bronze Bearing Company inne i Kina för att ha nära till sin 

producerande partner Starsea. Enligt Lagermetall ligger hjärtat för glidlagertillverkning i Jiashan, som 

ligger nära Shanghai, vilket är anledningen till att båda företagen etablerat sig där. De kan dra fördel 

av sin närhet till Shanghai, en region som är en internationell metropol och beskrivs som ett av Kinas 

största affärscentrum (Harborn, 2005). 
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8 Slutsats 
I detta avslutande kapitel redovisas de slutsatser som vi kommit fram till. Dessa slutsatser har sin 

grund i den problemformulering och det syfte som återfinns i första kapitlet vilket följt oss genom 

hela studien. 

Vi har genom vår studie kommit fram till att det inte finns några regler eller förordningar om hur ett 

företag ska genomföra en internationaliseringsprocess. Det enskilda företaget behöver istället ta 

hänsyn till vad det har för egna förutsättningar, i form av resurser och kunskap, för att därefter 

anpassa sin strategi. Inom vilken bransch företaget verkar har betydelse för hur och vart 

internationaliseringen sker.  

Genom vår fallstudie av två svenska småföretag har vi fått bättre insikt i hur processen med att 

internationalisera sin verksamhet i ett annat land kan gå till. Internationaliseringsprocessen är kantad 

av viktiga faktorer vilka bör tas i beaktande både före och under processens gång. En utav dessa 

faktorer, som blir nästintill avgörande för en lyckad internationalisering, är nätverkandet. Att bygga 

upp affärsnätverk och skapa starka relationer till inblandade aktörerna är något vi återkommande 

har kunnat identifiera som vitalt. För ett litet företag som för första gången genomför en 

internationalisering blir det således ett smart val att gå via en partner och dra nytta av den kunskap 

som detta företag besitter. Partnerföretaget har i sin tur kontakt med andra aktörer på marknaden 

och dessa kontakter och den kunskap de innehar kommer även det internationaliserande företaget i 

förlängningen kunna tillgodogöra sig. Den kunskap och det lärande som ackumuleras via dessa 

kontakter är vad som gör att företaget kan utvecklas. Företagen säger själva att de utan sina goda 

relationer inte hade varit där de är idag. För ett fungerande samarbete krävs dock att företagen har 

förtroende för varandra och står i, mer eller mindre, en beroendeställning till varandra. Det är genom 

detta beroende ett ömsesidigt upprätthållande av avtal kan säkerställas.  

Att avsätta tillräckligt med tid för internationaliseringsprocessen är även det en viktig faktor. 

Tidsåtgången är något som ofta missbedöms. Det går inte tro att internationalisering är något som 

det går att tjäna snabba pengar på utan det tar ofta lång tid innan satsningen blir lönsam. Det behövs 

alltså både tålamod och kapital för att lyckas. Företag bör ha i åtanke vid 

internationaliseringsprocesser i Kina att det är ett land som utvecklas snabbt. Under den tid som de 

två företagen vi undersökt internationaliserade sig har utvecklingen rusat fram. Kinesernas 

levnadsstandard har ökat markant och utvecklingen bara fortsätter. Utvecklingens snabba tempo kan 

göra att den befintliga teorin inte hänger med och kan därmed bli svårtillämpad.  

I studien framkom att språket kan ställa till med problem. Den standard på engelska som svenskar är 

vana vid är långt ifrån vad de intervjuade företagen fick möta i Kina, vilket gav upphov till 

kommunikationssvårigheter. Detta blir ett problem då engelska är det språk som västerlänningar är 

vana vid att kommunicera på vid kontakt med andra länder. Lagermetalls VD nämnde att han ofta 

råkade ut för svårigheter med kommunikationen, speciellt då det var en tolk inblandad. Han tipsade 

om en tydlig indikator på huruvida det kommunicerade nått mottagaren. Han sade följande: 
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”Om jag säger någon stark kritik bör chefen se bekymrad ut, arg ut eller ge någon 

ansiktsreaktion och inte bara stå där och le.” 

Dessutom uppfattas kineser som personer vilka lovar saker de inte kan hålla, framförallt när det 

kommer till affärer. Detta beror mycket på deras kunskapsbrist i ämnet och att de inte vill erkänna 

oförmåga att klara av en uppgift. Slutsatsen som går att dra från detta är att det borde ligga stort 

fokus på att säkerhetsställa att rätt information framgått. Företag bör kontrollera sin 

samarbetspartner noggrannare för att vara säker på att information och kommunikation uppfattas 

korrekt. Allt för att göra en rättvis bedömning av om samarbetspartnern är kapabel till att utföra 

uppgiften. Genom detta kan eventuella problem med bristande kvalité och felaktiga orders 

motverkas, något som sparar både tid och pengar.  

Vi tror det är viktigt att företaget förberett sig inför hur internationaliseringsprocessen ska gå till, 

detta är genomförbart via analyser av tillvägagångssätten och att företaget läser på om hur de ska 

göra vid en internationalisering. Teorin säger att kineser använder sig mycket av list för att sko sig 

själva och det går att se tydligt genom den korruption som finns. Korruptionen är utbredd och 

företag behöver i förväg ta ställning till hur de ska hantera detta när de kommer i kontakt med 

fenomenet. Då till och med myndigheterna är korrupta är det inget som går att komma ifrån. 

Internationaliseringsprocessen kan alltså påverkas av korruption men påverkan upplevs vara olika 

stor beroende på var i Kina företaget befinner sig och vilket typ av etablering som görs. Skapar 

företaget sig en förståelse för hur det går till att göra affärer i Kina och studerar den kultur som finns 

tror vi de kommer vara bättre rustade för en internationaliseringsprocess. 
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Bilaga 1 
Indikatorer över internationalisering inom småföretagssektorn, andel (%). 

EXPORT 
       Andel företag som haft någon export under 2007  14,1 

Andel av exporterande företag som haft export till Norden  
  

75,2 
Andel av exporterande företag som haft export till EU utom Norden 47,3 
Andel av exporterande företag som haft export till övriga världen  

 
29,3 

Andel (exporterande) företag där mer än 25 procent av omsättningen härrör från 
export  37,3 
MARKNADSORIENTERING 

Andelen företag som huvudsakligen är inriktade på den internationella marknaden 4,9 
Andelen företag som huvudsakligen är inriktade på den nationella marknaden 24,9 
Andelen företag som huvudsakligen är inriktade på den lokala marknaden 

 
70,1 

UTLANDSKONKURRENS 

Andel företag som upplever konkurrensen från utländska företag 
 

50,1 
Andel (exporterande) företag som upplever att konkurrensen från 

  utländska företag ökat senaste 5 åren 
   

38,3 
UTLANDSLOKALISERAD VERKSAMHET 

Andel företag som har någon eller flera delar av verksamheten utlandslokaliserad 6,6 
Produktion (hela eller delar av) 

    
4,5 

Försäljningskontor 
     

1,6 
Kundservice (t.ex. helpdesk, callcenter) 

   
1,1 

Annan del av verksamheten 2,2 
PLANERAD UTLANDSLOKALISERING 

     Andel företag som (närmaste 5 åren) planerar att utlandslokalisera 
någon eller flera delar av verksamheten 

   
7,5 

Produktion (hela eller delar av) 4,9 
Försäljningskontor 

     
3,2 

Kundservice (t.ex. helpdesk, callcenter) 1,8 
Annan del av verksamheten 

    
3,3 

SAMVERKAN MED UTLÄNDSKA FÖRETAG 

Andel företag som har regelbunden samverkan med utländska företag 
 

9,2 
Andel företag som har regelbunden samverkan med företag i Norden 5,4 
Andel företag som har regelbunden samverkan med företag i EU utom Norden 4,8 
Andel företag som har regelbunden samverkan med företag i 
övriga världen 

     
3,6 

Källa: Nutek/SCB ”Företagens Villkor och Verklighet 2008 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Namn: 

Företag: 

Vad gör företaget? Bedriver för typ av varsamhet?  

Inledningsvis berätta i stora drag: 

Berätta kort om företaget? (historik)  

• Affärsidéer 

• Hur startades det?  

• Grundare? 

• När?  

Hur är företaget uppbyggt idag? 

• Kontor 

• Anställda 

• Storlek  

• I vilka länder är ni etablerade? 

• Tillväxt sedan start till idag 

• Vad har du för position/relation i företag 

• Hur länge har du jobbat på företag? 

Etablering i Kina: 

Hur är den delen som arbetar mot kina uppbyggd? 

• När etablerade ni er i Kina?  

• Hur länge har ni varit verksamma där? 

• Var det första gången ni etablerade er utomlands med denna typ av verksamhet och 

inriktning?  

• Hade beslutsfattare och andra inblandade erfarenheter kring internationalisering och 

utländska marknader sedan tidigare? (Hur? På vilket vis har ni erhållit den kunskapen?) 

• Hur många anställda är det i Kina?  

• Svenskar eller kineser? Finns det någon svensk på plats? 

• Var i Kina? Varför just där? 

Berätta mer om bakgrunden till att iden väcktes att flytta företaget till Kina? Vad var syftet? Varför 

just den marknaden? 

I vilken fas befann sig företaget i sin utveckling innan internationaliseringen påbörjades? 
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Berätta om processen hur det gick till att etablera produktion i Kina? Etableringssätt? 

Till exempel: 

• Förberedelsefas 

• Första kontakten med internationaliseringslandet tas  

• Tillstånds söks 
• Analyserar möjligheter som finns på plats 
• Söker nätverk (Tar kontakt med människor som kan vara till hjälp) 
• Etablering av verksamheten i internationaliseringslandet 

• Uppbyggnad av ex. fabrik/kontor 
• Rekrytering av medarbetare  

• Leverantörer kontaktas 
• Tillverkare kontaktas 
• Patent  
• mm. 

 
Berätta mer om viktiga beslut ni tagit som har avgörande efter att ni har bestämt er att ni skall 

etablera er i Kina? (Kriterier bakom dessa?) 

Berätta mer om vilka kritiska händelser ni ställdes inför under denna etableringsprocess?  

Uppstod det mycket oväntade saker ni ej förutspått? 

Vilka hinder stötte ni på vid själva etablerandet i Kina – och hur löste ni dem? 

Stöter ni fortfarande på hinder? 

Hur förberedda upplevde ni att ni var innan?  

• På vilket sätt var ni förberedda?  

• Hur gick ni tillväga för att förbereda er?  

• Stämde de när ni väl var på plats? (För mycket eller för lite förberedda)  

• Har ni tillämpat någon initial strategi inför etableringen? 

Har ni använt er av tidigare knutna relationer och kontakter för att komma in på marknaden? Har ni 

gjort några försök för att ansluta er något affärsnätverk? 

Har ni stött på några skillnader i affärskulturen som ni känner har varit påtagliga? Har de påverkat ert 

sätt att arbeta?  

Hur är fördelningen mellan könen bland de anställda? Har det någon betydelse om medarbetaren är 

man eller kvinna? Ex. gällande arbetsmoral, arbetsinsats, bemötande etc. 

Sammanfattningsvis: helhetsbild av att etablera företag i Kina  

När man läser litteratur kan man få en känsla att de är relativt enkelt att flytta sitt företag till Kina, är 

det verkligen de? 
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• hade ni fått uppfattningen om att det skulle vara relativt enkelt att etableringen sig i 

Kina? 

• Stämde den uppfattningen? Stämde den inte? På vilket sätt…  

Generell upplevelse av att integrera Kina i företaget? Positiv? negativ?  

Hur känns allt idag? Tror du att ni någonsin kommer att lämna Kina?  

Anser ni att ni hade ni kunnat göra saker annorlunda eller i annan ordning som hade varit bättre eller 

underlättat vid etableringsprocessen med den erfarenheten ni har idag? 

Vad skulle du vilja ge för tips till andra företag som vill etablera sig i Kina? 

 

 

 


