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Sammanfattning 
Att företag i Sverige påverkas av den enorma tillväxt som sker i Kina och att utvecklingen i 
Kina dessutom påverkas av hur svenska företag agerar borde, efter all uppmärksamhet i 
media, vara uppenbart. Då bilden som presenteras i media ofta är onyanserad har 
Teknikföretagen gett oss i uppdrag att göra en kartläggning av teknikföretags relationer med 
Kina. Syftet är att undersöka i vilken omfattning och varför företagen har dessa relationer 
samt hur företagen påverkas av dem. Undersökningens omfattning har begränsats genom att 
en geografisk avgränsning till Östergötland gjorts. Det visar sig i studien att de undersökta 
företagen har betydande kontakter med Kina, det är vanligare och viktigare med import än 
export och det är relativt många som har någon grad av högre engagemang där. 
 
– Varför har då dessa företag kontakter med Kina? I studien framkommer att det finns två 
övergripande anledningar till att företagen etablerar kontakt med Kina. Det första är prispress 
och det andra är kundnärhet. Företag som är i Kina på grund av prispressen i deras branscher 
har ofta outsourcat delar av sin produktion till Kina eller väljer att köpa av kinesiska 
leverantörer istället för av svenska. I studien visar det sig att detta är något som även små 
företag utan någon större internationell erfarenhet klarar. De företag som svarar på behovet av 
kundnärhet gör det istället i stor utsträckning genom att etablera egna produktionsanlägg-
ningar i Kina eftersom många av deras kunder redan finns där. För detta krävs betydligt större 
resurser än för att outsourca och många av företagen upplever en begränsning i form av 
bristande ledningskapacitet. Vi ser även att företagens motiv förändras över tiden. 
  
– Hur påverkas då den svenska verksamheten av företagens relationer med Kina? Många av 
företagen som outsourcat produktion går mot att sysselsätta sig mer med konstruktion, inköp, 
service och underhåll än produktion, vilket förvisso gör att företagen utför mer kvalificerade 
uppgifter och försäkrar sig om att på kort sikt inte slås ut av prispressen. Däremot riskerar de 
att på sikt bli av med nödvändig kompetens och servicekapacitet på grund av att 
investeringarna blir lägre och nyckelpersonal går i pension.  
 
De företag som istället satsar i Kina för att sälja där påverkas positivt även i Sverige. Det 
krävs ofta att verksamheten i Sverige expanderar för att kunna hantera verksamheten i Kina. 
Att ha närvaro på flera marknader innebär också att vara mindre känslig för 
konjunktursvängningar.   
 
För att komma fram till undersökningens resultat har en inledande litteraturstudie 
kompletterats med intervjuer av personer med relevant kunskap om ämnet. Därefter 
genomfördes en enkätundersökning vars svar analyserades statistiskt. Dessa resultat 
kompletterades med fallstudier av flera av de undersökta företagen. Undersökningen 
avslutades med besök hos några av de undersökta företagens anläggningar i Kina för att 
verifiera undersökningens resultat. 



 



Executive summary 
Because of the media coverage it is probably clear to all that companies in Sweden are 
affected by the astonishing growth currently at hand in China as well as the development in 
China is affected by actions taken by Swedish companies. To get a more complete 
understanding of this development the Swedish engineering association has asked us to 
investigate the relations between Swedish engineering companies and China. The purpose is 
to examine to what extent and why these relations exist and how they affect the companies. 
The study has been limited to study only companies in Östergötland. In the study it is shown 
that the investigated companies do have business relations with China, importing is more 
important than exporting and quite a few companies have more advanced business 
engagements in China.  
 
– Why do these companies have contacts with China? This study shows two basic reasons 
behind these contacts. The first is a pressure on prices and the second is proximity to 
customers. The companies that are in China to lower their prices have to a large extent 
outsourced production to Chinese companies or have switched from western to Chinese 
suppliers. This is an action that is feasible even for small companies without previous 
international experience. On the other hand, companies that are in China to achieve proximity 
to their clients tend to set up production plants in China as many of their customers have 
already done so. To do this requires far more resources than outsourcing and many companies 
experience limitations in their management capacity. We also see that the companies’ motives 
often change over time.  
 
– How do these contacts affect the Swedish companies? Many of the companies who have 
outsourced parts of their production tend to be more focused on services, which does enable 
them to perform more advanced processes and saves them from becoming extinct due to 
increased price competition. In the long run however, they risk losing necessary competence 
and capacity as they lower their investments and their key personnel retire. 
 
Companies that are in China in order to sell in China are affected positively in Sweden as 
well. It is often necessary to expand business in Sweden in order to manage what is done in 
China and the presence in many markets make the companies’ orders less volatile.  
 
To achieve the results of this investigation we started by studying existing literature and 
conducting a series of interviews with people with relevant knowledge regarding the subject. 
Based on this information we conducted a survey that was statistically analyzed. These results 
where afterwards completed with case studies of several of the investigated companies. The 
investigation was finalized with a visit at some of the Swedish companies’ production plants 
in China in order for us to verify our conclusions. 
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1 Introduktion 
I detta inledande kapitel ges läsaren en bild av det problemområde som kommer att 
behandlas i den fortsatta rapporten. Nyhetsrapportering kopplad till ämnet liksom tidigare 
forskning presenteras. Slutligen introduceras en modell för att beskriva det planerade 
upplägget av den studie som ska genomföras i examensarbetet och syftet för studien 
formuleras. 

1.1 Bakgrund 
Globalisering. Hot eller möjlighet – ordet framkallar olika associationer hos olika läsare. 
Oavsett om vi ser dagens situation som något nytt eller som en naturlig fortsättning på en 
process som pågått i hundratals år måste vi konstatera att stora förändringar skett i världen 
under de senaste åren. Avstånden krymper i takt med att informationsteknologin gör kom-
munikation mellan geografiskt avlägsna platser enklare och allt fler och starkare band knyter 
Sverige samman med andra länder genom ökad handel och internationellt verksamma företag. 
Mellan åren 1996 och 2005 ökade till exempel Sveriges export till Kina från drygt 9 miljarder 
kronor till nästan 19 miljarder och importen utvecklades ännu kraftigare (se Figur 1). 
 

 
Inte bara till Kina har banden blivit starkare, även på närmare håll har nya dörrar öppnats. År 
2004 utvidgades den europeiska gemenskapen till att innefatta tio nya länder med sammanlagt 
drygt 75 miljoner invånare vars fulla potential som konsumenter och producenter av varor och 
tjänster ännu inte uppnåtts. Vid årsskiftet kommer medlemsantalet att utökas ytterligare. 
 
Är då detta ett hot eller en möjlighet för svenska företag? Beroende på vem du frågar får du 
helt olika svar. I tidningarna rapporteras flitigt om jobb som försvinner och ofta kopplas 
nedläggningar i Sverige till flytt av verksamhet utomlands. Caroline Kiepels (2006) presen-
terar till exempel i en artikel i Dagens industri siffror som visar att 60 000 jobb har försvunnit 
i tillverkningsindustrin i Sverige sedan 2001. Den i media presenterade orsaken är att nya jobb 
inte skapas i lika snabb takt som produktion flyttas från Sverige till länder med ett lägre 

Figur 1: Sveriges handel med Kina 1996-2005 (Kommerskollegium, 2006) 
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kostnadsläge. Electrolux är ett exempel på ett storföretag som dragit ner kraftigt de senaste 
åren och företaget har flaggat för att hälften av de kvarvarande fabrikerna i högkostnadsländer 
hotas av nedläggning under 2006 (Sandström, 2005). Inte bara Electrolux drabbas. Om man 
får tro slutsatserna i en nyligen publicerad McKinsey-rapport kommer mellan 100 000 och 
200 000 jobb att försvinna från Sverige till lågkostnadsländer under den närmaste 
tioårsperioden (McKinsey & Company, 2006). Enligt en ny rapport från SCB verkar dessa 
siffror något överdrivna. Enligt SCB har ungefär 5100 personer varslats till följd av att jobb 
flyttat till lågkostnadsländer under perioden 2002 till 2004 (SCB, 2006). Siffrorna innefattar 
dock inte effekter på underleverantörer som varslar personal då en kund flyttar verksamhet.  
 
Oavsett storleksordningen på jobbflytten är det svårt att ifrågasätta att de många välutbildade 
från till exempel Indien och Kina som trätt in på den globala arbetsmarkanden innebär en 
ökad konkurrens om jobben. Samtidigt innebär det ökande välståndet i samma länder att 
marknadens köpkraft växer vilket leder till en större efterfrågan och i förlängningen fler jobb. 
Detta är en av anledningarna till att många i Sverige ändå ser utvecklingen som en stor 
möjlighet istället för ett hot. En annan anledning är att svenska företag fortfarande har många 
konkurrensfördelar när det gäller till exempel processteknik och innovationsförmåga i 
jämförelse med företag i de flesta lågkostnadsländer. Att 200 000 färre personer skulle arbeta 
om tio år är en möjlig, men knappast sannolik utveckling eftersom de försvunna jobben ersätts 
med andra. Det som McKinsey-rapporten (2006) visar på är en pågående strukturomvandling 
där arbetsuppgifterna för dem som arbetar i Sverige förändras. 
 
När den nybyggda varianten av ostindiefararen Götheborg anlände till Kanton i juli 2006 
ledde Michael Treschow – ordförande för Svenskt Näringsliv, Ericsson och Electrolux – en 
delegation av svenska företag som kommit för att knyta kontakter och ge svenska företag 
uppmärksamhet. Treschow uttryckte stor optimism angående svenska företags möjligheter att 
bli framgångsrika i Kina: ”Hela det kinesiska ledarskapet [sic!] är civilingenjörer, och det 
passar svenska företag som är tekniskt inriktade”, sade han till Dagens nyheters 
korrespondent (Petersson, 2006).  
 
På en mer regional nivå förekommer även stora förhoppningar om vad globaliseringen kan 
leda fram till. Fredriksons Verkstads AB i Vadstena (Cleveson, 2006) och Fergas i Linköping 
(Gustavsson, 2005) är två östgötaföretag som fått uppmärksamhet i media eftersom de 
etablerat verksamhet i Kina samtidigt som de planerar expansion i Sverige. De verkar alltså 
dela Treschows bild och ser Kina som en möjlighet att växa snarare än som ett hot. 

1.2 Problemanalys 
För att kunna förstå och värdera de argument som förs fram i debatten måste vi först fundera 
över några grundläggande saker. Varför väljer till exempel svenska företag att etablera 
verksamhet i lågkostnadsländer över huvud taget? Vad ligger till grund för företagens val av 
ett visst etableringsland, i denna rapport närmare bestämt Kina? Enligt McKinsey & Company 
(2006) finns det något förenklat två huvudanledningar för svenska företag att etablera sig i ett 
lågkostnadsland. För det första blir produktionen billigare eftersom det totala kostnadsläget i 
till exempel Kina och Indien är avsevärt lägre än i Sverige, trots att låga löner i flera fall 
motsvaras av en lägre produktivitet (Ekholm, 2006). För det andra får företagen genom 
etablering tillgång till stora och allt köpstarkare marknader. En tredje viktig faktor är att 
underleverantörer helt enkelt väljer att följa efter sina kunder (Rune & Sadegh, 2006). 
 
När det gäller frågan om val av etableringsland har bilden av svenska företags internationa-
liseringsprocess traditionellt varit att ett företag först tar sig till en närliggande och liknande 
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marknad för att sedan etablera sig i mer avlägsna länder i takt med att vanan av att agera 
internationellt växer (Johanson et al, 2002). Detta skulle innebära att det främst är storföretag 
med stor utlandsverksamhet som väljer att etablera sig i till exempel Kina, ett land som måste 
betecknas som avlägset både geografiskt och kulturellt. Tidigare har detta också varit fallet, 
men det finns tydliga tendenser på att mönstret håller på att förändras.  
 
I en rapport gjord av SEB (Hähnel, 2006a) framgår att svenska företag som etablerat sig i 
Kina de senaste tre åren ofta inte har verksamhet i något annat land utanför Sverige. En annan 
intressant iakttagelse är att 76 procent av de 154 företag som etablerat sig i Kina sedan 2003 
har färre än femhundra anställda globalt, 21 procent till och med färre än femtio. Vi upplever 
att fokus i den hittillsvarande debatten lagts på storföretagen och SEB-rapportens slutsatser 
visar att det finns anledning att istället rikta strålkastarna mot de små och medelstora 
företagens internationalisering. Eftersom storföretagen är på plats i Kina sedan länge och det 
knappast finns något svenskt storföretag som saknar en internationell strategi idag har det 
blivit de små och medelstora företagens tur att etablera sig i Ostasien. Enligt Almi (2005) är 
upp till en femtedel av småföretagen i Sverige beredda att flytta verksamhet utomlands inom 
några år. Att detta kan få betydande effekter på samhällsekonomin är lätt att inse.  

1.3 Uppgiftsspecifikationer från uppdragsgivaren 
Studiens uppdragsgivare – Teknikföretagen – är intresserade av hur förutsättningarna för 
medlemsföretagen förändras. De har därför gett oss i uppdrag att undersöka hur industrin i 
Östergötland påverkas av det som sker i Kina. Uppgiften är att kartlägga företagens relationer 
med landet. Anledningen till varför Östergötland valts som region är närheten till Linköpings 
universitet samt att det bedömts vara en lämplig avgränsning för att uppgiftens storlek ska 
passa väl med ett examensarbetes omfattning.  
 
För att kunna generalisera resultaten så att de i någon utsträckning gäller i hela Sverige är det 
viktigt att veta hur företagen i Östergötland skiljer sig från resten av Sverige. Kjell Andersson 
som arbetar som företagsrådgivare för Teknikföretagen i Östergötland berättar att det är en 
högre andel företag som jobbar i teknikföretag i Östergötland än i övriga landet – 12,2 % mot 
8,5 % – men att länet vad gäller företagsstruktur i övrigt stämmer väl med landet. Ett 
genomsnittligt företag har i länet precis som i Sverige ungefär 100 anställda. Det som skiljer 
ut Östergötland är att flygindustrin är mycket betydelsefull. (Andersson, 2006) Resultat som 
härrör från företag som är verksamma i flygindustrin är alltså inte generaliserbara till hela 
landet och kvantitativa resultat angående antal anställda kommer att ge ett något för högt 
värde för att en generalisering ska kunna ske direkt. 

1.4 Syfte 
Vilka svenska företag det är som går utomlands, samt hur och varför de gör det, verkar vara 
på väg att förändras. I och med denna rapport hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för 
små och medelstora företags förutsättningar för internationalisering och för hur de påverkas 
av globaliseringen. Detta leder oss fram till syftet med denna studie.  
 

Syftet är att beskriva östgötska teknikföretags affärsmässiga relationer med 
Kina samt hur företagens verksamhet påverkas av dessa relationer. Med 
avstamp i denna information avser vi bidra till förståelsen för små och 
medelstora företags internationalisering med avseende på Kina.  
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1.5 Koppling till tidigare forskning 
Detta examensarbete skrivs under avdelningen Projekt, Innovationer och Entreprenörskap 
(PIE) på den ekonomiska institutionen (EKI) på Linköpings universitet. På denna avdelning 
bedrivs sedan tidigare forskning rörande outsourcing och offshoring till lågkostnadsländer. Ett 
exempel är projektet Alternativ till outsourcing vars syfte är att analysera problem kring 
industriellt lärande inom produktion, och betydelsen av samspel mellan produktion och 
utveckling. Utöver detta finns projektet Produktionsutveckling som alternativ till outsourcing 
och många publicerade rapporter och debattartiklar i ämnet. Forskning kring Kunskaps-
integration och innovation i en internationaliserande ekonomi tilldelades nyligen forsknings-
medel från Riksbankens jubileumsfond.  
 
När det gäller forskning utanför Linköpings universitet har studier av företags internationali-
sering i stor utsträckning fokuserat på stora företag och antingen på företag som expanderar 
utomlands för att nå nya marknader eller på företag som etablerar utlandskontakt för att kunna 
sänka produktionskostnaderna. Denna undersökning syftar dels till att undersöka huruvida de 
vedertagna teorierna gäller även för småföretag och dels till att knyta ihop de teorier som 
handlar om att komma åt nya marknader med dem som handlar om lokalisering av produktion 
för att få en mer komplett bild av orsakerna bakom företagens internationaliseringsbeslut. 
Fokus på Kina har blivit vanligare i forskningen under senare år, men fortfarande är 
affärsmässiga relationer med detta land inte lika utforskade som de med västeuropeiska länder 
och USA. Även här har alltså vår undersökning en funktion att fylla. 

1.6 Uppgiftsprecisering 
Då examensarbetet görs som avslutning på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi 
kommer fokus att ligga på företagen och på hur de kan hantera och dra nytta av den ökade 
globaliseringen. Avsikten är alltså inte att göra en nationalekonomisk studie även om vissa 
inslag av nationalekonomi inte kan undvikas. En viktig del av studien är att undersöka i vilken 
utsträckning företagen har relationer med Kina. Av denna anledning görs en kartläggning av 
alla typer av affärsmässiga relationer med Kina, men i de efterföljande djupstudierna 
fokuserar vi på verksamhet i Kina, antingen outsourcad eller i egen regi.  
 
Liksom den inledande bakgrunden antyder är en stor del av den problematik som vi diskuterar 
inte specifik för Kina. För att behålla fokus och för att möjliggöra jämförelser mellan företag 
kommer vi dock i denna studie att helt inrikta oss på företag vars verksamhet påverkas av 
Kina. Detta motiveras både av samhällsdebattens fokus och av att Teknikföretagen tidigare 
gjort studier om företags relationer till detta land vilka vi nu avser komplettera.  
 
I linje med tidigare forskning på PIE kommer vi att studera industriföretag och i enlighet med 
Teknikföretagens önskemål kommer vi att undersöka de företag som tillhör organisationens 
traditionella målgrupp. Definitionsmässigt innebär det företag med SNI-kod 28-35 vilka har 
branschbeteckningarna: Tillverkning av 
 

28.  metallvaror utom maskiner och apparater  
29.  maskiner som ej ingår i annan underavdelning 
30.  kontorsmaskiner och datorer 
31.  andra elektriska maskiner och artiklar 
32.  teleprodukter 
33.  precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur 
34.  motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar  
35.  andra transportmedel 
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Grupp 30, 31, 32 och 33 brukar ofta samlas under den gemensamma beteckningen elektronik- 
och teleindustri. Företag med SNI-koder som börjar på 34 eller 35 brukar gemensamt kallas 
för transportmedelsindustri.  
 
Eftersom arbetet är tidsbegränsat måste vissa avgränsningar göras. Vi väljer att inte ta med de 
företag som av EU-kommissionen (2006) definieras som mikroföretag1, om de inte är 
medlemmar i Teknikföretagen. För enkelhets skull använder vi dock bara antal anställda som 
kriterium, företag med färre än tio anställda som inte är medlemmar kommer alltså inte att 
ingå i studien. Efter diskussion med vår handledare på Teknikföretagen avgränsar vi även bort 
de medlemmar vars verksamhet gör att de inte är representativa för teknikföretag i allmänhet.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att en konsekvens av att vi endast studerar befintliga företag är 
att vi inte har möjlighet att undersöka de företag som i dagsläget startas av entreprenörer med 
syftet att dra nytta av de nyöppnade marknaderna. Dessa företag skulle kunna utgöra en viktig 
del av Sveriges ekonomi i framtiden och det är troligt att deras motiv till utlandsetablering och 
andra affärsmässiga relationer skiljer sig från dem för de redan etablerade, men den här typen 
av företag faller alltså utanför ramen för den här undersökningen.  
 
Att teknikföretagen är en viktig del av svenskt näringsliv, och därmed det svenska samhället, 
är uppenbart. Tillsammans står teknikföretagen för mer än en fjärdedel av bruttonational-
produkten och för mer än hälften av den svenska exporten (Teknikföretagen, 2006). Ungefär 
8 procent av Sveriges förvärvsarbetare arbetar i teknikföretag (ibid) och då arbetstillfällen i 
industrisektorn ger upphov till flera direkt beroende jobb, till exempel i tjänsteföretag, är 
betydelsen än större. I rapporten One Million Jobs At Risk: The Future of Manufacturing In 
California från 2005 (Bay Area Economic Forum, 2005) beräknas att varje industriarbete ger 
upphov till två servicearbeten och om detta stämmer överens med svensk ekonomi skulle det 
innebära att ungefär ett av fyra arbetstillfällen är direkt beroende av Teknikföretagens 
medlemmar. Teknikföretagens egen beskrivning av sitt budskap återfinns i Figur 2. 
 

                                                 
1 Mikroföretag definieras som företag med mindre än tio anställda samt en balansomslutning och omsättning på 
mindre än 2 miljoner Euro.  

Figur 2: Beskrivning av Teknikföretagen och av vad de vill åstadkomma (Teknikföretagen, 2006) 
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1.7 Studiens målsättning 
Efter ovanstående diskussion kan vi konstatera att studiens målsättning är: 
 

• Att göra en kartläggning av de östgötska teknikföretagens relationer med Kina. 
• Att förklara vad som ligger till grund för företagens beslut att etablera dessa relationer.  
• Att förklara hur företagen påverkas av sina relationer med Kina.  

1.8  Läsanvisning 
Rapporten innehåller sju kapitel, varav du just håller på att avsluta det första. I det andra 
kapitlet görs en studie av vilken forskning som tidigare gjorts på det område vi ska undersöka. 
Med hjälp av teorin bygger vi upp en modell som sedan lotsar oss genom den fortsatta 
rapporten. I kapitel tre bryter vi ner det som presenterats i teorin i mätbara delar för att 
möjliggöra en undersökning. I det fjärde kapitlet presenterar vi sedan de metoder som 
används för att göra studien och olika felkällor diskuteras.  
 
I kapitel fem presenteras resultaten av de empiriska studierna av östgötska teknikföretag. I 
detta kapitel presenteras resultat ifrån enkätundersökningen blandat med citat och betraktelser 
från de intervjuer vi genomfört. I kapitel sex knyts de empiriska resultaten och den teoretiska 
referensramen samman och stora trender i materialet identifieras. I kapitel sju sammanfattas 
alla resultat och våra slutsatser liksom förslag till framtida forskning presenteras. De som inte 
vill läsa rapporten i sin helhet rekommenderas att i första hand läsa kapitel sex och sju. Om 
fördjupning inom något område önskas kan kapitel två, fyra och fem användas som 
referensmaterial.   
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2 Referensram 
I det följande kapitlet presenteras först några olika sätt att förklara varför företag 
internationaliseras. Med utgångspunkt i de presenterade teorierna formuleras sedan de 
grundläggande motiv för internationalisering som resten av rapporten bygger på. I kapitlen 
2.2 och 2.3 presenteras de faktorer som skapar förutsättningarna för ett visst företag i en viss 
bransch och i avsnitt 2.4 presenteras sedan faktorer som avgör hur attraktiv en viss 
etableringsplats – i vårt fall Kina – är för det studerade företaget. I de avslutande kapitlen 
beskrivs översiktligt vilka typer av kontakter som kan bli aktuella för företagen och vilka 
effekter som är möjliga att studera. Slutligen sammanfattas hela referensramen i en modell. 

2.1 Varför etablera kontakter med utlandet? 
För att få reda på varför ett företag väljer att etablera kontakter med Kina måste vi först fråga 
oss varför företaget väljer att internationaliseras över huvud taget. Olika författare lyfter fram 
olika orsaker till detta och kategoriserar dem på olika sätt.  

2.1.1 Marknad vs. Resurser 
Några författare (t ex Dunning 1988; Oviatt & McDougall, 1994) studerar frågan om 
internationaliseringsmotiv genom att titta på vad det är företaget vill komma åt i det land som 
det väljer att etablera kontakt med. Vi tolkar detta som ett synsätt där företaget betraktas som 
aktivt och initiativtagande. Drivkrafterna finns i möjligheter i företagets externa omgivning 
snarare än i hot. Interna faktorer i företaget betraktas inte som särskilda motiv.   
 
Dunning (1988) menar att ett företag som väljer att producera utomlands gör det för att 
komma åt en marknad, resurser eller för att förbättra sin effektivitet. Det är möjligt att tänka 
sig att en sådan kategorisering av orsaker går att generalisera till att gälla inte bara utlands-
produktion utan internationalisering i allmänhet. Oviatt och McDougall (1994) menar att de 
företag som författarna definierar som International New Ventures, alltså företag som i 
princip från start agerar internationellt, blir konkurrenskraftiga genom att använda resurser i, 
eller sälja till, flera olika länder. Författarna använder alltså samma kategorisering av orsaker 
som Dunning (1988) men nämner inte effektivisering som ett explicit skäl till internationa-
lisering. Däremot kan Oviatt och McDougalls (1994) beskrivning, om den läses i sin helhet, 
tolkas som att internationalisering kan leda till effektivisering genom att företaget kan 
kombinera rörliga resurser (till exempel råvaror, kunskap eller komponenter) med resurser 
som är svåra eller omöjliga att flytta (till exempel arbetskraft, råvaror eller en marknad) på ett 
mer effektivt sätt. Råvaror ses alltså som både svår- och lättrörliga. Intressant att notera är att 
Oviatt och McDougall (1994) ser på marknaden som resurs medan Dunning (1988) skiljer på 
marknaden och resurser i form av kapital, råvaror och arbetskraft. 
 
Oviatt och McDougalls (1994) syn på effektivisering går lätt att koppla till de argument som 
används för att motivera offshore outsourcing, det vill säga utkontraktering av någon del av 
ett företags verksamhet till en utomstående part (outsourcing) i ett annat land (offshore). (Se 
avsnitt 2.5.1 för utförligare beskrivning av begreppen). Genom att kombinera flyttbara 
resurser, såsom kunskap om en viss produktionsprocess, ett IT-system eller liknande, med 
resurser som är mindre rörliga, till exempel billig arbetskraft i Kina, hoppas ett företag kunna 
sänka sina kostnader, fokusera sina egna resurser och därigenom öka sin effektivitet 
(Abrahamsson et al, 2003). 
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2.1.2 Push vs. pull 
Ett annat sätt att dela in motiv är i push- och pull-orsaker (Se t ex Andersen, 1993; Autio et al, 
2000; Etemad, 2004). De olika författarna tolkar begreppen push och pull olika, men de har 
ändå några gemensamma drag som skiljer deras kategorisering från den som presenterats 
ovan. Till exempel tar push/pull-indelningen, till skillnad från marknad/resurs-kategori-
seringen, upp såväl interna som externa orsaker liksom hot såväl som möjligheter.  
 
Definitionen av vad som avses med push respektive pull skiljer sig dock som sagt något åt 
mellan forskarna. Medan Andersen (1993) menar att push handlar om orsaker i företagets 
externa omgivning väljer Etemad (2004) att definiera push som interna faktorer, ofta entre-
prenöriella till sin natur. Motsvarande begreppsförvirring råder för pull-faktorer. Autio et al 
(2000) definierar push-faktorer som hot och pull-faktorer som möjligheter och verkar därmed 
se båda kategorierna som externa krafter. Indelning av faktorer i dessa grupper verkar alltså 
vara olämplig ur tydlighetssynpunkt.  
 
Etemad (2004) är den enda av nämnda författare som närmare specificerar vad han menar 
med push respektive pull genom exempel. Företagsledarens kunskaper och erfarenheter, 
möjligheter att skaffa skalfördelar genom internationalisering och karaktäristiska drag i vissa 
branscher är exempel på push- medan liberalisering av internationella marknader och behov 
av att svara mot befintliga kunders internationella behov är pull-faktorer.  

2.1.3 Nätverk 
Ett tredje sätt att studera orsaker till internationalisering är att undersöka vem det är som tar 
initiativet till kontakten och hur affärsmöjligheter förmedlas.  
 
Ellis (2000) menar att internationella relationer kan vara antingen initierade av säljaren, av 
köparen, av en mellanhand eller på grund av en mässa eller ett slumpmässigt möte. För-
fattaren är helt inriktad på företag som går utomlands för att sälja sina produkter, företag som 
internationaliseras för att få tillgång till resurser betraktas alltså inte. Ellis (2000) fokuserar sin 
faktorindelning på relationer mellan olika aktörer vilket även Johanson och Vahlne (2003) 
samt Coviello och Munro (1995) väljer att göra. De talar om företagets nätverk som den 
huvudsakliga drivkraften både vid val av marknad och av inträdesmetod. Författarna har alltså 
genom att betona nätverkets betydelse reducerat det stora antal faktorer som Etemad (2004) 
nämner under push/pull till ett fåtal som uteslutande berör relationer till andra aktörer.  
 
Liksom Ellis (2000) tittar Johanson och Vahlne (2003) samt Coviello och Munro (1995) i 
huvudsak på företag som vill sälja sina produkter, men de adderar en intressant dimension till 
de internationaliseringsmotiv som Dunning (1988) formulerat och som vi redovisat ovan. 
Författarna menar att etablering av verksamhet utomlands kan syfta till att sälja produkter till 
en befintlig kund, det är alltså inte säkert att motivet med utlandskontakten är att sälja till 
konsumenter eller lokala företag på marknaden i det land som avses. Detta gäller i hög grad 
för de många underleverantörer som följer stora kunder inom exempelvis bilindustrin till olika 
länder.  

2.1.4 Agerar företagen verkligen rationellt? 
Samtliga ovanstående kategoriseringar bygger på att företagen har rationella motiv till sina 
beslut att etablera utlandskontakter. Även om det i de allra flesta fall finns sådana skäl i botten 
kan trender och påtryckningar från olika intressenter påverka beslut i en viss riktning. 
McHardy Reid och Walsh (2003) menar till exempel att internationaliseringsbeslut kan 
handla om att ”alla andra gör det”, om att tillfredsställa beslutsfattarens personliga intressen 
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eller om fåfänga. Abrahamsson et al (2003) håller med och menar att följa John-mentaliteten 
blir särskilt tydlig i ett litet land som Sverige. Dewhurst och Meeker (2004), som har 
analyserat amerikanska företags totala kostnader för outsourcing till Kina, ser samma 
tendenser i USA och menar att ett företag som ser att konkurrenterna outsourcat produktion 
till lågkostnadsländer ofta väljer att göra likadant utan att djupare analysera konsekvenserna.  

2.1.5 Syntes av olika angreppssätt 
Företags motiv till internationalisering kan alltså kategoriseras på olika sätt. Förutsatt att 
företag i huvudsak fattar beslut på rationella grunder väljer vi att utgå från Dunnings (1988) 
klassificering eftersom den i våra ögon är den mest grundläggande. Vi modifierar indelningen 
något genom att i enlighet med Oviatt och McDougall (1994) se effektivisering som en 
drivkraft till att söka en marknad eller till att flytta närmare svårrörliga resurser snarare än 
som ett skäl i sig. Vi vidgar också Dunnings marknadsmotiv till att handla om att sälja 
produkter över huvud taget för att tydliggöra att det inte behöver handla om att sälja till nya 
kunder på en ny marknad. De övergripande motiv till internationalisering som vi identifierat 
är alltså att få avsättning för företagets produkter samt att få tillgång till resurser i det land 
det handlar om. 
 
De motiv som presenterats i avsnitt 2.1.2 och 2.1.3 har också relevans för företagets 
internationalisering, men vi ser dem snarare som faktorer som förstärker eller försvagar de 
underliggande motiven eller som underlättar eller försvårar internationalisering. Vilka 
möjligheter till internationalisering som erbjuds olika företag och hur företagen väljer att 
utnyttja möjligheterna beror på en rad faktorer som vi delar in i tre grupper nedan. 
 
Flera av de faktorer som Etemad (2004) nämner, till exempel behov av just in time-
leveranser, produktlivscykellängd och potentiella skalfördelar till följd av höga R & D-
kostnader, är kopplade till vilken bransch som studeras. Vilka roller som olika aktörer i 
företagets nätverk spelar – liksom konkurrensförhållandena mellan det studerade företaget 
och andra med liknande verksamhet – beror också på i vilken bransch företagen är verk-
samma. Denna typ av faktorer kallar vi därför hädanefter för branschspecifika.  
 
Det verkar rimligt att anta att ett företags nätverk har stor betydelse, men vilka relationer som 
finns i det och hur starka de är påverkas i stor utsträckning av till exempel företagets storlek. 
Sett ur Oviatt och McDougalls (1994) resursperspektiv är det möjligt att se ett företags 
befintliga kontakter som en tillgång att jämställa med kapital eller arbetskraft. Genom att välja 
denna typ av synsätt är det möjligt att särskilja en viss typ av förutsättningar och faktorer som 
vi i fortsättningen kommer att kalla företagsspecifika.  
 
Andra påverkande faktorer som nämns av till exempel Etemad (2004) och som inte går att 
härröra till ett företags individuella förutsättningar eller till någon specifik bransch är till 
exempel utveckling av logistik och kommunikationer. Denna typ av faktorer gör att en viss 
etableringsplats blir mer eller mindre attraktiv för ett visst företag i en viss bransch och de är 
parametrar som ofta är kopplade till det geografiska område som studeras. I den fortsatta 
framställningen kommer vi att kalla dessa förutsättningar platsspecifika.  
 
Syntesen som presenterats i detta avsnitt sammanfattas grafiskt i Figur 3. Figuren illustrerar 
också hur fortsättningen av den teoretiska referensramen är organiserad. Först diskuteras olika 
bransch- och företagsspecifika faktorer, sedan platsspecifika faktorer, i begränsad utsträck-
ning vilken typ av kontakt som kan bli aktuell och slutligen diskuteras hur Kinakontakternas 
påverkan på företagen kan mätas.  
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2.2 Motiven påverkas av branschernas särdrag  
Olika sorters branscher har olika karaktäristika 
och dessa påverkar motiven till internationali-
sering hos de företag som verkar i dem. Enligt 
tidigare studier gjorda av Teknikföretagen skiljer 
sig drivkrafterna åt mellan de branscher som 
ingår i Teknikföretagens målgrupp (Tenselius, 
2006). Av naturliga skäl förekommer sällan den 
branschuppdelning enligt SNI-kod som Teknik-
företagen använder sig av i litteraturen. I detta 
avsnitt kommer olika faktorer som enligt andra 
författare kan användas som bas för uppdelning 
att presenteras. För att underlätta för läsaren 
kommer vi då det är möjligt att ge referenser till 
de grupperingar som Teknikföretagen använder.  

2.2.1 Branschernas värde- och försörjningskedjor 
Industrier är uppbyggda på olika sätt. En mängd olika faktorer styr över vem i en värdekedja 
det är som har mest makt och maktfördelningen i sin tur är ofta avgörande för hur relationerna 
mellan olika aktörer ser ut. Maktfördelningen och typen av relationer har ett stort inflytande 
på företagens internationaliseringsmotiv. I följande stycken beskrivs hur relationerna ser ut i 
olika typer av branscher.  

Kedjor kontrollerade av producenter eller köpare 
En uppdelning i två typer av branscher görs av Gereffi (1994 i Gereffi, 1999) där upp-
delningen baseras på vem det är som har kontrollen i respektive branschs värdekedja. 
Värdekedjan definierar han på samma sätt som Kaplinsky och Morris (2001), det vill säga 
som ”alla aktiviteter som krävs för att föra en produkt eller tjänst från dess tillkomst, genom 
de olika produktionsstadierna – bestående av en kombination av fysiska förändringar samt 
utnyttjandet av olika producenttjänster – till leverans till slutkunden och hanteringen efter 

Figur 3: Sammanfattning av olika angreppssätt 
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dess användning”. Gereffi (1994 i Kaplinsky & Morris, 2001) gör uppdelningen mellan 
Producentdrivna värdekedjor och Köpdrivna värdekedjor. Vi anser att Gereffis (ibid) ordval 
är något olyckligt och väljer därför fortsättningsvis att tala om Slutproducentkontrollerade 
respektive Köparkontrollerade värdekedjor. Den första typen är sådana i vilka stora, oftast 
transnationella, tillverkande företag styr produktionsnätverket (inklusive dess kopplingar 
framåt och bakåt). Industrier som karaktäriseras av sådana värdekedjor är framförallt kapital- 
och teknologiintensiva som bil-, flygplans-, dator-, halvledar- och tung maskinindustri. 
Teknikföretagens medlemmar befinner sig alltså i hög utsträckning i sådana branscher.  
 
Köparkontrollerade värdekedjor finns istället i industrier där stora detaljhandlare, 
marknadsföringsföretag och tillverkare med starka varumärken styr så att decentraliserade 
produktionsnätverk bildas i exporterande länder, ofta lågkostnadsländer. Dessa industrier är 
arbetsintensiva och tillverkar typiskt konsumentprodukter, till exempel kläder, skor, 
konsumentelektronik och hantverk.  

Maktstrukturen inom kedjan 
Enligt ovan kan alltså en värdekedja beskrivas genom vilken del av kedjan det är som 
kontrollerar den. Också Cox (1999) pratar om maktstrukturens betydelse men han gör skillnad 
mellan begreppen värdekedja och försörjningskedja. Med värdekedja menar han det monetära 
flöde som går parallellt men i motsatt riktning mot varorna i den fysiska försörjningskedjan. 
Cox (1999) definierar alltså värdekedjan i motsatt riktning mot vad de andra författarna ovan 
gör. Enligt honom är det endast makten som avgör hur en värdekedja utvecklas och han anser 
att det är kontrollen över vissa resurser i försörjningskedjan som gör att företag kan komma åt 
en större andel värde än vad som är proportionellt mot deras kostnader. Där Gereffi (1999) 
skiljer på två sorters värdekedjor skriver Cox et al (2001) i stället om fyra olika 
maktstrukturer som kan råda i en köpar-/leverantörsrelation. Cox och medförfattare fokuserar 
alltså på varje relation i en värdekedja istället för att som Gereffi (1999) se på karaktäristika 
för hela kedjan.  
 
Cox med fleras (2001) fyra maktstrukturer är köpardominans, säljardominans, ömsesidigt 
beroende mellan köpare och säljare samt ömsesidigt oberoende mellan köpare och säljare. I 
en relation som karaktäriseras av köpardominans är det troligast att köparen får igenom sina 
krav gentemot säljaren samtidigt som det då säljardominans råder – då säljaren har tillgång till 
en för köparen viktig tillgång – är troligast att säljaren lyckas höja priset. I relationer där det 
finns ett ömsesidigt beroende kommer en kompromiss troligtvis att uppnås. I de relationer där 
köpare och säljare är oberoende kommer detta sannolikt att gynna köparen då säljaren tvingas 
sälja för att behålla kunden. Oavsett i vilken riktning värdekedjan definieras tycker vi att Cox 
med fleras (2001) diskussion om maktrelationer är relevant. Vi kommer alltså att använda oss 
av deras terminologi när vi talar om maktrelationer, men av Gereffis (1999) sätt att använda 
ordet värdekedja eftersom vi uppfattar det som det vanligast förekommande. På detta sätt 
minskar vi risken för missförstånd mellan oss och läsaren.  

Maktstrukturens orsaker och konsekvenser 
Om det är köpare eller säljare som kommer att få mest makt avgörs till stor del av hur stor 
konkurrens som råder mellan de olika potentiella leverantörerna och köparna (Cox et al, 
2001). Inträdesbarriärer påverkar hur stor konkurrensen blir inom en viss aktivitet och 
Kaplinsky och Morris (2001) menar att de är en viktig anledning till att olika delar av 
värdekedjan får olika mycket makt. Författarna skiljer på aktiviteter där konkurrensen 
tenderar att öka med tiden – till exempel produktion av varor – och sådana där 
inträdesbarriärerna kan tänkas öka – design och branding till exempel.  
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En intressant sak att notera är att konkurrensen inom varje aktivitet inte bara har inflytande på 
maktförhållandena inom den aktiviteten, utan att den har stor påverkan på maktstrukturen i 
hela kedjan. Företag som bedriver aktiviteter som inte ger dem makt tvingas att anpassa sig 
efter dem med mer makt. Underleverantörer till exempelvis Ericsson och Nokia tvingas ofta 
att etablera sig på flera av de platser där kundernas produktionsanläggningar finns för att få 
fortsätta att sälja till den anläggning som de levererade till från början (Björkwall et al, 2006). 
Dessa leverantörer sorterar i hög utsträckning in under den grupp av teknikföretag som kallas 
för elektronik- och teleindustrin. Även underleverantörer i fordonsindustrin, framförallt 
bilindustrin, påverkas av motsvarande tendenser. Företag som säljer till fordons- respektive 
elektronik-, och teleindustrin påverkas också av maktstrukturerna i dessa branscher även om 
företagen själva tillhör en annan bransch, till exempel maskinindustrin. 
  
Konkurrens har alltså ett stort inflytande på om köpare eller säljare får mest makt. Orsakerna 
bakom att ömsesidigt beroende istället uppstår kan vara flera. Schilling (2005) menar att ett 
samarbete ofta utvecklas om kunden dels är i behov av kompetens som inte finns inom det 
egna företaget och dels vill dela riskerna och utvecklingskostnaderna med leverantören. 
Andra anledningar som Schilling (2005) tar upp är att företagen gemensamt kan utveckla nya 
teknologier samt att kunden gynnas av samarbeten om den befinner sig på en mycket 
innovationsdriven marknad eftersom den då lättare kan behålla sin flexibilitet och 
innovationsfokus. Detta behövs i branscher där teknologiska förändringar sker så snabbt att en 
kort Time to market – tiden från det att utvecklingsarbetet för en produkt påbörjas tills det att 
produkten finns tillgänglig på marknaden – är en avgörande konkurrensfördel. För att uppnå 
detta har leverantörer fått ta på sig en allt större roll i utvecklingsarbetet (Hartley et al, 1997) 
och många leverantörer har gått från att leverera enskilda delar till att leverera hela system 
(Camuffo & Volpato, 1999) vilket alltså ökar graden av ömsesidigt beroende. Ett exempel är 
mobiltelefonindustrin där storföretagen samarbetar med nyckelleverantörer i produkt-
utvecklingen för att snabbare få ut nya produkter på marknaden (Björkwall et al, 2006).  

Teknikföretag säljer till andra företag 
Det är vanligt att dela upp företag i en värdekedja efter vilken typ av varor de producerar 
(Hallén, 2005). De dimensioner som definierar varutyperna är dels om det är ett företag eller 
en privatperson som är köpare och dels om förbrukningen av varan är av lång- eller kortvarig 
karaktär. Teknikföretagen har i tidigare studier delat upp varutyperna i industrins värdekedja i 
tre grupper. Konsumtionsvaror och kapitalvaror, som båda säljs till privatpersoner, har slagits 
ihop under beteckningen konsumtionsvaror och underhållsvaror – till exempel smörjmedel – 
och insatsvaror – till exempel komponenter – har slagits ihop under beteckningen insatsvaror 
(Sadegh, 2004). Den tredje typen av varor är investeringsvaror, exempelvis maskiner och 
verktyg. De företag som är medlemmar i Teknikföretagen och som alltså ligger i fokus för 
denna rapport tillverkar oftast investeringsvaror eller i vissa fall insatsvaror, vilket innebär att 
deras kunder i princip uteslutande är andra företag.  

2.2.2 Branschmognad 
I de högteknologiska branscher som beskrivs ovan är de viktigaste konkurrensmedlen oftast 
flexibilitet och innovationsförmåga. Effektivitet i produktionen är mindre viktig än 
möjligheten att göra designförändringar (DuBois et al, 1993). I takt med att en bransch 
mognar förändras dock spelreglerna. Som beskrevs ovan i avsnitt 2.2.1 tenderar konkurrensen 
inom renodlad varuproduktion att öka med tiden, medan konkurrensen inom områden där 
varumärken och design är viktigt tenderar att minska (Kaplinsky & Morris, 2001). Översatt 
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till de förutsättningar som teknikföretag befinner sig i, innebär detta att ökad specialisering 
och strävan efter att nischa sig är ett sätt att minska sin utsatthet för konkurrens.  

Automation eller produktionsflytt svar på prispress  
Ju mer mogen en bransch blir desto större blir prispressen och det driver företagen till att på 
olika sätt fokusera på att sänka sina kostnader. Dubois et al (1993) menar att mognande 
industrier därför tenderar att bli antingen kapitalintensiva eller arbetskraftsintensiva, eftersom 
företag istället för att öka automatiseringsgraden kan flytta produktionen till länder där 
lönerna är lägre för att på så vis behålla sin konkurrenskraft trots att priserna pressas.  
 
Brewer (2004) tar bilindustrin som exempel på en bransch som, på grund av att den uppnått 
en betydande mognad, präglas av allt större kostnadspress. Tidigare satsade biltillverkarna på 
att vinna konkurrensfördelar genom att utveckla nya, unika tekniska lösningar. För under-
leverantörerna innebar detta enligt artikelförfattaren fördelar i form av att de hade en 
möjlighet att hålla priserna uppe. Samtidigt innebar de många förändringarna begränsade 
möjligheter till standardisering och stordriftsfördelar för underleverantörerna. Den utveckling 
som nu sker i bilindustrin, där andelen standardkomponenter blir allt större, innebär att 
fördelarna respektive nackdelarna blir de omvända för underleverantörerna (Brewer, 2004). 
Samtidigt innebär den ökande graden av standardisering en risk för underleverantörer i 
högkostnadsländer. Ju mer standardiserade produkter som ska köpas in, desto lättare är det att 
beställa dem från en leverantör i utlandet (ibid). 
 
Vi tolkar det Brewer (2004) skriver som att han menar att utvecklingen i bilindustrin har gjort 
att en större andel av det som tillverkas idag lämpar sig för volymproduktion på grund av 
standardisering, modularisering och plattformstänkande. Det Dubois et al (1993) säger verkar 
också handla om volymproduktion snarare än om produkter som tillverkas i små serier. Alla 
citerade författare verkar alltså mena att andelen produkter som kan volymtillverkas ökar när 
branschen mognar, något som, så som beskrivs ovan, leder till att företagen antingen 
automatiserar eller flyttar produktionen till ett lågkostnadsland för att minska sina 
produktionskostnader.  
 
Vid ökad automatisering ersätts maskiner med behov av manuell övervakning till mer 
självgående, avancerade maskiner som har högre kapacitet. För att nå lönsamhet genom ökade 
skalfördelar krävs en ökad produktionsvolym, något som leder till utslagning av mindre 
aktörer. Mutti et al (2004) bekräftar att stora interna skalfördelarna leder till höga 
inträdesbarriärer i en bransch och att antalet aktörer därför blir få. En mer noggrann 
beskrivning av vad de nämnda interna skalfördelarna egentligen innebär görs av olika 
författare. Bergsten (2005) skriver att de beror på att företag kan dela upp en fast kostnad på 
ett större antal produkter när volymen ökar samt att inlärningskurvan gör att kostnaden går 
ner. Marshall (2000) gör en mer utförlig beskrivning som inkluderar tekniska skalfördelar – 
beroende på ökad effektivitet i produktionsprocessen, administrativa skalfördelar – den 
kompetens som krävs finns oftare inhouse i ett stort företag, finansiella skalfördelar – stora 
företag bedöms ofta ha högre kreditvärdighet, inköpsskalfördelar – större volymer och ökad 
standardisering ger lägre pris, sociala skalfördelar – stora företag får lättare genomslag i 
nationella media, och slutligen FoU-skalfördelar. Bergsten (2005) säger alltså inte emot 
Marshall (2000) utan väljer att sammanfatta hans punkter under mer övergripande kategorier. 
Bergsten (2005) tar dock inte upp att större företag har bättre förutsättningar att få 
fördelaktiga lån på grund av sin kreditvärdighet eller att större företag enklare får genomslag i 
media.   
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Förutom att skalfördelar skapar inträdesbarriärer i en bransch påverkar de företagens 
internationaliseringsmotiv. Till exempel innebär forsknings- och utvecklingsskalfördelar att 
stora företag kan spendera mer pengar på utveckling av nya produkter och 
produktionsanläggningar, men samtidigt måste företag med höga initialkostnader sälja mycket 
innan utvecklingen är betald (Autio et al, 2000). Detta innebär att hemmamarknaden ofta är 
för liten för att kunna täcka dessa initialkostnader. 

Specialisering ett annat sätt att möta konkurrensen 
Teknikföretagen har i tidigare studier (Tenselius, 2006) beskrivit utvecklingen på ett liknande 
sätt som vad Brewer (2004) och DuBois et al (1993) gör, men till skillnad från hos ovan 
nämnda författare diskuteras också den typ av produkter som inte lämpar sig för 
volymproduktion. Tenselius (2006) syn på utvecklingen illustreras i Figur 4.  
 

 
Bilden antyder att underleverantörernas produktion redan tidigare karaktäriserades av 
volymproduktion, något som står i kontrast till det som tidigare nämnda författare skriver om 
till exempel bilindustrins utveckling. Tenselius (2006) bild antyder också att utvecklingen nu 
gått både mot ökad specialisering och mot ökad volymproduktion, där den sistnämnda ofta 
förläggs till lågkostnadsländer. Vi har vissa invändningar mot Tenselius (2006) bild eftersom 
vi tror att den streckade ovalens placering borde ha varit längre till höger i matrisen för att ge 
en rättvisande bild av den situation som tidigare rådde. Intressant att notera är att majoriteten 
av de undersökta teknikföretagen i Tenselius (2006) studie verkar ha valt att flytta 
volymproduktion till lågkostnadsländer, de har alltså valt en av de två vägar som DuBois et al 
(1993) presenterar. En orsak till att arbetskraftsintensitet och produktionsflytt valts framför 
kapitalintensitet är att tillverkningsmomenten inom till exempel maskinindustrin i många fall 
inte går att automatisera i tillräckligt hög utsträckning (Tenselius, 2006). 
 
Flera typer av produktion och verksamhet lämpar sig inte för volymproduktion, i bilden visas 
att den del av verksamheten som teknikföretagens medlemmar bedriver i Sverige har rört sig 
mot en ökad grad av specialisering och kundanpassning. Detta innebär ofta tillverkning i korta 
serier. Den konkurrensfördel som används är unik kunskap om kundernas behov, något som 

Figur 4: Underleverantörernas verksamhet förändras när branschen mognar (Tenselius, 2006, s44) 
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kan vara svårt att uppnå vid volyminköp från lågkostnadsländer. Strävan efter förkortade 
ledtider, vilket diskuteras i avsnitt 2.2.3, påverkar också underleverantörers lokalisering i 
förhållande till köparföretaget. 

Externa skalfördelar och nätverkseffekter 
Interna skalfördelar bidrar som tidigare nämnts till att inträdesbarriärerna till en mognande 
bransch växer. Det finns även andra typer av skalfördelar som har andra effekter. Redan 
Andrew Marshall gjorde i sin bok Principles of economics distinktionen mellan interna och 
externa skalfördelar (Marshall, 1920). Interna skalfördelar är som tidigare nämnts sådana som 
bildas inom ett specifikt företag när detta företags verksamhet växer, medan externa 
skalfördelar kommer alla företag i branschen till godo och är sådana som bildas när en 
bransch växer.  
 
Externa skalfördelar kan till exempel vara att infrastrukturen i en region förbättras i takt med 
att fler företag bildas där, att en hel region industrialiseras eller att utbildningsväsendet 
anpassas för att tillgodose de behov på kompetens som branschen har (Marshall, 2000). Mutti 
et al (2004) diskuterar på ett liknande sätt när de ger exempel i form av ökad specialisering av 
underleverantörer, gemensam tillgång till en grupp med kvalificerad arbetskraft eller 
kunskapsläckage mellan firmor som på sätt sprider ny teknik mellan sig. Detta leder till 
bildandet av kluster, vilkas betydelse ytterligare beskrivs under rubriken Kompetens i avsnitt 
2.2.4 nedan. 
 
En effekt liknande skalfördelar är nätverkseffekter, det vill säga att en produkts värde är 
beroende av hur många andra konsumenter som använder samma sorts vara. Exempel på detta 
är vanliga inom IT-världen. Liebowitz och Margolis (1998) tar upp PC och Apple där 
nätverkseffekter har spelat stor roll. Katz och Shapiro (1994) belyser kreditkortsbranschen 
och skrivmaskinslayout och Stabell och Fjeldstad (1998) skriver om bland annat telefoni och 
Internet som exempel på områden där nätverkseffekter är starka. De sistnämnda författarna 
menar att strävan efter nätverkseffekter är en stark drivkraft bakom framväxten av standarder.  

2.2.3 Transportstrukturen i branscherna 
Transporter är självklart en viktig aspekt för alla branscher, men för vissa är det den enskilda 
faktor som kraftigast påverkar lönsamheten. Vi gör i detta avsnitt en indelning av transport-
beroende branscher baserad på om fokus ligger på ledtid eller på att transportkostnaderna 
utgör en betydande del av priset till slutkonsumenten.  

Ledtid 
Som nämndes ovan i avsnitt 2.2.2 kan det av olika anledningar finnas behov av geografisk 
närhet mellan kund och leverantör. Ett exempel är företag som är underleverantörer i en 
bransch där Just in Time-konceptet (JIT) är utbrett. Där krävs ofta att fabriker lokaliseras nära 
kunden för att förkorta ledtiderna, detta är särskilt viktigt i till exempel bilindustrin 
(Fordonskomponentgruppen, 2005). Gonzalez och Spring (2000) instämmer i att geografisk 
koncentration av leverantörer kring köparen är mycket vanlig när JIT används och de skriver 
också att relationerna mellan köpare och säljare är extra viktiga då. Gunasekaran (1999) håller 
med. 
 
Företag som verkar i branscher där efterfrågan varierar kraftigt måste kunna ställa om 
produktionen snabbt och därför verkar det troligt att de behöver ha en kort tid för transport till 
kunderna. I en studie gjord av DuBois et al (1993) framkommer det att företag som är under-
leverantörer i större utsträckning påverkas av variation i efterfrågan än andra. Anledningen är 
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att det kan vara mycket kostsamt för ett företag att inte få de insatsvaror de har behov av i rätt 
tid och att underleverantörer därför i högre utsträckning måste satsa på hög leveranssäkerhet 
och -kapacitet.  

Transportkostnader 
I branscher där billiga men svårtransporterade produkter tillverkas består en stor del av 
slutpriset av transportkostnader. Banister och Berechman (2000) har studerat hur förändrade 
transportkostnader inom en viss bransch påverkar lokaliseringen av produktion. Deras slutsats 
är att låga transportkostnader leder till att produktionen förläggs där lönerna är låga och att 
höga transportkostnader leder till att produktionen förläggs nära köparen. Vi anser att det 
verkar rimligt att generalisera resonemanget till att inte bara handla om förändringar inom en 
viss bransch utan att produktion i branscher som karaktäriseras av höga respektive låga 
transportkostnader förläggs nära kunden respektive där arbetskraften är billig. Vår tolkning 
finner stöd i DuBois et al (1993) mätning av hur förhållandet värde/vikt (value-to-weight) 
påverkar var produktionen sker. Författarna bekräftar genom empiriska studier sin hypotes att 
tillverkning av tunga varor med lågt värde/vikt-förhållande, tenderar att ligga nära slut-
kunderna.   
 
Storper (1999) menar att transportkostnaden inte bara beror på vilka produkter som 
transporteras utan även på hur komplex transporten är. Till exempel kan oregelbundna 
leveranser, mindre mängder åt gången eller andra specialbehov göra att transportkostnaden 
för en vara stiger även om transportkostnaderna generellt går ned. Detta leder till att det kan 
vara lämpligt att produktion sker nära kunderna trots att själva transporkostnaden i sig är låg. 
Sammantaget tolkar vi de presenterade författarna som att de anser att ju högre andel av 
slutproduktens pris som utgörs av transportkostnad, desto närmare kunden bör produktionen 
placeras.  

2.2.4 Resursberoendet i branscherna 
I vissa branscher är det istället tillgången på resurser som styr utvecklingen. Dessa resurser 
kan antingen vara materiella, i form av råvaror eller insatsprodukter, eller immateriella i form 
av till exempel ett varumärke eller kompetens. I detta avsnitt kommer vi att gå in på två typer 
av resurser; råvaror och kompetens, eftersom dessa två ofta lyfts fram i litteraturen som 
viktiga för ett företags val av lokalisering. Det perspektiv som presenteras i de följande 
styckena är hur graden av råvaru- respektive kompetensberoende i en viss bransch påverkar 
företagens val av geografisk placering.  

Råvaror 
Vissa branscher är styrda av var råvaran finns tillgänglig. Inom till exempel skogs- och 
pappersindustrin byggs produktionsanläggningar nära stora skogsarealer. Detta hindrar dock 
inte att även en sådan industri internationaliseras, som exempel så har Norske Skog idag 
produktion på fem kontinenter, men all produktion sker på ställen där det växer skog (Moen 
& Lilja, 2001). Detta stämmer väl med vad Harris (1954, s 335) skrev: ”Mining is possible 
only where minerals or fuel occur /…/ Forestry must be undertaken where forests grow”. 
Trots att de flesta resurser är betydligt mer rörliga idag än för 50 år sedan innebär den här 
typen av naturtillgångar fortfarande begränsningar för lokaliseringen av de första 
förädlingsstegen. Energibehov kan också styra en industris val av geografisk placering och 
aluminiumsmältverk brukar av denna anledning vara lokaliserade nära kärn- eller 
vattenkraftverk (Baldwin, 2004). 
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Även om teknikföretagens egen verksamhet inte återfinns inom något av de första förädlings-
steg som beskrivits i detta avsnitt kan kunder och leverantörer till teknikföretag ibland hittas 
här. Om kundernas eller leverantörernas geografiska position är låst, eller åtminstone 
begränsad, kan det indirekt påverka teknikföretagens placering.  

Kompetens 
Kunskap – och olika företags och branschers förhållande till den – diskuteras av flera 
författare. Några väljer att fokusera på kunskapens oberoende av geografiska avstånd och 
menar att detta oberoende ökat i takt med informationsteknologins utveckling. Autio et al 
(2000) tillhör denna grupp och de menar att kunskap till låg kostnad kan kombineras med 
distributionskanaler och tillgångar i andra länder. Därför, menar författarna, är kunskaps-
intensiva företag mindre bundna till nationella gränser än andra. Almeida och Kogut (1999) 
kommer senare till en annan slutsats, men de håller med om att idéer i teorin borde vara de 
minst geografiskt bundna av alla tillgångar. Detta synsätt gör gällande att kunskap kan ses 
som en konkurrensfördel vilken är lätt att ta med sig in på nya marknader och därför gör 
kunskapsintensiva företag lättrörligare.  
 
Något som till viss del talar emot kunskapens lättrörlighet är det faktum att det i många 
kunskapsintensiva branscher har bildats så kallade kluster där företag inom samma område är 
lokaliserade. Exempel på sådana kluster är Silicon Valley för dataindustrin och, här i Sverige, 
Kista för telekomindustrin. Porter (2000) är en av dem som studerat klusters betydelse och 
han beskriver dem som geografiskt begränsade områden av varierande storlek där leverantörer 
av specialkomponenter, -maskiner och -tjänster samlats och där en specialiserad infrastruktur 
vuxit fram. Orsaker till att kluster växer fram är enligt Schilling (2005) att företagen genom 
utbyte med varandra får tillgång till den senaste tekniken och spetskompetens hos leverantörer 
och personal. Almeida och Kogut (1999) har undersökt fenomenet genom att jämföra 
geografisk härkomst för framgångsrika patent i halvledarindustrin i USA och menar att det 
finns ett stort behov av geografisk närhet för att kunna utbyta komplex eller ogripbar kunskap. 
DuBois et al (1993) är av samma åsikt och konstaterar i en undersökning att om 
kunskapsintensiteten i en bransch är hög, så tenderar produktionen att ligga nära forsknings- 
och utvecklingsverksamheten oavsett om den bedrivs inom ett enda företag eller i olika. 
 
Schilling (2005) menar också att kunskap till stor del är knuten till individer och att dessa 
individer inte är så villiga att flytta på sig som forskare ibland antar. Personer som utvecklat 
specialkunskaper inom ett visst ämnesområde söker alltså gärna nya jobb i det geografiska 
område som de redan befinner sig i. Detta gör att företag som vill etablera sig utomlands och 
som är intresserade av att få tillgång till personernas kunskap söker sig till samma geografiska 
plats som andra företag med liknande verksamhet redan gjort (ibid). Denna syn på kunskap 
visar att kluster ger externa skalfördelar och att detta bidrar till att företag i kunskapsintensiva 
branscher begränsas till specifika geografiska områden i sitt val av lokalisering. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns olika åsikter om hur kunskapsintensitet 
påverkar branscher. Vissa menar att hög kunskapsintensitet gör företag i branschen mer 
geografiskt bundna och andra menar att det gör dem mindre geografiskt bundna.  
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2.3 Företagsspecifika faktorer 
I tidigare avsnitt har konstaterats att de under-
liggande, basala orsakerna till internationali-
sering går att reducera till en strävan efter att få 
avsättning för produkter, alternativt att få 
tillgång till någon form av resurser. Som 
konstaterats påverkas dessa motiv av bransch-
specifika faktorer, men det är också rimligt att 
tänka sig att de konkreta motiven, liksom förut-
sättningarna för att agera, skiljer sig åt mellan 
olika företag eftersom olika företag har olika 
egenskaper. Dessa är vad vi här kallar för 
företagsspecifika faktorer.  

2.3.1 Företagets storlek 
Ett tiomannaföretag i Norrköping har varken samma drivkrafter eller förutsättningar som en 
multinationell koncern med tusentals anställda. Företagets storlek och storlekens påverkan på 
internationalisering är något som diskuterats av flera forskare, särskilt under senare år. En 
viktig orsak till att frågan hamnat i fokus är att många små, nystartade företag inte verkar följa 
de klassiska modeller, till exempel Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne, 1977), som 
utvecklats för att beskriva företagens internationaliseringsprocess. Enligt denna modell 
internationaliseras ett företag i takt med att dess internationella erfarenhet ökar vilket ger det 
möjligheter att expandera in i länder som ligger på ett längre psykiskt avstånd2. Sin 
internationella erfarenhet får företag genom sin löpande verksamhet och tidigare 
utlandsverksamhet. Den innefattar inblick i internationalisering i allmänhet såväl som 
kunskaper om det specifika land som är aktuellt. Exempel på forskning som undersöker 
storlekens påverkan är Oviatt och McDougall (1994) som studerar International New 
Ventures (INV), företag som i princip från start bedriver verksamhet i flera länder.  

Små företag – små resurser 
Oviatt och McDougalls (1994) artikel handlar till stor del om att presentera ett antal hypoteser 
som bygger på författarnas egna observationer snarare än på vetenskapliga empiriska under-
sökningar. Många andra har sedan fortsatt att utveckla de tankar som presenterades, till 
exempel Zahra (2005). Han skriver att internationalisering är resurskrävande och att 
framgången för nya företag som internationaliseras därför begränsas av att de är just nya, ofta 
små och inte närvarande på den marknad de ska in på. Etemad (2004) håller med och säger att 
ett litet företags begränsade resurser gör det känsligt för tillfälliga kriser.  
 
När författarna talar om bristande resurser menar de inte bara finansiella sådana utan också till 
exempel managementkapacitet. All internationalisering kräver en förmåga att kunna 
koordinera såväl olika enheter inom företaget som kontakter med utomstående intressenter. 
Denna förmåga blir särskilt viktig när de olika parter som ska koordineras befinner sig på 
stort geografiskt avstånd från varandra. Även om det är svårt för ett litet företag att lyckas 
med att hålla ihop en internationell organisation menar Oviatt och McDougall (1994) att 
denna kunskap tillsammans med ovanliga förmågor att hitta och utnyttja affärsmöjligheter 

                                                 
2 Johanson och Vahlne (1977) definierar psykiskt avstånd som faktorer som försvårar eller förhindrar 
informationsflöde mellan länder. De nämner skillnader mellan olika länders utvecklingsnivå, utbildningsnivå, 
affärslagstiftning, affärsspråk, vardagsspråk och kultur. Flera författare har gjort andra definitioner av begreppet. 
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samt att attrahera och behålla ett pålitligt affärsnätverk utgör grunden för långsiktiga 
konkurrensfördelar hos det internationella småföretaget. Autio (2005) instämmer.  
 
Zahra et al (2000) har testat flera av de hypoteser som Oviatt och McDougall presenterade 
1994 och de har bland annat genom empiriska studier av nya företag i högteknologiska 
branscher i USA visat att formella metoder för att sprida och integrera teknisk kunskap i en 
organisation förbättrar möjligheten att koordinera verksamhet över nationsgränser, oavsett 
företagets storlek. Att vara liten är alltså inte ett oöverkomligt hinder på det här området. 

Små företag – stora möjligheter 
Zahra presenterar i sin artikel från 2005 ytterligare empiriskt material. Han ser visserligen 
bristande erfarenhet och resurser som en begränsning för små företag, men menar samtidigt 
att studier av företag som internationaliserats tidigt, och därmed fortfarande var små när de 
gick utomlands, har visat att de ser marknaden på ett annat sätt än sina större konkurrenter 
och att de därför uppfattar affärsmöjligheter som andra inte ser. De är dessutom kapabla att 
utnyttja möjligheterna på ett annorlunda sätt än vad ett stort företag är, eftersom de mindre 
företagens organisationsform kan ge konkurrensfördelar.  
 
Etemad (2004) instämmer i den analysen och menar att små företag ofta är bättre på att 
etablera och underhålla särskilda relationer. Dessa relationer bygger inte på företagens 
materiella och finansiella resurser utan på entreprenörskap, sociala relationer, socialt kapital 
eller familjekontakter. Detta gör relationerna svåra att imitera, vilket alltså kan ge de små 
företagen konkurrenskraft. Även Oviatt & McDougall (1994) menar att ett litet företags unika 
tillgångar är viktigare än de nackdelar som kan tänkas bero på dess ringa storlek. Detta gör 
det enligt författarna möjligt för företagen att genom sitt nätverk disponera resurser som de 
inte själva äger, till exempel marknadsförings- och distributionskanaler. 

2.3.2 Företagets internationella erfarenhet 
Som framgick ovan anser många författare att det att vara liten är ett hinder i internationali-
seringsprocessen, medan andra ser det som en möjlighet. Även om storlek av många betraktas 
som en viktig faktor är det inte alla som håller med om att just den faktorn skulle ha större 
inflytande än andra.  

Är det individernas eller företagets erfarenhet som avgör? 
Reuber och Fischer (1997) är några av dem som ifrågasätter om ett företags storlek verkligen 
påverkar dess förutsättningar att lyckas med internationalisering. Författarna hävdar att 
tidigare internationella erfarenheter hos individerna som driver företaget är viktigare än 
företagets storlek eller ålder. Denna syn skiljer sig från den som presenterades i 
Uppsalamodellen ovan (Johanson & Vahlne, 1977). I denna modell är det företagets, alltså 
inte individens, objektiva och erfarenhetsbaserade marknadskunskap som står i fokus (ibid.) 
 
Autio et al (2000) menar också att Johansson och Vahlnes (1977) modell ser företaget som 
reaktivt och långsamt och att den bortser från att en engagerad entreprenör kan ta modigare 
beslut. Autio utvecklar i sin artikel från 2005 kritiken och menar att internationell erfarenhet 
är vanligare bland företagsledare idag och att de har blivit bättre på att organisera sina företag 
för att dra nytta av resurser jämfört med för 30 år sedan. Enligt författaren är det riskaverta, 
kollektiva beslutsfattandet och den strävan efter konsensus som impliceras i Uppsalamodellen 
typiskt för svenskt beslutsfattande á la 70-tal och på många håll fungerar det inte så längre 
(Autio, 2005). 
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I en artikel från 2003 medger Johanson och Vahlne att samhället förändrats och att de därför 
är beredda att revidera vissa delar av sin modell. Till exempel menar de att psykiskt avstånd 
är mer relevant för individer och organisationer än för länder. Det innebär att det är svårt att 
identifiera kulturella, språkliga eller andra skillnader som försvårar kommunikation mellan 
länder då det finns individer som till exempel genom stora multinationella företag skaffat sig 
en annan referensram än det egna landets.  

Dynamisk förmåga 
Kritiken mot Johansson och Vahlnes (1977) modell rör fler områden än om det är företagets 
eller individens internationella erfarenhet som avgör – även den långsamma takt som 
internationaliseringen förväntas fortskrida i ifrågasätts. Autio (2005) menar att företag som 
internationaliseras tidigt kan få konkurrensfördelar gentemot företag som varit etablerade på 
sin hemmamarknad under lång tid innan de går utomlands eftersom de ökar sin förmåga att 
koordinera verksamheten internationellt. Även Etemad (2004) och Reuber och Fischer (1997) 
lyfter fram den dynamiska förmåga som tidig internationalisering för med sig som en faktor 
som både ökar sannolikheten att bli framgångsrik och underlättar ytterligare expansion av 
verksamhet i utlandet. Autio et al (2000) menar att orsaken till detta är att ett etablerat företag 
som ska lära sig något nytt också måste lära sig av med något gammalt. Detta innebär att 
rutiner är svårare att ändra ju äldre företaget blir – ju starkare fäste företaget har nationellt 
desto mindre benäget blir det att internationaliseras. 

2.3.3 Företagets nätverk 
Att kunna integrera kunskap och koordinera olika delar både inom ett företag och i ett nätverk 
bestående av flera fristående aktörer är som konstaterats viktigt i internationaliserings-
sammanhang. I avsnittet som behandlar företagets storlek konstaterades att företag med 
begränsade resurser kan dra nytta av sitt nätverk för att kunna kontrollera tillgångar som de 
annars inte kunnat utnyttja. Ett välfungerande nätverk är dock inte bara av betydelse för små 
eller nya företag, utan beskrivs av många författare som viktiga för alla internationaliserings-
beslut.  
 
Coviello och Munro (1995) hävdar, baserat på en studie av ett trettiotal nyzeeländska företag i 
mjukvaruindustrin, att både företagets val av marknad och inträdesmetod beror på möjligheter 
som uppstått genom nätverkskontakter snarare än på strategiska beslut från företagsledningen. 
Ellis (2000) instämmer och menar att det beror på att information om affärschanser främst 
sprids genom nätverk. I sin artikel från 2003 håller Johanson och Vahlne med om att det är 
nätverket som avgör vilka nya marknader, inhemska eller utländska, som ett företag ger sig in 
på. De för resonemanget vidare och menar att detta också innebär att nätverket är ett slags 
begränsning för företaget. Eftersom relationsbygge är resurs- och tidskrävande kan man 
förvänta sig att det är företagets befintliga nätverk som sätter ramarna för vilka 
internationaliseringsmöjligheter som står till buds. Denna slutsats drar även Coviello och 
Munro (1995).  
 
Johansson och Vahlne (1977) beskriver i Uppsalamodellen hur ett företags grad av 
internationalisering ökar genom en iterativ process där löpande aktiviteter och engagemangs-
beslut (ofta investeringar) ger ökad marknadskunskap och -engagemang. I sin artikel från 
2003 väljer Johanson och Vahlne att koppla samman sin ursprungliga modell med renodlad 
nätverksteori. De identifierar på så sätt två huvudsakliga typer av problem som möter företag 
som vill internationaliseras, nämligen relationsspecifika problem kopplade till företagets 
nätverk och landspecifika problem i form av kulturkrockar och annorlunda institutioner än på 
företagets hemmamarknad. Coviello och Munro (1995) identifierar samma grupper av 
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problem, men enligt dem är ett företag mer beroende av lokala och internationella nätverk än 
av marknadens kulturella karaktäristika. Denna slutsats drar också Hallén (1982) i en studie 
som visar att vissa svenska företag föredrar att köpa in från en utländsk partner med vilken 
företaget har en långvarig relation framför att köpa från en svensk leverantör.  

2.4 Platsspecifika faktorer  
När ett företag av någon av de anledningar som 
tidigare diskuterats undersöker möjligheten att 
etablera någon form av internationell verksamhet 
är det uppenbart att en mycket viktig aspekt i 
beslutet gäller vilket geografiskt område som är 
aktuellt. Som beskrivits i föregående avsnitt gör 
särdrag hos företaget självt, liksom hos den 
bransch som företaget tillhör, att olika faktorer blir 
avgörande för val av etableringsland. Hur väl dessa 
faktorer matchar de karaktärsdrag som finns på 
den utländska marknad som studeras, i vårt fall Kina, avgör både om etablering 
överhuvudtaget blir aktuellt och i förlängningen hur väl etableringen lyckas.  
 
I litteraturen finns många olika sätt att gruppera betydelsefulla karaktäristika som beskriver 
länder. Exempel på detta är utifrån psykiskt avstånd (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975; 
Evans & Mavondo, 2002; Dupuis & Prime, 1996; Brewer, 2005), utefter kategorierna 
politisk-juridiska, utbildningsmässiga, socio-kulturella och ekonomiska (Prasad och Tata, 
2003; DuBois et al, 1993), den så kallade PEST-modellen (Shaw, 1996) och Porters diamant 
för nationella konkurrensfördelar (Porter, 1990).  
 
Ovanstående uppdelningar används i syften som inte helt överensstämmer med vårt. Till 
exempel vill modellerna beskriva ett visst lands internationella konkurrenskraft eller i vilken 
ordning ett företag väljer att etablera verksamhet i olika länder, medan vi främst är intresse-
rade av vad det är som gör just Kina mer eller mindre attraktivt för svenska teknikföretag. Av 
denna anledning väljer vi att dela in de platsspecifika faktorerna utefter de två rationella motiv 
som företag kan ha att vilja etablera verksamhet utomlands samt efter omständigheter som 
försvårar eller underlättar verksamhet där oavsett motiv. För att minska risken för att vi 
försummar någon relevant faktor använder vi informationen i ovan nämnda litteratur men 
klassificerar den alltså annorlunda. 

2.4.1 Förutsättningar för försäljning i Kina 
För de företag som önskar etablera verksamhet i Kina för att få avsättning för sina produkter 
är det den kinesiska marknadens beskaffenhet, alternativt närvaron av befintliga kunder, som 
är intressant. Av faktorer som beskriver marknaden nämns i litteraturen bland annat 
marknadsstorlek, typ av marknad, marknadens smak och efterfrågan, (Prasad & Tata, 2003), 
marknadens struktur, medlemskap i mellanstatliga handelsorganisationer, marknadens tillväxt 
samt efterfrågan på varor och tjänster (Evans och Mavondo, 2002). Dessutom nämns till-
gången på närliggande marknader (Farrell, 2006). Befintliga kunders närvaro är särskilt viktig 
i underleverantörsrelationer (Hähnel, 2006a), något som också framkom i vår empiriska 
förstudie (Wallman, 2006a).  
 
Kleen et al (2003) menar att ett företag i valet av ny marknad bör utgå från sina företags-
specifika och produktspecifika förutsättningar och undersöka hur väl de passar in på de 
undersökta marknaderna. De menar att en marknadsundersökning som kartlägger bland annat 
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prisnivåer, distribution, servicekrav och krav på produktanpassning bör genomföras på den 
tilltänkta platsen innan etablering.  

2.4.2 Förutsättningar för resursåtkomst i Kina 
Om motivet för en etablering av verksamhet i Kina är att komma åt resurser skiljer sig de 
påverkande faktorerna naturligtvis från dem som härrör från försäljning. För de företag som 
avser att anställa personal i Kina är utbildningsnivån viktig och mäts bland annat i lokal 
läskunnighet, yrkesutbildning, högre utbildning och ledarutbildningar (Prasad & Tata 2003) 
vilket har sammanfattats som kompetenstillgång i betydelsen tillgång på personal som 
uppfyller de kompetenskrav som ställs (Farrell, 2006).  
 
Lönekostnader för att anställa arbetare och chefer (Farrell, 2006; The Economist, 2006) i 
landet är en annan mycket viktig faktor. Andra faktorer som påverkar är fackföreningars roll 
(ibid) och rörlighet på arbetsmarknaden. Detta har av tidigare studier angivits som ett problem 
(Hähnel, 2006a) då det i Kina ofta är svårt att behålla personalen. Utöver dessa tar The 
Economist (2006) upp arbetstider samt möjligheten att avskeda personal, att anställa utländsk 
personal och att deltidsanställa. 
 
De företag vars motiv är att köpa insatsvaror i Kina är beroende av andra faktorer. En faktor 
är tillgången på kompetenta leverantörer. Det noteras att ett leverantörsföretag inte är 
världsbäst på allt och att det är viktigt att ha flera utvalda leverantörer inom varje för-
sörjningsområde (Kakabadse & Kakabadse, 2002). Detta skulle kunna göra att kluster blir allt 
viktigare. Företag som vill lägga ut en del av sin verksamhet behöver en fungerande 
leverantörsmarknad att outsourca till (Abrahamsson et al, 2003). Dessutom är tillgången på 
relevanta råvaror viktig. Hong och Chen (2001) beskriver några platsspecifika fördelar som 
skillnader i priser, struktur och kvalitet på produktionsfaktorer såsom energitillgångar och 
råvaror.  

2.4.3 Underlättande eller försvårande omständigheter i Kina 
I ovanstående genomgång har vi tagit upp de faktorer i Kina som är direkt kopplade till 
företagets övergripande motiv till etablering av kontakter. I detta avsnitt är vi istället 
intresserade av de olika omständigheter som underlättar eller försvårar en sådan etablering, 
alltså vad det är som gör kontakter med Kina mer eller mindre attraktiva.  

Grundläggande förutsättningar 
Med grundläggande förutsättningar menar vi de faktorer som är svårast att ändra på i ett land 
men som ändå påverkar hur attraktivt det är för utländska företag. Det tydligaste exemplet är 
Kinas geografiska läge, som är omöjligt att ändra på men som för olika företag gör Kina mer 
eller mindre attraktivt. Ytterligare ett exempel är infrastrukturen. Detta innebär mer specifikt 
tillgången på transport i form av väg- och tågtransport, tillgång till energi samt tillgången till 
telekom och IT (Farrell, 2006). Prasad & Tata (2003) tar också upp infrastrukturen som något 
viktigt.   
 
Infrastrukturen underlättar eller försvårar också tillfredsställelsen av ett av de allra mest 
grundläggande behoven hos ett företag, nämligen att dess personal kan kommunicera med 
olika intressenter. Språkkunskaperna hos de inblandade parterna har också ett avgörande 
inflytande i denna fråga (Evans & Mavondo, 2002). I vår studie är detta en mycket intressant 
faktor då få företagare i vår målgrupp kan förväntas tala flytande kinesiska och omvänt är det 
få kineser som talar östgötska.  
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Något som framkommer i förstudierna är att det finns stora regionala skillnader i Kina och att 
Kina mer är att betrakta som en kontinent än som ett land (Wallman, 2006a). Detta innebär 
troligtvis svårigheter för företag som önskar komma åt hela den kinesiska marknaden.  

Politisk påverkan 
Politiken påverkar på en mängd olika sätt, och på flera olika nivåer. Evans och Mavondo 
(2002) menar att det är viktigt att undersöka den politiska situationen och att den bör 
undersökas på mellanstatlig, statlig och lokal nivå.  
 
Exempel på vad som påverkar på mellanstatlig nivå är avtal mellan stater som reglerar handel 
(Evans & Mavondo, 2002), immateriella rättigheter och medlemskap i internationella 
finansiella institutioner (Prasad & Tata, 2003). Att denna typ av faktorer är viktiga 
understryks av det faktum att Kinas WTO-inträde år 2001 ofta tas upp som en viktig orsak till 
att västerländska företags tillgänglighet till världens folkrikaste marknad har ökat. 
 
På statlig nivå påverkar lagar för utländska företag, priskontroll, stöd till, respektive hinder 
för, utländska företag, import- och exportregler, byråkrati och regleringar samt regler för 
vinstutförsel. Dessutom påverkar skattenivån och skatteregler för privatpersoner och företag. 
För att företag ska våga investera är det dessutom viktigt att politisk stabilitet råder. På lokal 
nivå påverkar bland annat lokalt stöd till – eller hinder för – företag, korruption bland 
myndigheter samt effektiv och rättvis myndighetsutövning (Farrell, 2006; Prasad & Tata, 
2003; The Economist, 2006). Ett konkret exempel på politisk påverkan är kravet på local 
content vilket innebär att stora delar av en bils delar måste tillverkas i landet 
(Fordonskomponentgruppen, 2005). 

Affärsomständigheter 
Med affärsomständigheter avser vi sådana omständigheter som påverkar det sätt som ett 
företag gör affärer på. Intressant att undersöka här är till exempel hur hård konkurrensen är på 
marknaden, både vad gäller de resurser företaget önskar i form av insatsvaror eller personal 
(Farrell, 2006) och de produkter man söker avsättning för (McHardy Reid & Walsh, 2003). 
En annan faktor är vilken affärskultur som råder och hur väl den överensstämmer med den på 
hemmamarknaden (Farrell, 2006; Evans & Mavondo, 2002). Övriga faktorer som påverkar 
hur lätt det är att göra affärer är till exempel i vilken utsträckning internationella standarder 
används (Prasad & Tata, 2003), arbetsmoralen och affärsetiken i Kina (Nakata & Sivakumar, 
1996), och hur lätt det är att skriva avtal.   

2.5 Motiv och faktorer avgör typ av kontakt 
Det är alltså många faktorer som påverkar hur väl ett 
geografiskt område uppfyller de behov som ett specifikt 
företag kan tänkas ha. Dessa behov beror i sin tur av vad 
det är för typ av företag och i vilken bransch företaget 
verkar. Det innebär att det måste finnas en matchning 
mellan plats-, företags- och branschspecifika faktorer för att 
det ska vara rationellt för ett företag att välja att etablera 
kontakter. Vilken typ av kontakt det är som blir aktuell 
styrs av samma förutsättningar.  

2.5.1 Hur klassificera kontakter? 
Moberg (Kleen et al, 2003) beskriver fyra olika faser i ett företags internationaliserings-
process, nämligen ingen regelbunden exportförsäljning, export via representant, eget 
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försäljningsbolag och eget tillverkande dotterbolag. Inom varje fas finns en mängd olika 
former för att organisera arbetet. Moberg (ibid) är helt fokuserad på företag som vill sälja sina 
produkter på den utländska marknaden. Många andra författare (t ex Porter, 1990; DuBois et 
al, 1993; Oviatt & McDougall, 1994) beskriver istället olika sätt att organisera produktion 
internationellt utan att ta särskild hänsyn till företag som bara köper eller säljer. Varken 
Mobergs (Kleen et al, 2003) beskrivning eller andra indelningar lyckas särskilt väl med att 
beskriva både företag som har sourcing som främsta motiv och sådana som vill sälja sina 
produkter utomlands.  
 
Eftersom det inte är syftet med den här rapporten att beskriva vilka olika typer av kontakt som 
ett företag kan etablera i utlandet vill vi göra en så enkel uppdelning som möjligt. Vi vill 
också hitta en modell som inkluderar såväl företag som vill sälja som företag som vill få 
tillgång till resurser. För att kunna undersöka hur företag påverkas av Kina vill vi också 
använda en indelning som beskriver olika grad av engagemang.  
 
Den lägsta graden av engagemang är att inte vara engagerad alls och det är fallet för sådana 
företag där matchningen mellan grundläggande motiv, bransch-, företags- och platsspecifika 
faktorer varit sådan att det inte är aktuellt med några affärsmässiga relationer med Kina. 
Dessa företag kommer i fortsättningen inte att studeras närmare. Bland resterande företag – 
alltså de som verkligen etablerar någon typ av kontakt med Kina – identifierar vi, inspirerade 
av Moberg (Kleen et al, 2003), tre kategorier med ökande grad av engagemang.  
 

1. Företag som inte har några anställda i Kina utan sköter alla kontakter från Sverige 
Detta kan vara företag som outsourcar till en leverantör i Kina utan att ha anställt egna 
inköpare på plats, men det kan också handla om företag som ibland köper eller säljer i 
Kina utan att ha en fast försäljningsorganisation där. 

 
2. Företag som har anställda i Kina, men ingen egen produktion där 

Detta kan vara företag som har egna inköpare eller ett eget säljkontor i Kina.  
 

3. Företag som har egen produktion i Kina 
Syftet med produktionsanläggningen kan vara att sälja på den kinesiska marknaden 
likaväl som att sälja i Sverige eller på någon annan marknad.   

 
Den indelning som vi gjort har alltså ingen koppling till hur verksamheten i Sverige påverkas 
eller till det motiv som ligger bakom företagets utlandskontakter. Företag som har egen 
produktion i Kina kan till exempel ha det för att ersätta produktion i Sverige, men de kan 
också ha en renodlad expansionsstrategi vilket innebär att verksamheten i Sverige inte 
krymper. För att göra det lättare för läsaren att förstå vad som är vad, skulle vi vilja fördjupa 
oss lite i de olika begrepp som ofta används i samhällsdebatten, liksom i hur de är kopplade 
till den kategorisering av kontakter som vi presenterat här.  

Outsourcing, offshoring eller expansion? 
Outsourcing och offshoring är begrepp som ofta används när det handlar om svenska företags 
produktion i utlandet. Även om outsourcing ofta diskuteras i samband med att verksamhet 
flyttar till ett lågkostnadsland har begreppet egentligen inte alls med utlandsflytt att göra. Den 
företeelse som oftast debatteras i media, att produktion eller annan verksamhet flyttar till 
lågkostnadsländer, är egentligen offshoring, antingen outsourcad eller inhouse (se Figur 5). 
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I figuren visas de vanligaste begreppen relaterade till var och hos vem verksamhet ska 
förläggas. Insourcing innebär att ”vertikalt integrera en process som tidigare tillhandahållits 
av extern part” (Konrádsson & Lignell, 2004, s 49), outsourcing att kontraktera ut en process 
som tidigare utförts internt. Offshoring innebär att flytta verksamhet som tidigare funnits i 
hemlandet till ett annat land där den utförs antingen i egen regi eller av en utomstående part. 
Ett begrepp som inte ryms i figuren är så kallad onshoring vilket innebär att verksamhet som 
tidigare funnits utomlands flyttas till hemlandet för att utföras antingen i egen eller i annans 
regi (Ekholm, 2006). Expansion utomlands, alltså att ny verksamhet startar utan att någon 
gammal flyttar, ryms inte i figuren.  
 
Begreppen kan kopplas till den kategorisering av kontakttyper som presenterades ovan. Ett 
företag som outsourcar produktion till Kina har ingen egen produktion och tillhör 
uppenbarligen därför inte kategori tre. Däremot kan företaget tillhöra antingen kategori ett 
eller två beroende på om företaget anställt någon egen personal eller ej. Att ha egna anställda 
tolkar vi i denna rapport som en högre grad av engagemang än att inte ha det. Ett företag som 
har egen produktion i Kina tillhör kategori tre oavsett om företaget offshorat något som 
företaget själv tidigare gjorde i Sverige, eller om det har expanderat i Kina utan att reducera 
verksamheten i Sverige. 

2.5.2 Vad avgör graden av engagemang? 
Vilken typ av kontakt som etableras med Kina beror på vilken grad av engagemang företaget i 
fråga upplever. Engagemanget påverkas till stor del av de bransch-, företags- och 
platsspecifika faktorer som redan presenterats i föregående avsnitt. Här skulle vi dock vilja 
göra en distinktion mellan företag vars grundläggande motiv är att få avsättning för sina 
produkter och företag som i första hand vill få tillgång till resurser.  

Engagemang för expansion 
När ett företag som etablerar produktion i Kina med motiv att sälja där handlar det mycket 
sällan om offshoring, alltså flytt av produktion från Sverige, utan snarare expansion. När ett 
företag visar denna typ av beteende passar den modell (Moberg i Kleen et al, 2003) som 
presenterades inledningsvis relativt väl. Mobergs (ibid) tes är att ett företag i normalfallet 
följer modellen steg för steg. Större företag kan dock i vissa fall hoppa direkt in på en högre 
nivå. Detta ligger väl i linje med Johanson och Vahlnes (1977) Uppsalamodell. Enligt 

Figur 5: Begreppsförklaring (anpassad variant av Ekholm, 2006, s16) 
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författarna leder ökad marknadskunskap och löpande aktiviteter på en marknad till att 
företaget fattar så kallade engagemangsbeslut vilket kan innebära till exempel beslut om att 
starta en egen verksamhet i ett land eller att investera i utökad produktionskapacitet. Denna 
typ av beslut ökar företagets marknadsengagemang som i sin tur ger ökade erfarenheter och 
marknadskunskap som leder till nya engagemangsbeslut och så vidare.  
 
Alla är dock inte överens om att denna stegvisa modell ger en korrekt bild av verkligheten. 
Autio (2005) tolkar Uppsalamodellen som att ett företags investeringar gjorda på en viss 
marknad inte utan stor svårighet kan komma till nytta på en annan marknad. Autio (2005) är 
istället mer benägen att hålla med McDougall och Oviatt (1994) som enligt Autios (2005) 
tolkning utgår från att företagets tillgångar i form av kunskaper och managementerfarenhet är 
relativt rörliga. I en artikel från 2003 vidhåller dock Johanson och Vahlne sin ståndpunkt i 
denna fråga och menar att ett företag gradvis ökar sitt engagemang i internationell 
verksamhet, speciellt i de länder där företaget redan är verksamt. Företagets beslut fattas mot 
bakgrund av tidigare beslut, och konsekvenserna av besluten påverkas av det sätt på vilket 
företaget utvecklar, integrerar och utnyttjar den kunskap det får på den internationella 
marknad det är närvarande på.  

Engagemang för resursförsörjning 
Outsourcing och offshoring till Kina innebär att produktion flyttas från Sverige till Kina och 
båda handlar om att få tillgång till någon form av resurser som finns där. Skillnaden mellan 
outsourcing och offshoring är att de innefattar olika grad av engagemang från det svenska 
företagets sida. Det finns flera olika skäl till varför ett företag väljer att utföra en viss aktivitet 
själv liksom det finns många anledningar till att låta någon utomstående utföra uppgiften. 
Kakabadse och Kakabadse (2002) konstaterar i en studie av amerikanska och europeiska 
företag att de vanligaste orsakerna till outsourcing är kostnadskontroll, tillgång till 
marknadsledande kunskap, ökad servicekvalitet och att kunna fokusera på kärnkompetens. 
McCarthy och Anagnostou (2004) kompletterar med förbättrad innovationsförmåga, ökad 
makt och möjlighet att överföra osäkerhet i efterfrågan till en utomstående part. Det finns 
alltså många motiv till att outsourca, men det finns också många risker. Bengtsson och 
Berggren (2004) menar till exempel att det finns stor risk att kostnaderna liksom time to 
market ökar istället för tvärtom vid outsourcing. Abrahamsson et al (2003) pekar också på att 
det finns en fara med att bli alltför beroende av sina leverantörer och att minska sitt eget 
förädlingsvärde för mycket.  
 
Det som avgör hur mycket kontroll ett företag vill ha över till exempel produktion är hur 
viktig aktiviteten är för företaget. Frågan är nära kopplad till vad som är företagets 
kärnkompetens. Enligt Prahalad och Hamel (1990) ska en kärnkompetens för det första ge 
tillträde till ett stort antal potentiella marknader, för det andra bidra till att kunden upplever 
nytta hos slutprodukten, och för det tredje vara svår att imitera. Arnold (2000) tolkar 
författarna som att ett företag bör identifiera vad som är dess verkliga kärna, vilka processer 
och delar som är viktiga för att underhålla kärnkompetensen och vilka som inte är det. Bara 
varor och tjänster som är nära kärnan ska produceras internt, ju längre från kärnan en aktivitet 
befinner sig, desto bättre lämpar den sig att outsourca.  
 
Vi uppfattar Arnolds (2000) tolkning av Prahalad och Hamels (1990) intentioner som något 
felaktig. I sin artikel skriver Prahalad och Hamel (1990) att många företag oavsiktligt övergett 
sina kärnkompetenser i sin iver att kapa kostnader. Underförstått är orsaken till företagens 
misstag att det är mycket svårt att identifiera vad som verkligen är kärnkompetens, alternativt 
nödvändigt för att underhålla den. Författarna varnar också för konsekvenserna av en förlorad 
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kärnkompetens eftersom kostnaden är svår förutspå; om företaget misslyckas med att 
underhålla en kärnkompetens är den i princip omöjligt att återfå och kärnkompetenser som 
ligger till grund för nästa generation produkter kan inte hyras in. Fine och Whitney (1996) 
liksom Abrahamsson et al (2003) för samma resonemang och menar att det är samma 
kunnande som krävs för att outsourca som för att producera något själv. Vissa menar till och 
med att förmågan att outsourca på rätt sätt är en kärnkompetens i sig (Kakabadse & 
Kakabadse, 2002). 
 
Fine och Whitney (1996) menar att kärnkompetens är instabil eftersom industrin är så 
dynamisk att det är mycket svårt att veta vad som på sikt kommer att ge konkurrensfördelar. 
Bengtsson och Berggren (2004) håller med och är kritiska till hela tanken kring kärn-
kompetens kontra icke kärnkompetens eftersom den enligt författarna bygger på att 
omvärlden är statisk.   

2.5.3 Konsekvenser för relationer och geografisk placering 
När det gäller att sälja varor i utlandet är det flesta överens om att företag följer en relativt 
tydlig etableringsstege, även om det som vi konstaterat finns kritiker. Vi anser att det för de 
företag som bara vill sälja sina produkter förefaller sannolikt att detta stämmer i de flesta fall, 
men mot bakgrund av föregående avsnitt tror vi att verkligheten ser annorlunda ut när det 
gäller företag som vill få tillgång till resurser. För dem verkar det snarare vara betydelsen av 
en viss aktivitet eller resurs som avgör graden av engagemang och därmed hur relationen till 
leverantören ser ut. Beroende på grad av strategisk betydelse, kärnkompetens etcetera, menar 
teoribildarna att verksamheter ska utföras internt, i nära samarbete med andra eller köpas in 
från marknaden. Beroende på vilka verksamheter som redan finns i företaget handlar det alltså 
om att outsourca, insourca eller forma befintliga relationer på rätt sätt. 
 
Flera författare har diskuterat denna utformning av relationer baserat på avstånd till företagets 
kärna. En uppdelning av olika typer av sourcing som förekommer är att verksamhet köps in 
antingen genom diskreta eller relationsbaserade transaktioner (Dwyer et al, 1987). Arnold 
(2000) utgår från samma uppdelning, men skiljer istället på marknadskoordinerade och 
hierarkiskt koordinerade transaktioner. Ju mindre en aktivitet har att göra med 
kärnverksamheten och ju längre bort från kärnan den befinner sig, desto mer lämpar det sig att 
köpa aktiviteten från en konkurrensutsatt marknad. Ju närmre kärnan och ju mer unik en 
aktivitet blir, desto närmare samarbete krävs och vid en viss gräns är det lämpligare att utföra 
aktiviteten inom företaget (Arnold, 2000; Cox, 1996). Cox (1996) väljer att klassificera 
leverantörer utefter dess strategiska betydelse där rollen går från marknadsbaserade (arms-
length) relationer via olika former av samarbeten och joint-ventures till uppköp och 
sammanslagningar. 
 
Hur tätt ett samarbete måste vara får också konsekvenser för hur berörda parter kan vara 
lokaliserade i förhållande till varandra. Bengtsson och Berggren (2004) belyser exemplet 
Nokia. Företaget ser produktion som en kärnkompetens och har därför kvar produktionen 
inom företaget. Leverantörer av viktiga komponenter befinner sig på ett kort geografiskt 
avstånd till produktionsanläggningen. Sett ur den outsourcande partens ögon innebär alltså 
detta att det företag som en verksamhet outsourcas till bör befinna sig geografiskt närmare ju 
viktigare den outsourcade aktiviteten är för det egna företagets verksamhet.   
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2.6 Hur mäta effekterna av företagens 
Kinakontakter? 

Då ett av rapportens syften är att undersöka hur 
företag har påverkats av sin verksamhet i Kina är det 
av stor betydelse att vi kan mäta denna påverkan på ett 
korrekt sätt. Bengtsson och Berggren (2004) skriver 
till exempel om företag som har outsourcat 
verksamhet att ”…measurement of actual outcome is 
not trivial and detailed studies are rare” (Bengtsson & 
Berggren., s213, 2004). Författarna verkar alltså mena 
att det är viktigt att ta hänsyn till flera olika 
infallsvinklar för att utvärdera om outsourcing av en 
verksamhet varit framgångsrik eller inte. Detta kräver till att börja med att innebörden av 
framgång respektive misslyckande definieras. Är det till exempel bra eller dåligt om ett 
företag har blivit mer lönsamt, men har färre anställda än tidigare? Är det bra om 
omsättningen minskar samtidigt som vinstmarginalen ökar? Vår målsättning är att lämna 
sådana värderingar åt läsaren och att så objektivt som möjligt beskriva hur företagets 
verksamhet har förändrats.  

2.6.1 Nyckeltal 
Mått baserade på siffror som är allmänt tillgängliga och som räknas på samma sätt för alla 
företag är bra att använda för att göra en jämförelse. Som diskuterades ovan finns dock 
anledning att inte bara titta på siffror eftersom de visar på en historisk utveckling.  

Lönsamhet 
För att avgöra hur bra det går för ett visst företag är det intressant att undersöka lönsamheten. 
Lönsamhet går att mäta på många olika sätt, till exempel genom rörelseresultatet eller genom 
vinst före respektive efter skatt. Samtliga mått kan anges i absoluta tal eller i procent av om-
sättningen som rörelse- eller vinstmarginal. Utöver dessa mått finns det några olika sätt att 
mäta avkastning, så kallad räntabilitet. Vanliga mått är räntabilitet på totalt, sysselsatt res-
pektive eget kapital. De syftar till att visa på den avkastning som olika intressenter erhåller på 
sitt satsade kapital. 
 
De olika mått som diskuterats ovan har olika för- respektive nackdelar. Fördelen i att mäta 
relativa tal är att det blir lättare att göra en rättvis jämförelse mellan företag som är olika stora. 
Nackdelen är att förändringar i både resultat och omsättning påverkar, vilket till exempel 
leder till att ett företags vinstmarginal ökar när omsättningen minskar även om vinsten är 
konstant.  
 
Frågan gällande vilket resultat som är mest intressant att mäta beror på vad det är som 
undersöks. Å ena sida kan man hävda att det intressanta är hur mycket pengar som företaget 
faktiskt får kvar i slutet av året och att det relevanta därför är vinsten efter skatt, å andra sidan 
påverkas detta i stor utsträckning av bokslutsdispositioner vilket gör att detta värde inte alltid 
ger en rättvisande bild av hur verksamheten går. Dessutom påverkas finansiella kostnader i 
stor utsträckning av företagets kapitalstruktur, det vill säga hur företagets tillgångar är 
finansierade. Finansiella intäkter kommer från delar av verksamheten som inte hör till ett 
teknikföretags huvudsakliga verksamhet. För att få med så lite jämförelsestörande poster som 
möjligt väljer vi att undersöka rörelsemarginalen, det vill säga rörelseresultat i förhållande till 
omsättning. Denna information är också lätt att få tillgång till för samtliga företag.  
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De olika avkastningsmåtten är också intressanta, men även här kan det finnas många 
jämförelsestörande inslag. Till exempel får ett företag som har flyttat ut en del av sin 
verksamhet till ett dotterbolag, men som fortfarande gör samma vinst, automatiskt en högre 
räntabilitet oavsett om dotterbolaget går med förlust.  

Produktivitet 
För att ett företag ska bibehålla sin konkurrenskraft är det viktigt att dess produktivitet är hög 
relativt dess konkurrenter. Produktivitet definieras oftast som produktion per anställd, men 
kan även uttryckas relativt andra eller alla produktionsfaktorer. Det är vanligt att studera 
produktivitet på makronivå, det vill säga genom ett aggregerat mått på bransch- eller nationell 
nivå. Så kallad total factor productivity mäter då produktion relativt kostnaden för alla 
insatser, alltså ∑ Χ=

j jjYTFP α/  där Y är produktion, α är en produktionsfaktors vikt och X 

är en kostnadsfunktion av produktionsfaktorn (Heshmati, 2003). Detta är ett intressant mått, 
speciellt när produktiviteten i olika länder ska jämföras.  
 
Ett vanligt sätt att mäta produktivitet på företagsnivå är att undersöka förädlingsvärde per 
anställd (Gauzente 2000; Globerman et al, 1994; Hill & Snell 1989). Förädlingsvärdet kan ses 
som det värde som skapas i företaget och som sen delas av de anställda, ägarna, staten och 
andra finansiärer. Beroende på hur man ser på avskrivningar definieras måttet olika, men den 
definition som tidigare använts hos Teknikföretagen är resultat före avskrivningar plus 
kapital- och lönekostnader. Av denna anledning väljer vi att använda denna definition. Hur 
detta värde förändras eller skiljer sig åt mellan olika företag kan vara intressant att undersöka 
och då vi dessutom har tillgång till all relevant finansiell information för de olika företagen 
kommer vi att använda det som ett sätt att särskilja företag.  
 
Då vi inte är intresserade av om företagens eventuella utlåningsverksamhet skapar förädlings-
värde åt företagen väljer vi att försumma finansiella intäkter och definierar ett företags 
förädlingsvärde som rörelseresultat efter avskrivningar plus lönekostnader. Alltså mäter vi 
produktivitet som detta förädlingsvärde delat med antal anställda.  
 
Ett närbesläktat nyckeltal är förädlingsgrad, som påvisar hur stor del av omsättningen som är 
värdet som skapats i företaget. Ett företags förädlingsgrad visar hur hög specialisering ett 
företag har, genom att ett företag som specialiseras mer sänker sin förädlingsgrad. Ett annat 
sätt att se på det är att förädlingsgraden visar hur stor del av värdekedjan som utförs inom 
företaget.  

Investeringar 
I samhällsdebatten diskuteras ofta huruvida företag som expanderar utomlands gör det istället 
för i Sverige eller om expansion utomlands leder till att verksamheten i Sverige också 
utvecklas (Strandell & Mattila, 2006; Tenselius, 2006) I en rapport publicerad av 
Teknikföretagen tidigare i år konstateras att investeringarna i Sverige varit ovanligt låga under 
de senaste åren. Rapporten pekar på flera olika orsaker, en av dem är att investeringar gjorts i 
utlandet istället för i Sverige (Tenselius, 2006). Diskussionen liknar den som de senaste åren 
har förts i USA om så kallad jobless growth (t ex Schultze, 2004). Av denna anledning är det 
intressant att jämföra hur mycket de olika företagen investerar och ett lämpligt sätt att göra 
detta är att mäta investeringskvoten. En definition av investeringskvot är enligt 
nationalencyklopedin (2006) kvoten mellan bruttoinvesteringar och förädlingsvärde. Denna 
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definition har också använts när Teknikföretagen tidigare har undersökt företagens 
investeringar (Tenselius, 2006).  

2.6.2 Andra mått för utvärdering 
De ovan nämnda måtten är tämligen tekniska och vi delar den åsikt som många författare för 
fram, nämligen att de behöver kompletteras med andra mått för att korrekt beskriva verk-
samheten och dess förändringar. Berggren och Bengtsson (2004) skriver till exempel 
angående resultatet av outsourcing att “managers at Nokia emphasized the importance of not 
only looking at costs, but of including the effects on revenue, specifically on TTM (Time to 
Market)” (Berggren & Bengtsson, s 219, 2004). I en annan artikel där samme Bengtsson 
(Bengtsson et al, 2005) undersöker effekterna av outsourcing i svensk verkstadsindustri 
använder han hela tolv variabler som han mäter på en niogradig skala genom uppskattning. 
Faktorerna är: Produktivitet, produktkvalitet, tillverkningskostnad, leveranstid, produktions-
ledtid, leveransprecision, produktflexibilitet, volymflexibilitet, time-to-market, kostnad för 
nya produkter, inköpspris och kapitalbindning.  
 
I rapporten Made in Sweden (2005) listas sex faktorer som viktiga för företags konkurrens-
kraft; kvalitet, snabbhet, pålitlighet, anpassning, flexibilitet och kostnad. Det är alltså tydligt 
att de tidigare måtten behöver kompletteras. Dock är det svårt att få fram bra, objektiva data 
för mått som till exempel flexibilitet, vilket bland annat visas genom att Bengtsson gör en 
subjektiv uppskattning av värdet på de variabler han undersöker.  
 
Som framgår i texten ovan finns det många sätt att utvärdera resultatet av de undersökta före-
tagens kontakter med Kina. För en del av dessa har vi tillförlitlig statistik att tillgå men för att 
undersöka de andra krävs andra typer av informationsinsamling.  

2.7 Undersökningsmodell 
Med hjälp av olika författares teoretiska bidrag har vi nu kunnat bryta ner den översiktliga 
modell som presenterades i 2.1.5 i mera detaljerade beståndsdelar. Detta sammanfattas 
grafiskt i Figur 6.  
 
Figuren visar hur de två grundläggande motiv som finns till företags etablering av kontakter 
med utlandet påverkas av faktorer som är specifika för det företag som studeras och för den 
bransch som företaget är verksamt i. Om en kontakt över huvud taget etableras – och vilken 
typ av kontakt det i så fall blir – avgörs av hur väl de platsspecifika förutsättningar som finns i 
Kina möter det studerade företagets motiv och behov. 
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Figur 6: Modell för undersökningen 
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3 Operationalisering av begrepp 
För att undersöka hur de olika faktorer som beskrivits i vår referensram påverkar och 
samverkar måste de operationaliseras, det vill säga delas upp i konkreta och mätbara delar. 

3.1 Grundläggande motiv  
En svårighet i att bestämma vilket som är det 
grundläggande motivet till ett företags etablering av 
utlandskontakter är att det är just grundläggande eller 
bakomliggande och att det därför kan vara svårt att 
särskilja med hjälp av enstaka frågor. Det är också 
viktigt att komma ihåg att båda motiven kan vara 
aktuella samtidigt. Det finns många exempel på företag 
som etablerat kontakt med Kina både för att få 
avsättning för produkter och för att få tillgång till 
resurser (t ex Wallman, 2006a).  

3.1.1 Avsättning för produkter 
Vi identifierar två olika dimensioner inom detta område. Den ena beskriver om det handlar 
om att få avsättning för produkter i eller utanför Kina genom etablering av kontakt med Kina. 
Den andra beskriver om det handlar om att sälja till nya eller befintliga kunder. 
Dimensionerna och de enkätfrågor som är kopplade till dem beskrivs i Bild 1. Enkäten i sin 
helhet återfinns i bilaga. 
 

 
Bild 1: Dimensioner i avsättning för produkter och relaterade enkätfrågor 

 
Bland de företag som etablerar sig i Kina för att sälja utanför Kina skiljer vi på företag som 
ser Kinakontakter som ett sätt att positionera sig mot sina befintliga konkurrenter – en 
defensiv etablering för att få fortsatt avsättning av företagets produkter på alla marknader där 
företaget är verksamt – och sådana som ser Kina som en utgångspunkt för att kunna sälja till 
övriga Asien. För att hålla nere antalet frågor väljer vi att inte skilja på om företagen vill sälja 
till nya eller befintliga kunder utanför Kina.  
 
Eftersom samtliga identifierade delar i motivet att vilja få avsättning för produkter kan vara 
verksamma samtidigt – ett företag kan alltså befinna sig i flera rutor i Bild 1 – väljer vi att 
använda en flergradig skala som svar på frågorna. På detta sätt kan vi både läsa ut vilka 
faktorer som påverkar över huvud taget och i vilken utsträckning de gör det.  
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3.1.2 Tillgång till resurser 
I referensramen delas resurser in i fasta och rörliga. Det innebär att en skillnad görs mellan 
resurser som kan eller bör användas i Kina och resurser som också går att hämta från Kina för 
användning i ett annat land. I enlighet med detta väljer vi att dela upp motivet att söka sig till 
Kina för att få tillgång till resurser i två delar – antingen söker sig företagen till Kina för att få 
tillgång till insatsvaror som de sedan använder i produktion någon annanstans eller så väljer 
företaget att bedriva produktion i Kina och använder då resurserna lokalt. En skillnad mellan 
de två är att då produktionen bedrivs lokalt är även arbetskraft en tänkbar resurs för företagen.  
 

 
Bild 2: Dimensioner i tillgång till resurser och relaterade enkätfrågor 

 
Precis som i fallet med avsättning för produkter kan båda typerna av motiv vara aktuella och 
därför väljer vi att låta företagen besvara frågan om i vilken utsträckning tillgången till olika 
typer av resurser är avgörande med hjälp av en flergradig skala. 

3.1.3 Sammanfattning av grundläggande motiv 
I detta avsnitt vill vi få svar på frågan om vilket eller vilka som är företagets grundläggande 
motiv till att etablera kontakt med Kina. Frågan kan formuleras och brytas ner så här:  
 

 
Att få dessa frågor besvarade kommer att bidra till förståelsen för utlandsetableringar då 
tidigare forskning i hög grad fokuserat på antingen marknaden eller produktion, som framkom 
i referensramen.  
 
På de kommande sidorna kommer de olika företags- bransch- och platsspecifika faktorer som 
identifierats i referensramen att analyseras närmare. Enligt det resonemang vi fört kommer 
faktorerna antingen att förstärka eller försvaga företagens motiv till etablering av kontakter 

Forskningsfråga 1: Vilket eller vilka är företagets grundläggande motiv till etablering 
av kontakt med Kina? 
I vilken utsträckning är önskan att få avsättning för produkter företagets motiv och i vilken 
utsträckning inverkar nedanstående delar? 

Avsättning för produkter på alla marknader där företaget är verksamt  

Avsättning för produkter i Asien utanför Kina  

Avsättning för produkter i Kina 

Försäljning av produkter till nya kunder i Kina 

Försäljning av produkter till befintliga kunder i Kina 

I vilken utsträckning är önskan att få tillgång till resurser i Kina företagets motiv och i vilken 
utsträckning inverkar nedanstående delar? 

 Tillgång till resurser för produktion utanför Kina 

 Tillgång till resurser för produktion i Kina 
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med Kina. För varje faktor kommer den förväntade påverkan samt faktorns orsaker och 
konsekvenser att sammanfattas i en bild som är uppbyggd enligt Bild 3.  
  

 
Bild 3: Förklaring av hur faktorer beskrivs i detta kapitel 

 
Huvudfaktorn, som överensstämmer med avsnittsrubriken, kan bero på olika saker och ha 
olika konsekvenser. De orsaker och konsekvenser som kommit fram i referensramen 
sammanfattas på det sätt som beskrivs i bilden ovan. De vertikala pilarna visar hur orsaker, 
faktorer och konsekvenser hänger samman. De horisontella pilarna sitter på sådana orsaker, 
faktorer och konsekvenser som enligt referensramen har en direkt inverkan på företagens 
internationaliseringsmotiv. Boxar utan horisontella pilar förväntas inte i sig själva ha någon 
direkt påverkan på motiven. Pilar som pekar åt höger indikerar att motivet till att etablera 
kontakt förstärks medan pilar som pekar åt vänster visar att motivet till kontakt försvagas. När 
en fråga i enkäten används för att undersöka en viss orsak, faktor eller konsekvens, är 
frågenumret angivet. Streckade pilar visar att olika författare i referensramen uttryckt 
motstridiga åsikter om påverkans riktning eller existens.  

3.2 Branscherna 
I detta avsnitt bryts de branschspecifika 
faktorerna ned till mätbara delar. Antaganden om 
i vilken riktning olika faktorer verkar är baserad 
på hur situationen ser ut för de flesta företag i 
studien. Som konstaterades i avsnitt 2.2.1 
levererar de flesta teknikföretag investerings-
varor till andra företag. De branscher som 
Teknikföretagen främst verkar i är som 
konstaterats i avsnitt 2.2.1 slutproducent-
kontrollerade. Exempel är bilindustrin och 
telekomindustrin som båda präglas av att det 
sista ledet i produktionskedjan är det starkaste 
och det med mest makt. Det finns alltså vissa 
grundläggande likheter mellan de branscher som 
undersöks, men det finns också betydande skillnader. För att klarlägga vilka dessa är kommer 
de studerade företagen att grupperas efter sina respektive SNI-koder och jämföras.  

3.2.1 Värde- och försörjningskedja 
Många olika saker formar värdekedjans utseende. I referensramen nämndes kraven på Time to 
market i branschen liksom produktlivscykellängder. Naturligtvis spelar även andra faktorer in. 
Stor konkurrens inom en aktivitet i värde- respektive försörjningskedjan påverkar enligt 
referensramen utseendet på, liksom maktrelationerna i, hela kedjan. Det har redan konstaterats 
att de flesta teknikföretag verkar i slutproducentkontrollerade värdekedjor. Eftersom de flesta 
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storföretag redan är etablerade i Kina skulle detta innebära att underleverantörernas motiv att 
etablera kontakt med Kina skulle förstärkas på sikt i takt med att fler och fler steg i 
leverantörskedjan flyttar med slutproducenterna till Kina. (Se Bild 4) 
 

 
Bild 4: Värde- och försörjningskedjans förväntade påverkan på motivet till kontakt 

I enkäten kommer vi att undersöka i vilken utsträckning konkurrenssituationen respektive 
befintliga kunder påverkade företag som etablerat kontakt med Kina att göra det. Eftersom 
relationer mellan kunder och leverantörer är en komplex företeelse kommer vi i huvudsak att 
studera dem genom våra fallstudier, likaså hur värde- och försörjningskedjornas utseende i 
stort påverkar företagens vilja att etablera kontakter med Kina.  

3.2.2 Branschmognad 
I mogna branscher tenderar prispressen att öka enligt teorin. Detta driver enligt avsnitt 2.2.2 
utvecklingen i två olika riktningar. I de fall där det är möjligt ökar graden av standardisering 
och modularisering, något som möjliggör volymproduktion. Denna tenderar i sin tur att bli 
antingen arbetskraftsintensiv, vilket förstärker motivet att flytta produktion till ett land med 
lägre lönekostnader, eller kapitalintensiv, vilket gör att lönekostnaden spelar mindre roll och 
motivet till Kinakontakt alltså försvagas. Den andra riktningen som identifierades i avsnitt 
2.2.2 är att företagen istället specialiseras och kundnärheten blir viktigare. Beroende på var 
kunden finns verkar alltså specialisering antingen förstärkande eller försvagande på motiven 
till Kinakontakt. (Se Bild 5) 
 

Förstärker motiv 
till kontakt

Försvagar motiv 
till kontakt

Branschmognad

Standardisering

3
Arbetskrafts-

intensitet
Kapital-

intensitet

Branschmognad

Specialisering Specialisering Standardisering

 
Bild 5: Branschmognadens förväntade påverkan på motivet till kontakt 

 
Huruvida den verksamhet som företaget bedriver är volymproduktion, eller specialproduktion, 
respektive kapital- eller arbetskraftsintensiv kommer vi att kunna delvis att kunna testa i 
enkäten genom att fråga efter vilka typer av kostnader som är störst för respektive företag. En 
fördjupad förståelse för företagens verksamhet hoppas vi också få genom intervjuer. 
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3.2.3 Transportstruktur 
Enligt referensramen ställer JIT och stora variationer i efterfrågan höga krav på 
underleverantörernas flexibilitet och förmåga att hålla korta ledtider. Även förhållandet 
värde/vikt på de produkter som tillverkas har ett stort inflytande på hur transportstrukturen i 
branschen ser ut. Om ovanstående faktorer samspelar så att ett företags produktkostnader till 
stor del utgörs av transporter tenderar företaget att lokaliseras nära sina kunder. För företag 
vars kunder redan finns i Kina bör alltså höga transportkostnader förstärka motiven för att 
etablera kontakt med Kina. (Se Bild 6) Om kunderna inte finns i Kina bör den spegelvända 
bilden gälla, alltså att faktorerna verkar i motsatt riktning mot den nu angivna.  
 

 
Bild 6: Transportstrukturens förväntade påverkan på motivet till kontakt 

 
I enkäten kommer vi att undersöka om transportkostnader utgör en betydande del av de 
undersökta företagens kostnader. Vi kommer också att studera vilka företag som ser korta 
ledtider som ett av sina viktigaste konkurrensmedel. Genom enkäten kommer vi också att 
kunna ta reda på om det verkligen finns ett samband mellan kostnadsstruktur och 
konkurrensmedel och genom att jämföra företag som har kontakt med Kina med sådana som 
inte har det kan vi dra slutsatser om hur företagens motiv att etablera kontakt med Kina 
påverkas.  

3.2.4 Resursberoende 
Resursberoendet i en bransch kan antingen förstärka eller försvaga företagens motiv att 
etablera kontakter med Kina. Var råvaran eller kunskapen är lokaliserad är det som avgör, 
åtminstone om man betraktar kunskap som en svårrörlig resurs. Eftersom det i huvudsak är 
svenska företag som studeras är det sannolikt att forskning och utveckling bedrivs i Sverige, 
vilket skulle försvaga motiven till Kinakontakt för kunskapsberoende företag. Om kunskap 
betraktas som en rörlig resurs skulle ingen riktning på effekten kunna avgöras. (Se Bild 7) 
 

 
Bild 7: Resursberoendets förväntade påverkan på motivet till kontakt 

 
Huruvida tillgång till resurser är ett av företagens grundläggande motiv till etablering av 
kontakter med Kina kommer att undersökas med hjälp av de frågor som formulerades i avsnitt 
3.1.2. I vilken utsträckning företagen är beroende av dessa resurser hoppas vi kunna utläsa 
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genom företagens värdering av hur stor effekt olika faktorer, bland annat tillgång på 
välutbildad arbetskraft, har på Kinas attraktivitet.  

3.2.5 Sammanfattning av branschspecifika faktorer 
I detta avsnitt är syftet att få svar på frågan om hur företagets motiv till att etablera kontakt 
med Kina påverkas av branschspecifika faktorer. Frågan kan formuleras och brytas ner så här:  
 

3.3 Företaget 
De egenskaper hos företaget som kan förväntas 
påverka dess vilja och möjlighet att etablera 
kontakter med Kina identifierades i referens-
ramen. I detta avsnitt bryts dessa egenskaper ner 
ytterligare. 
  

3.3.1 Storlek 
Enligt teorin finns det både fördelar och 
nackdelar med att vara liten. De begränsande 
faktorer som kan väntas förekomma och som 
togs upp i referensramen är ett litet företags 
knappa resurser, avsaknad av tidigare 
internationella kontakter och bristande rutiner för 
att jobba med internationella partners. De fördelar som nämns är att mindre företag har mer 
personliga relationer till olika aktörer i företagets nätverk och större flexibilitet på grund av 
avsaknad av ”gammal vana” (Se Bild 8). 
 

Forskningsfråga 2: Hur påverkas företagets motiv till etablering av kontakt med Kina 
av branschspecifika faktorer? 
Hur påverkar värde- och försörjningskedjans utseende och i vilken utsträckning inverkar 
nedanstående delar? 

 Konkurrens inom den aktivitet där företaget är verksamt 

 Relationer till befintliga kunder  

Hur påverkar branschmognaden och i vilken utsträckning inverkar nedanstående delar? 

 Kapital- respektive arbetskraftsintensitet 

 Användning av standardkomponenter 

Hur påverkar transportstrukturen i branschen och i vilken utsträckning inverkar nedanstående 
delar? 

 Transportkostnader 

Hur påverkar resursberoendet i branschen? 
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Bild 8: Storlekens förväntade påverkan på motivet till kontakt 

 
Eftersom sociala relationer och flexibilitet nämns som potentiella konkurrensfördelar för ett 
litet företag väljer vi också att formulera frågorna om dem på ett sätt som klargör om företaget 
anser dem vara bland sina viktigaste konkurrensfördelar eller inte. Detta sätt att fråga 
säkerställer att vi får svar på om dessa faktiskt är viktiga då det ställer dem i ett sammanhang 
som gör att de relateras till andra konkurrensfördelar. Vad gäller de tre förväntat negativa 
konsekvenserna av litenhet kan de påverka motivet i olika stor utsträckning och därför 
kommer vi att mäta deras påverkan med hjälp av en flergradig skala. 
 
Företagets storlek kan mätas på flera sätt, men vi väljer att använda oss av antal årsanställda 
eftersom det är detta mått som legat till grund för vår avgränsning av urvalet. Antal anställda 
hämtas ur register som beskrivs mer i avsnitt 4.2.2. Reuber och Fischer (1997) har också 
använt antal anställda för att undersöka ett företags storlek. 
 
Vi kommer att testa om storleken i sig förstärker respektive försvagar motiven till att etablera 
kontakt med utlandet. Dessutom kommer vi att testa om faktorerna som anses vara kopplade 
till storlek påverkar. Slutligen kommer vi att undersöka om närhet i relationer, flexibilitet, 
resurser etcetera verkligen är kopplade till ett företags storlek på det sätt som beskrivs i teorin. 
Eftersom det handlar om ett flertal komplicerade samband och inbördes beroenden hoppas vi 
att få en fingervisning genom enkäten för att sedan kunna belysa de enskilda fall vi studerar 
på ett mer heltäckande sätt.  

3.3.2 Internationell erfarenhet 
De två motstående teser som presenteras i referensramen är å ena sidan att tidigare 
internationell erfarenhet är närmast nödvändig för att kunna etablera kontakt med ett på 
många sätt avlägset land som Kina, och å andra sidan att internationell erfarenhet inom själva 
företaget inte spelar någon större roll. På samma sätt råder oenighet om huruvida ett företags 
befintliga engagemang i ett visst land påverkar företagets vilja att etablera ytterligare kontakt i 
det landet. (Se Bild 9) 
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Bild 9: Internationell erfarenhets förväntade påverkan på motiven till kontakt  

 
De författare som främst diskuterar vikten av internationell erfarenhet är Johanson och Vahlne 
(1977) och författarna anser att företag skaffar sig sådan erfarenhet genom att etablera sig i 
länder på allt längre psykiskt avstånd från hemmamarknaden. I Johanson et al (2002) 
presenteras några olika forskares mätningar av psykiskt avstånd. Ordningen mellan länder 
skiljer sig något, men i grova drag uppfattas Skandinavien och Västeuropa som mest likt 
Sverige, därefter andra europeiska länder och Nordamerika. Andra länder i världen befinner 
sig på ett större psykiskt avstånd från Sverige. Företagets internationella erfarenhet kommer vi 
därför att mäta genom att undersöka hur många andra geografiska områden än Kina som 
företaget har kontakt med. För att mäta företagens internationella erfarenhet har vi konstruerat 
ett betyg för varje företag. Betyget baseras på i vilka områden som företaget i fråga har 
outsourcad eller egen verksamhet. Att inte andra typer av kontakt vägs in i betyget beror på ett 
tekniskt problem som diskuteras ytterligare i avsnitt 4.5.3. Indelningen i olika områden är 
väldigt grov och betyget kan därför inte ses som något exakt mått på företagets internationella 
erfarenhet. Det ger däremot en ungefärlig indikation. 
 

multiplikator Exempel 1 Exempel 2
"gamla 
EU +" 1 ja nej

nya EU-
länder 1 ja nej

Nord-
amerika 2 nej ja

Asien utom 
Kina 3 ja nej

övriga 
världen 3 nej nej

Beräkning 1+1+0+3+0 0+0+2+0+0
Betyg 5 2  

Tabell 1: Betyg baserat på var företagen har egen eller outsourcad verksamhet3 

För att mäta omfattningen av företagets engagemang i just Kina undersöker vi när företaget 
först etablerade kontakt, med vilka geografiska områden som kontakt finns, samt vilken typ 
av kontakt som företaget har med Kina. Ett betyg beräknas på ungefär motsvarande sätt som 
ovan. Även i detta fall är alltså betyget att betrakta som en trubbig indikation snarare än ett 
exakt mått.  
 
Genom att jämföra företag som har etablerat kontakt med Kina och sådana som inte har det 
kan vi se om annan internationell erfarenhet verkar spela en avgörande roll. Huruvida 

                                                 
3 Med ”gamla EU +” avses EU15 samt Norge, Island och Schweiz.  



  Operationalisering av begrepp 41 

befintligt engagemang i Kina förstärker företagets motiv att etablera ytterligare kontakter eller 
inte kommer vi främst att undersöka genom våra fallstudier.  

3.3.3 Nätverk 
Enligt presenterade teorier kan företagets nätverk både förstärka och försvaga motiven till att 
knyta kontakter med Kina. Det faktum att ett företags nätverk dels skapar möjligheter att 
disponera resurser som företaget inte själv äger och dels erbjuder affärschanser gör det 
troligare att ett företag väljer att etablera kontakt med Kina. Å andra sidan kräver företagets 
befintliga nätverk tid och resurser och förhindrar företaget från att etablera nya 
affärsrelationer. (Se Bild 10) 

 
Bild 10: Företagets nätverks förväntade påverkan på motivet till kontakt 

 
Nätverkets betydelse kommer att belysas till viss del i enkäten och en fördjupning kommer att 
göras genom fallstudier.  

3.3.4 Sammanfattning av företagsspecifika faktorer 
I detta avsnitt är syftet att få veta hur företagets grundläggande motiv till att etablera kontakt 
med Kina påverkas av företagsspecifika faktorer. Frågan kan formuleras och brytas ner så här:  
 
Forskningsfråga 3: Hur påverkas företagets motiv till etablering av kontakt med Kina 
av företagsspecifika faktorer? 
Hur påverkar företagets storlek och i vilken utsträckning inverkar nedanstående delar? 

 Närhet i relationer 

 Flexibilitet 

 Resurser 

 Internationella kontakter 

 Rutiner  

Hur påverkar företagets internationella erfarenhet och befintliga engagemang i Kina? 

Hur påverkar företagets nätverk och i vilken utsträckning inverkar nedanstående delar? 

 Möjlighet att disponera resurser utan att äga dem 

 Tillgång till affärschanser 

 Tid- och resursåtgång för att underhålla befintligt nätverk 



42 Operationalisering av begrepp 

3.4 Kinaspecifikt 
Bland de Kinaspecifika faktorerna finns både sådana 
som kan tänkas vara ganska allmängiltiga, till exempel 
språkkunskaper, och sådana som är mer eller mindre 
viktiga beroende på vilka företags- och branschspecifika 
faktorer som är verksamma. I detta avsnitt bryts de delar 
som presenterats i teorin ner i mindre delar och den 
riktning i vilken de förväntas påverka företagens motiv 
anges. Samtliga faktorer kommer att mätas genom att vi 
i enkäten frågar de företag som har någon typ av 
kontakt med Kina om de anser att de olika faktorerna 
gör kontakter med Kina mer eller mindre attraktiva.  

3.4.1 Försäljning 
Bland de Kinaspecifika faktorer som nämnts kan den kinesiska marknadens storlek och 
tillväxt förväntas förstärka företagens motiv att etablera kontakt med Kina. Även möjligheten 
att sälja till andra marknader från Kina antas verka i samma riktning. Däremot kan företagens 
behov av att anpassa sina produkter till den kinesiska marknadens behov försvaga motiven. 
(Se Bild 11) 

 
Bild 11: Förutsättningarna för försäljnings förväntade påverkan på motivet till kontakt 

3.4.2 Resurser 
Utbildningsnivån i Kina är om den sätts i relation till lönenivån god varför både utbildnings- 
och lönenivåer kan förväntas förstärka motiven till att etablera kontakter med Kina för att få 
tillgång till resurser. Under våra förstudier har det dock framkommit att det i vissa fall är svårt 
att hitta bra leverantörer, såväl som personal med någon viss specialkompetens. Dessa två 
faktorer kan alltså förväntas påverka i motsatt riktning mot de två föregående. Många av de 
insatsvaror som företagen använder handlas på en global marknad och därför förväntas inte 
priset på dem variera särskilt mycket. Detta innebär att priserna varken förstärker eller 
försvagar motiven till etablering av kontakt med Kina. (Se Bild 12) 

 
Bild 12: Förutsättningarna för tillgång till resursers förväntade påverkan på motivet till kontakt 

Kina

Försäljning

Grundläggande
Politiska 

Affärsomständigheter

Resurser
Kontakt?
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3.4.3 Grundläggande förutsättningar 
Som nämndes i inledningen till detta avsnitt kan språkbarriärer anses vara generella för alla 
svenska företag som vill etablera kontakt med Kina. Kinas geografiska läge och den 
infrastruktur som finns på den plats i Kina som företaget önskar etablera kontakt med spelar 
in, men det är svårt att uttala sig om i vilken riktning de påverkar. (Se Bild 13) 

 
Bild 13: Grundläggande förutsättningars förväntade påverkan på motivet till kontakt 

I enkäten kommer vi inte att mäta något som har med dessa grundläggande förutsättningar att 
göra eftersom vi inte förväntar oss att upptäcka några skillnader mellan företag som är 
intressanta för vår undersökning.  

3.4.4 Politiska förutsättningar 
Under våra förstudier har framkommit att Kinas relativt nya medlemskap i WTO liksom i 
andra regionala frihandelsområden är något som gör företag mer positivt inställda till att 
etablera kontakter med Kina. Samma sak gäller för de skatteförmåner som den kinesiska 
staten erbjuder utländska företag vid start. Däremot verkar det svaga skyddet av 
immaterialrätt och den höga graden av korruption verka i negativ riktning. (Se Bild 14) 

 
Bild 14: Politiska förutsättningars förväntade påverkan på motivet till kontakt 

3.4.5 Affärsomständigheter 
I våra förstudier, vilka beskrivs djupare i metodavsnitt 4.2.1, nämnde flera personer att den 
höga arbetsmoralen är något som underlättar affärskontakter med Kina. I tidigare studier 
utförda på Teknikföretagens uppdrag har också framkommit att användandet av internationell 
standard är något som möjliggjort för flera företag att etablera kontakter med Kina. Däremot 
upplevs den hårda konkurrenssituationen och affärsetiken i förstudier, vilka beskrivs mer i 
avsnitt 4.2.1, och tidigare litteratur som försvårande faktorer. (Se Bild 15) 
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Bild 15: Affärsomständigheters förväntade påverkan på motivet till kontakt 

3.4.6 Sammanfattning av Kinaspecifika faktorer 
I detta avsnitt vill vi få svar på frågan om hur företagets grundläggande motiv till att etablera 
kontakt med Kina påverkas av Kinaspecifika faktorer. Frågan kan formuleras och brytas ner 
så här:  
 
Forskningsfråga 4: Hur påverkas företagets motiv till etablering av kontakt med Kina 
av Kinaspecifika faktorer? 
Hur påverkar förutsättningarna för försäljning i Kina?  

Hur påverkar förutsättningarna för att få tillgång till resurser i Kina? 

Hur påverkar de grundläggande förutsättningarna i Kina? 

Hur påverkar de politiska förutsättningarna i Kina? 

Hur påverkar de affärsmässiga omständigheterna i Kina? 

3.5 Typ av kontakt 
Vilken typ av kontakt som etableras kommer inte att studeras på 
detaljnivå utan en enkel kategorisering med tre typer av 
affärsmässiga relationer kommer att användas. Dessa typer är 
egen produktion, egna anställda i Kina samt verksamhet som 
sköts från Sverige. Detta innebär att skillnad görs mellan om 
företaget enbart importerar från eller exporterar till Kina och om 
företaget har någon typ av närvaro på plats i Kina. Bland dem 
som har verksamhet på plats i Kina görs åtskillnad mellan dem 
som har en egen produktionsanläggning och dem som bara har 
till exempel egna inköpare eller säljare. Frågan formuleras som 
följer: 
 
Forskningsfråga 5: Vad avgör vilken typ av kontakt företagen etablerar med Kina? 
 

Kontakt?

Påverkan

Andra mått

Nyckeltal

Typ av kontakt

Egna anställda
Egen produktion

Kontakt fr Sverige
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3.6 Påverkan  
Den påverkan som Kinakontakterna, eller alternativt 
avsaknaden av Kinakontakter, har på företagen har dels i 
begränsad omfattning undersökts med hjälp av kvantitativa data 
såsom beskrivs i avsnitt 4.2.2 och dels – till en större del –
undersökts genom analys av de enskilda företag som är föremål 
för djupstudier. 
  
Eftersom det är i princip omöjligt att klarlägga vad som är orsak 
och verkan utan en mer omfattande studie kommer de resultat 
som beskriver hur företagen påverkas av sina Kinakontakter att 
vara subjektiva observationer baserade på företagens och våra 
egna uppfattningar. Även om vi genom enkäten skulle kunna påvisa ett samband mellan till 
exempel lönsamhet och Kinaetablering är det i princip omöjligt att avgöra om det beror på att 
lönsamma företag i högre grad än andra tenderar att etablera sig i Kina eller om det beror på 
att företag som etablerat kontakt med Kina blir mer lönsamma. Frågan för det här kapitlet 
lyder som följer: 
 
Forskningsfråga 6: Hur påverkas verksamheten i Sverige av kontakterna med Kina? 
 

Kontakt?

Påverkan

Andra mått

Nyckeltal

Typ av kontakt

Egna anställda
Egen produktion

Kontakt fr Sverige
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur den empiriska delen av studien kommer att genomföras. Kapitlet 
innehåller bland annat undersökningens metodansats, en beskrivning av hur datainsamlingen 
har gått till, valet av population samt vilka felkällor som finns och dess potentiella påverkan 
på resultatet.  

4.1 Ansats 
Valet av undersökningsansats innehåller två huvudsakliga dimensioner. Den ena rör valet 
mellan tvärsnittsansats och fallstudieansats och den andra rör valet mellan kvalitativ och 
kvantitativ dataanalys (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vad som är mest lämpligt är inte direkt 
kopplat till studiens inriktning, det vill säga om den är explorativ, beskrivande, förklarande 
eller förutsägande, men valet av ansats påverkar vilka slutsatser som är möjliga att dra med 
hjälp av undersökningens resultat.  

4.1.1 Tvärsnitt eller fallstudie? 
För att få en heltäckande, men ändå nyanserad, bild av östgötska teknikföretag har vi använt 
oss av en kombination av tvärsnitts- och fallstudieansats. Den första delen har genomförts 
genom en enkätundersökning som samtliga företag i vår målgrupp har ombetts svara på. 
Fallstudierna innebär att vi har genomfört intervjuer med flera av de för undersökningen 
relevanta företagen.  
 
En tvärsnittsansats innebär att studera ett stort antal fall på ett i princip identiskt sätt och att 
sedan jämföra fallen sinsemellan för att kunna dra slutsatser om en stor grupp av 
undersökningsobjekt, i vårt fall teknikföretag (Lekvall & Wahlbin, 2001). Enkätunder-
sökningen är alltså genomförd för att kunna dra slutsatser om hela gruppen företag. 
Fallstudieansats innebär istället att undersöka ett fall i taget och analysera det på djupet för att 
få en heltäckande bild av varje fall. För att kunna göra en djupgående analys är ofta antalet 
fall som studeras litet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Intervjuerna har alltså gett mer djupgående 
information för en ökad förståelse. Hur intervjuerna gått till beskrivs mer i avsnitt 4.2.3. 
 
Utöver dessa delar genomfördes i förstudiefasen fallstudier för att bilda oss en bättre 
uppfattning om vilka variabler som är relevanta att ha med i undersökningen. Detta är i 
enlighet med vad Lekvall och Wahlbin (2001) rekommenderar. Dessa fallstudier i 
kombination med den teoretiska referensram som presenterats i föregående avsnitt ligger 
sedan till grund för den fortsatta undersökningen.  
 
Den tvärsnittsanalys som vi har gjort har gett oss möjligheten att studera företagen på distans 
där de undersöks som en stor grupp samtidigt som fallstudierna ger möjligheten att studera på 
nära håll. Att på detta sätt skifta perspektiv har gett oss goda möjligheter att förstå företagens 
situation.   

4.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ analys? 
Vi har huvudsakligen analyserat fallstudierna kvalitativt och tvärsnittsstudien kvantitativt med 
datorprogrammet SPSS. Kvalitativ analys innebär att med hjälp av icke-matematiska metoder 
analysera data som inte på ett meningsfullt sätt kan uttryckas med hjälp av siffror. Kvalitativ 
analys är lämplig att använda när orsakssambanden är otydliga (Hague, 2002) och vi anser det 
därför lämpligt när det gäller att besvara frågan om hur företagen påverkas av sina kontakter 
för att säkrare kunna avgöra vad som är orsak och vad som är verkan. Kvantitativ analys 
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använder sig däremot av matematisk-statistiska metoder och det datamaterial som undersöks 
består av siffror.  

4.1.3 Tidsperspektiv och primär- eller sekundärdata 
Vi kommer i huvudsak att fokusera på att ge en ögonblicksbild, men eftersom vi har tillgång 
till företagens årsredovisningar från de fyra senaste åren – datainsamlingen beskrivs nedan i 
ett eget avsnitt – har vi möjlighet att studera eventuella samband mellan företagens kontakter 
med Kina och den historiska utvecklingen på andra områden. Vi hoppas få en djupare 
förståelse för utvecklingen över tiden genom våra kvalitativa studier.  
 
Huvuddelen av informationen som ligger till grund för vår fortsatta analys är insamlad av oss 
själva. I förstudien använde vi oss dock både av primärdata, i form av egna intervjuer, och av 
sekundärdata, i form av fallstudier gjorda av andra, för att bilda oss en uppfattning om det 
problemområde som skulle undersökas. 

4.2 Datainsamlingsmetod 
I undersökningen har fyra olika frågemetoder för datainsamling använts, dessa är personliga 
intervjuer, telefonintervjuer, Internetbaserade enkäter och skriftliga enkäter. De olika 
metoderna har olika för- och nackdelar och det är dessa som styrt vid vilka tillfällen de 
använts. Dessa för- och nackdelar består bland annat av olika stor tidsåtgång, analyserbarhet, 
användarvänlighet och beskrivs mer nedan i samband med beskrivningen av när de används. 

4.2.1 Förstudier 
I undersökningens första del har förstudier genomförts med syftet att öka vår övergripande 
förståelse för problemområdet. I dessa förstudier har vi intervjuat personer med relevanta 
erfarenheter, bland annat företagsledare för företag med verksamhet i Kina och personer som 
jobbar som någon form av konsulter med Kina-kompetens, till exempel anställda på 
Exportrådet i Kina. Att vi fokuserat på företag som har någon koppling till Kina har att göra 
med studiens syfte men vi inser att risken finns att vi missat relevant information som finns 
hos de företag som beslutat att inte etablera kontakt med Kina. Personliga intervjuer har 
genomförts då det varit praktiskt möjligt och i de fall då geografiska och tidsmässiga 
begränsningar gjort detta svårt har vi istället använt oss av telefonintervjuer. Genom denna 
typ av relativt lågstrukturerade intervjuer har vi skaffat oss en översiktlig bild av hur olika 
intressenter ser på svenska teknikföretags förutsättningar för, och motiv till, att etablera 
kontakter med Kina.  

4.2.2 Kvantitativ data 
Eftersom uppdraget från Teknikföretagen är att göra en totalundersökning av samtliga 
teknikföretag i Östergötland innehåller populationen närmare 250 företag. När så många 
enheter ska undersökas passar inte telefonintervjuer eller personliga intervjuer bra, dels på 
grund av att de tar mycket tid och därmed är förhållandevis dyra, och dels på grund av svårig-
heten i att ställa identiska frågor till alla svarande för att kunna analysera det insamlade 
materialet (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
 
Av denna anledning framstod en Internet- eller pappersbaserad enkät som det bästa alter-
nativet. En stor fördel med en Internetbaserad enkät är att datamaterialet lagras direkt i en 
databas och att både tidsåtgången och risken för fel vid överföring av data från papper till 
databasen minimeras. Dessutom gör Internet det möjligt att anpassa enkäten efter respon-
dentens svar på tidigare frågor, vilket alltså innebär att den filtrering av företag med kontakter 
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enbart i Sverige, i utlandet eller i Kina som vi vill göra, är lätt att genomföra. På grund av 
dessa fördelar valde vi att använda en Internetbaserad enkät.  
 
Två nackdelar med Internetbaserade enkäter är att de gör det omöjligt för dem utan tillgång 
till dator att svara och att det är svårt att veta vem som verkligen svarar på enkäten (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). För att komma till rätta med dessa problem har vi skickat enkäten direkt till 
en personlig e-postadress, i de flesta fall till företagets VD. I de fall ingen personlig e-post-
adress har kunnat hittas direkt har företaget kontaktats per telefon för att undersöka om det 
finns en e-postadress som enkäten kan skickas till. Om så inte varit fallet har företaget 
tillfrågats om det har några kontakter med utlandet respektive med Kina. Beroende på före-
tagets svar skickade vi sedan ut en pappersenkät innehållande exakt samma frågor som 
företaget hade fått på Internet om det hade kunnat svara där.  

Register 
För att få tillgång till information om företagens resultat, antal anställda, omsättning, och 
annan finansiell information har Teknikföretagens medlemsregister samt Affärsdata använts. I 
Affärsdata finns årsredovisningar från de fyra senast inrapporterade räkenskapsåren. Orsaken 
till att sekundärdata använts till detta ändamål är att enkäten då kan göras mindre omfångsrik 
och att risken för att respondenten inte fullföljer enkäten på grund av att hon eller han måste 
lämna datorn för att söka reda på detaljerad fakta blir mindre.  

4.2.3 Fallstudier 
Syftet med att genomföra fallstudier är att öka djupet och förståelsen för komplicerade 
samband i en studie. Precis hur fallstudier bör utformas och hur många fall som bör 
inkluderas råder det dock delade meningar om. Eisenhardt (1989) presenterar en metod där 
upp till tio fall studeras. Eisenhardts metod är mycket strukturerad och val av fall baseras på 
konceptuella kategorier som identifierats med hjälp av befintlig teori. I artikeln (Eisenhardt, 
1989) beskrivs hur fallstudier ska användas till teoribildning och sammanfattar tidigare 
forskning i ett generellt ramverk att använda vid fallstudier. Dyer och Wilkins (1991) är 
kritiska till att använda så många fall som Eisenhardt (1989) förespråkar och menar istället att 
bara ett eller ett fåtal fall bör studeras för att verkligen kunna gå på djupet i varje fall. 
Merrilees och Tiessen (1999), som tidigare använt fallstudier för att utveckla en teori kring 
små och medelstora företags internationalisering använder i stor utsträckning Eisenhardts 
(1989) metod.  
 
Då enkäten är detaljerad har vi med en kvantitativ dataanalys kunnat skaffa oss en relativt 
bred förståelse och syftet med fallstudierna är att utveckla och fördjupa dessa insikter. Vi har 
trots detta gjort relativt många fallstudier vilka diskuteras i följande stycken.  

Fallföretag 
Vad som avgör hur många fall som ska studeras är en avvägning mellan djup och bredd. 
Eftersom tiden för datainsamlingen är begränsad blir det mindre tid per företag ju fler företag 
vi har. Totalt har vi genomfört intervjuer med åtta olika företag, varav tre har skett via telefon. 
Vi valde fall med hjälp av företagens enkätsvar ut en grupp av 14 företag som vi bedömde 
som intressanta för vår studie. För att de skulle betraktas som intressanta krävdes att de 
antingen outsourcat produktion till eller bedriver egen produktion i Kina. De 14 företagen 
delade vi sedan in i grupper efter deras storlek och med hjälp av vår handledare på 
Teknikföretagen bestämde vi vilka av dem vi skulle ta kontakt med. I bilaga 2 finns en lista 
över de 14 företagen sorterade efter storlek och med de företag som vi valde markerade. Vi 
försökte komma i kontakt med företag av varierad storlek och med varierande engagemang 
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för att få en bra bild av den del av populationen som har kontakt med Kina. Vissa av de 
kontaktade företagen hade tyvärr inte möjlighet att ta emot besök men vi är ändå nöjda med 
den spridning vi fick. Åtta av de fjorton utvalda företagen har intervjuats. Dessutom har vi 
intervjuat ytterligare ett företag som visserligen inte deltagit i vår undersökning, men som 
ändå bedömts som intressant på grund av att de i nuläget endast finns i Kina och att den 
svenska verksamheten upphört. I bilaga 2 framkommer också att ett av företagen som 
intervjuats angett att de tidigare bedrivit flera typer av verksamheter. Dock visade det sig 
under intervjun att de konsekvent kryssat i fel kolumn och aldrig hade satsat på Kina. 
Information därifrån fick vi istället använda för att belysa varför vissa företag inte etablerar 
kontakter med Kina. 
 
Med hjälp av fallföretagens enkätsvar och sekundärdata om dessa företag – företagens 
hemsidor, tidningsklipp om dem och så vidare – har vi innan intervjuerna fått en rimligt god 
kännedom. Med hjälp av denna information har vi sedan ställt upp intervjumallar som varit 
specifika för varje företag. Därefter har semistrukturerade intervjuer skett, i fem fall 
personliga och i fyra över telefon, och svaren har vi sedan analyserat med vår teoretiska 
referensram som bakgrund. 

4.3 Mätteknik 
För att säkerställa att det verkligen är det som avses som undersöks är formulering av frågor 
och utformning av variabler och mätskalor av största vikt. Hur mätningarna utförs medför 
också konsekvenser för vilka fel som kan uppstå och hur stora felen kan förväntas bli.  

4.3.1 Operationalisering av begrepp och variabler 
Nedbrytningen av teoretiska begrepp i mindre delar påbörjades i den teoretiska referensramen 
och fördjupades sedan i föregående kapitel där det också framgår hur de olika delarna ska 
undersökas. Vilken typ av variabel som används för varje fråga avgörs av vilken typ av 
matematisk-statistiska analyser vi vill kunna göra med erhållen data. 
 
Detta är i enlighet med Lekvall och Wahlbin som skriver att teoretiskt problemområde ska 
kunna undersökas först måste brytas ner och översättas i delar som går att mäta. Dessa delar 
ska vara tydliga och väl definierade så att respondenten och undersökaren verkligen menar 
samma sak (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

4.3.2 Mätskalor 
Vi använder oss av en nominalskala för att kategorisera företagen i olika konceptuella typfall, 
till exempel vad gäller kostnader och konkurrensfördelar. Enligt Lekwall och Wahlbin (2001) 
ska alternativen i denna typ av skala vara heltäckande, ömsesidigt uteslutande och sakna 
inbördes rangordning. I vissa av frågorna väljer vi trots detta att inte göra alternativen 
ömsesidigt uteslutande och låter istället respondenten välja mer än ett svarsalternativ. Detta 
gör det möjligt att minska antalet frågor och komplexiteten för respondenten, men innebär 
samtidigt att vi måste koda om en del svar för att kunna analysera data. Problemen som 
kommer av detta diskuteras nedan i avsnitt 4.6.  
 
För att mäta respondenternas attityder till Kina och till framtiden använder vi oss av en 
intervallskala, alltså en skala där ändpunkterna är definierade och där avståndet mellan varje 
skalsteg är lika långt. Vi väljer en femgradig skala eftersom detta ger en relativt god 
upplösning – förmåga att urskilja små skillnader i respondenters svar – samtidigt som de 
flesta respondenter kan antas känna sig väl förtrogna med just 1-5-skalan.  
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Kvotskala innebär en skala med intervallegenskaper som dessutom har en naturlig nollpunkt 
och denna skala används då respondenterna ombeds ange hur stor andel av deras försäljning 
respektive inköp som går till utlandet och Kina.  

4.3.3 Konstruktion av frågor och frågeformulär 
Vid formulering av frågor och vid utformning av enkäten ligger fokus på att göra det lätt för 
respondenten att svara. Detta innebär dels att formuleringar och ordval i så stor utsträckning 
som möjligt görs så att språket ska kännas naturligt för respondenten. I de fall där det finns 
risk för missförstånd har en definition av ordet i fråga infogats. Frågorna ställs i en ordning 
som ska kännas naturlig för respondenten. Först avhandlas övergripande frågor om företaget i 
allmänhet och sedan blir enkäten alltmer specifikt inriktad på utlandskontakter och Kina. 
Slutligen ställs några frågor om företagets syn på framtiden.  
 
För att verifiera att ordval, frågeställningar och ordning är lättbegripliga och logiska har vi 
låtit ett antal personer, både sådana som arbetar på Teknikföretagen och sådana som arbetar 
ute på medlemsföretag – dessa befinner sig i samma situation som mottagarna av den 
slutgiltiga enkäten – testa enkäten och komma med synpunkter som vi tagit hänsyn till.  
 
Enkäten består av slutna frågor, men i slutet gavs respondenten möjlighet att skriva egna 
kommentarer för att kunna utveckla eller förklara något svar som hon eller han givit, alter-
nativt för att ge synpunkter på enkäten som sådan. Syftet med denna typ av fråga är att ge en 
indikation på om respondenten verkligen tolkat frågorna på det sätt som vi avsett. Svaren 
skulle också ha kunnat ge nyttig information inför djupstudierna. Mer om detta i avsnitt 4.5.3 

4.4 Urval 
Vilka som svarar på en undersökning har naturligtvis mycket stort inflytande på de svar som 
lämnas. Beroende på hur representativa de svarande är för den population som ska undersökas 
blir slutsatserna olika tillförlitliga.  

4.4.1 Population 
Vårt uppdrag från Teknikföretagen är att göra en undersökning av alla teknikföretag i 
Östergötland. För att identifiera dessa företag har vi använt oss av Teknikföretagens medlems-
register, av Affärsdata och av information om vilka företag som visat intresse för Kina-
seminarier arrangerade i länsstyrelsens regi. Bland Teknikföretagens medlemmar finns 
företag som har en annan SNI-kod än 28-35 och som därför faller utanför den målgrupp som 
identifierades i rapportens inledande kapitel. På grund av att Teknikföretagen uttryckt starka 
önskemål om att ta med en del av dessa i undersökningen har alla östgötska medlemsföretag 
som sysslar med tillverkning samt de övriga medlemmar som har fler än 50 anställda tagits 
med i urvalet även om de enligt den begränsning vi gjorde i inledningskapitlet inte borde ingå 
där. Eftersom vi har haft SNI-koden tillgänglig för alla företag i vår databas har vi haft 
möjligheten att skilja ut dessa företag om någon analys skulle kräva det.  
 
Av praktiska skäl har en undre gräns för företagets storlek dragits vid tio anställda, undantaget 
företag som är medlemmar i Teknikföretagen eller som har deltagit på länsstyrelsens semi-
narier om Kina. Eftersom information om antal anställda finns med i vår databas har vi även i 
detta fall möjligheten att skilja ut de små företagen om detta skulle behövas. Att företag med 
färre än tio anställda inte är representerade i undersökningen på ett rättvisande sätt gör att de 
slutsatser vi kommer fram till inte per automatik är relevanta för dessa företag. 
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För att ta fram en lista över företagen i vår population har vi använt oss av databasen 
Affärsdata ur vilken vi tagit fram alla företag som är registrerade i Östergötlands län, har en 
SNI-kod på 28-35 samt fler än 10 anställda. Denna lista har vi sedan jämfört med 
Teknikföretagens medlemsregister över Östergötland och ur detta lagt till de övriga företag vi 
vill ha med i undersökningen, alltså dem vi beskrev ovan. Efter denna genomgång bestod vår 
population av 245 företag. Efter att ha gått igenom listan fann vi att tio företag inte hörde 
hemma i vår population av olika anledningar, till exempel handlar det om företag som gått i 
konkurs, företag vars verksamhet inte huvudsakligen finns i Östergötland eller företag vars 
enda verksamhet är att äga dotterbolag. Den återstående populationen, 235 företag, ansåg vi 
vara av hanterbar storlek och vi valde därför att inte göra något ytterligare urval.  

4.4.2 Övertäckning och undertäckning 
Övertäckning är de företag som finns med bland dem som undersöks, men som inte borde ha 
funnits med och undertäckning är de företag som inte finns med, men som borde ha gjort det.  
De företag som antingen är för små eller har en annan SNI-kod än vad som angavs i kapital 
ett, men som ändå är med i undersökningen, kan sägas vara en medveten övertäckning. Andra 
typer av övertäckning kan till exempel vara företag som är osjälvständiga dotterbolag till 
något annat företag som ingår i undersökningen, företag vars antal anställda sjunkit till under 
tio sedan den senaste årsredovisningen lämnades in, företag vars SNI-kod inte på ett 
rättvisande sätt speglar dess verksamhet eller företag som är registrerade i Östergötland utan 
att ha verksamhet där. Motsvarande resonemang går att föra för att identifiera möjlig 
undertäckning. 
 
Att osjälvständiga dotterbolag kan förekomma i undersökningen påverkar resultatet i den 
kvantitativa analysen då ett företag kan komma att räknas dubbelt. I de fall där det är uppen-
bart att ett företag inte har någon verksamhet annan än som ägare av dotterbolag har vi lyft ut 
det ur undersökningen. Det att vi är medvetna om risken för över- respektive undertäckning 
gör att vi är försiktiga när vi drar slutsatser baserade på data som kan ha påverkats. 

4.4.3 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 
För att få ett så litet bortfall som möjligt skickade vi ut mail med påminnelser i två omgångar, 
en respektive två veckor efter utskicket av enkäten. De som trots dessa påminnelser inte svarat 
försökte vi ringa upp. De personer vi fick tag i bad vi i första hand om att svara på enkäten, 
men vi frågade dem även om det företag personen i fråga hade några relationer med Kina eller 
utlandet. Efter att ha genomfört dessa påminnelser hade vi fått in 114 svar via Internet samt 5 
stycken via post. Av de totala 235 som ingår i undersökningen fick vi alltså in 119 enkätsvar 
vilket ger en svarsfrekvens på strax över femtio procent. Av återstoden fick vi tag i 75 företag 
över telefon men dessa företag valde att inte delta i undersökningen. Dessa 75 svarade över 
telefon på om de har relationer med Kina, med andra länder eller bara med Sverige och med 
denna information har vi gjort en bortfallsanalys. Vi kan konstatera att de företag som har 
svarat på enkäten, precis som kunde misstänkas, i högre utsträckning än resten av företagen 
har kontakter med Kina. Det är dock den enda skillnaden vi har kunnat påvisa, till exempel 
finns det ingen påvisbar skillnad i storlek mellan de företag som svara och de som inte gjort 
det. Vi tror därför att det går att dra slutsatser om hela populationen utifrån dem som svarat, 
men vi är medvetna om att Kina generellt sett spelar en något mindre roll än vad enkätsvaren 
anger. 
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4.5 Diskussion kring felkällor 
Oavsett hur minutiösa förberedelser som görs är det omöjligt att helt eliminera alla felkällor. 
För att kunna värdera de slutsatser vi kommer fram till behöver vi vara medvetna om vilken 
typ av fel undersökningen kan vara behäftad med och hur allvarliga felen riskerar att vara. 
Några felrisker, konsekvenser av dem samt vad vi gjort för att förebygga att de inträffar, har 
redan diskuterats under respektive rubrik. I detta avslutande avsnitt diskuteras 
undersökningens övergripande validitet och reliabilitet, det vill säga om undersökningen 
verkligen mäter det den ska mäta och om undersökningen hade gett samma resultat om den 
hade genomförts igen. Dessutom avhandlas några felkällor som inte tidigare belysts. 

4.5.1 Validitet och reliabilitet 
Tyvärr är det omöjligt att med hundraprocentig säkerhet avgöra om en mätmetod är valid – 
mäter det den är avsedd att mäta – eller inte (Lekvall & Wahlbin, 2001). Innan under-
sökningen genomförs är det möjligt att pröva dess direkt upplevda validitet, det vill säga att 
låta ett antal personer med god insikt i ämnet testa frågeformuläret för att se om det verkar 
vettigt. Den enkät vi använde testades därför av flera personer med kunskap om 
teknikföretags relationer med Kina. Innehållsvaliditet handlar om att se till att de frågor som 
finns med varken täcker mer eller mindre än vad som till exempel avses med att Kina är 
attraktivt för etablering av affärsmässiga relationer. Denna typ av validitet testas på samma 
sätt som direkt upplevd validitet. Andra typer av validitet handlar om att jämföra resultatet 
med vad tidigare undersökningar visat för att se om ens eget resultat verkar rimligt. Detta 
gjorde vi när enkätsvaren hade samlats in.  
 
Reliabiliteten handlar om att genomföra undersökningen så att resultatet inte påverkas av 
tillfälligheter som till exempel respondenternas humör, distraktioner eller olika sätt att ställa 
frågor till olika intervjupersoner. Genom att använda en Internetbaserad enkät säkerställde vi 
att alla intervjupersoner fick samma frågor och denna metod innebar också att respondenterna 
kunde svara vid ett tillfälle som hon eller han själv valde, något som förhoppningsvis 
minskade risken för distraherande kringfaktorer. Genom att testa frågorna på flera personer 
innan undersökningen skickades ut hoppas vi ha minskat risken för problem med att olika 
respondenter tolkar frågorna olika. 

Figur 7: 83 procent av företagen har svarat antingen på enkäten eller i telefon 
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4.5.2 Källor till mätfel 
Respondenten, mätinstrumentet och intervjuaren är enligt Lekvall och Wahlbin (2001) de 
största källorna till mätfel. Om respondenten känner sig osäker på sina svar kan hon eller han 
avge olika svar vid olika tillfällen. För att undvika detta problem försökte vi formulera frågor 
som kändes relevanta för respondenten. Vi skickade också i förväg en notis till alla 
undersökta företag med information om vad vår undersökning handlade om. I den upp-
manades adressaten att berätta om det fanns någon annan, mer lämplig mottagare av enkäten.  
 
Risken för att svaren snedvrids av ledande frågor eller av att respondenten gör sig till 
talesman för det allmänna tyckandet försökte vi undvika genom stor noggrannhet i fråge-
formuleringen och genom att varje fråga på ett tydligt sätt handlade om just det företag som 
undersöktes. Frågornas ordningsföljd kan möjligen ha påverkat respondenternas svar, men vi 
hade inga tekniska möjligheter att testa denna påverkan genom att till exempel variera 
frågornas ordningsföljd för olika respondenter.  
 
I de fallstudier som genomförts finns risken att vi själva har gett upphov till mätfel genom till 
exempel vårt uppträdande och klädval. Detta hade vi dock i åtanke när vi genomförde 
intervjuerna och vi tror inte att respondenterna påverkades på detta vis. Dessutom var vi vid 
alla intervjuer utom en båda närvarande och minskade därmed risken för mätfel som beror på 
att vi skulle ha tolkat respondentens svar i enlighet med vår egen inställning. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades för att undvika att information försvann och efter intervjuerna 
skickades relevant text till de intervjuade för deras godkännande. Detta både för att innehållet 
skulle vara korrekt både ur sekretessynvinkel och innehållsmässigt. 

4.5.3  Problem som uppstått 
Vid enkätundersökningens genomförande har vi råkat ut för en del tekniska svårigheter som 
kan ha påverkat resultatet. Först och främst visade det sig att det på grund av tekniska 
svårigheter inte gick att ge företagen unika Internetadresser vilket medförde att de när de 
fyllde i enkäten fick börja med att mata in ett id-nummer för att vi skulle kunna identifiera 
svaren. Problemen med detta är dels att företagen upplevde det som krångligt, något som 
framkom när vi ringde och påminde dem, och att risken finns att de matat in fel id-nummer. 
Detta skulle innebära att företagens svar inte matchar övrig information, till exempel antal 
anställda och finansiell information. Dock har vi under vår undersökning inte hittat något som 
tyder på att så skulle vara fallet och vi tror därför inte att det har påverkat resultatet på något 
betydande vis. 
 
Ett annat tekniskt problem är att den öppna fråga som fanns i slutet av enkäten – för att ge oss 
ytterligare information men även för att säkerställa att frågorna var relevanta – inte lagrades i 
databasen och att vi därför aldrig fick tillgång till dem. Risken är stor att vi här missat relevant 
information men troligtvis har vi fått tillräckligt med kompletterande information i våra 
fallstudier.  
 
På samma sätt försvann svaren på ytterligare en fråga. I frågan som ställdes till de företag som 
har kontakter med utlandet, men inte med Kina, angående deras relationer med utlandet har 
bara svar som anger att de har egen eller outsourcad produktion sparats (se fråga 31 i bilaga 
1). Detta försvårade beräkningen av betyget på internationell erfarenhet och har inneburit att 
företag som bara har någon annan form av verksamhet – till exempel försäljning – får ett för 
lågt betyg. För att minimera påverkan av detta problem har vi i jämförelser mellan grupperna 
– de som har kontakter med Kina och de som inte har det – inte räknat på annan typ av 
verksamhet än outsourcing eller egen produktion på någon av grupperna.  
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4.6 Kritisk granskning av vår analys 
Det finns risk för att vi tolkat informationen på ett felaktigt sätt både när vi analyserat 
kvantitativ data och när vi studerat genomförda intervjuer.  

4.6.1 Tolkningar av kvantitativ data 
Som beskrevs i avsnitt 4.3.2 har vi valt att i några av frågorna ge respondenten möjlighet att 
ange flera alternativ som svar. Detta innebär en risk i att vi inte kan värdera eventuella 
skillnader mellan alternativen. Ett exempel på detta är att när företagen ombeds ange vilken 
eller vilka som är deras största kostnad eller kostnader kan det för ett företag som har angett 
två alternativ innebära att det ena är 80 % och det andra 10 % av kostnaderna, en skillnad som 
vi inte kan få fram. Att vi ändå valde att ställa frågan så är för att underlätta för respondenten 
och att vi är medvetna om detta när vi analyserar gör att vi inte drar för långtgående slutsatser 
av dessa frågor. 
 
I tidigare kapitel har vi delat in företagen i fyra grupper; mikro, små, medelstora och stora. 
Med denna indelning blir dock de olika grupperna för små för att vi ska kunna göra några 
statistiskt säkra analyser. Av denna anledning väljer vi att istället dela in företagen i två 
grupper med ungefär lika många företag i varje. För att ta reda på vilken storleksindelning 
som är mest lämplig genomförde vi en diskriminantanalys4 med hänsyn till de faktorer som 
enligt författare refererade i teorin är starkast kopplade till ett företags storlek. Vi tog också 
hänsyn till vilka olika motiv till utlandskontakt som företagen angivit. För att hitta en 
brytpunkt som både kunde särskilja olika karaktäristika för stora och små företag och ge 
ungefär lika stora grupper testade vi att använda 20, 25, respektive 30 anställda som gräns. 
När 20 och 25 användes klassades 19 % av fallen fel och när 30 anställda användes som gräns 
klassades 16 % av fallen fel. Även om skillnaden mellan dessa båda undersökningar inte är 
särskilt markant valde vi att i den fortsatta studien använda oss av gränsen 30 anställda. Att 
gränsdragningen ändå är behäftad med ett visst mått av godtycke är vi medvetna om när vi 
drar våra slutsatser.   

4.6.2 Kvalitativ analys 
Som beskrevs i avsnitt 4.2.3 transkriberades allt intervjumaterial efter intervjuerna. Den 
textmassa som då bildades sorterade vi sedan utifrån de variabler vi önskade undersöka. Tack 
vare denna sortering kunde vi jämföra statistiska resultat med verkligheten på företagen för att 
både bättre kunna tolka statistiken och för att få en djupare förståelse för vad som påverkar 
företagen. För att minimera risken för misstolkningar har vi diskuterat vår analys med 
anställda på Teknikföretagen med relevanta erfarenheter, trots detta är det omöjligt att 
garantera att misstolkningar inte har ägt rum.  

4.6.3 Verktygstillverkare överrepresenterade 
Av de företag som undersökts har ett oproportionerligt stort fokus hamnat på företag i 
formsprutningsverktygsbranschen. Detta är beklagligt men detta fokus har också inneburit en 
större förståelse för just denna bransch och det är lättare att generalisera resultaten. Risken 
kvarstår dock att den analys som görs tar för stor hänsyn till dessa företags verksamhet, en 
risk som vi är medvetna om och försöker motverka för att slutsatserna ska bli generella.  

                                                 
4 Diskriminantanalys är en statistisk metod som används för att klassificera fall. Värdet på en funktion som beror 
av på förhand bestämda variabler (här faktorer kopplade till företagets storlek) avgör vilken teoretisk grupp ett 
visst fall tillhör (här >X eller <X anställda). Genom att jämföra den teoretiska kategoriseringen med den verkliga 
kan diskriminantfunktionens effektivitet bestämmas.  



56 Metod 

4.6.4 Jämförelsegrupp 
I undersökningarna har vi valt att fokusera på de företag som faktiskt har genomfört någon 
form av satsning på Kina. Ur enkätundersökningen har vi kunnat avgöra vilka karaktäristika 
som är typiska för företag som satsar i Kina men har inte gjort någon djupare studie av dem 
som inte gör det. De olika företag som intervjuats har dock valt att satsa på olika sätt och olika 
mycket. Utifrån dessa skillnader har tolkningar gjorts av i vilka fall det är lämpligt att etablera 
kontakt med Kina, men i en större studie skulle det ha varit lämpligt med en djupare studie 
även av dem som inte kan eller vill satsa i Kina.  
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5 Empiri och analys 
Efter att litteraturstudien, enkätundersökningen och djupintervjuerna är genomförda 
framkommer en bild av vilka företag som väljer att etablera kontakt med Kina, hur kontakten 
går till och vilka orsaker som ligger bakom. I detta kapitel presenteras den dataanalys som 
gjorts varvat med information från djupintervjuer. Varje avsnitt börjar med en beskrivning av 
ett fallföretag som på något sätt illustrerar den frågeställning som undersöks. Fallföretagen 
och citat från olika personer är att betrakta som exempel. I de fall då specifika företag 
diskuteras i löptext handlar det om analyser och tolkningar gjorda av rapportförfattarna. 

5.1 Grundläggande motiv bakom företagens satsning 
Hellmer Industries är ett Norrköpingsföretag vars produktbas utgörs av gjutgods i aluminium, 
men som under de senaste åren expanderat genom att själva ta hand om processer som tidigare 
utfördes av underleverantörer. Det Hellmer säljer idag är ofta hela system mot att tidigare ha 
varit rena komponenter. Hellmers kunder finns främst bland nätverksleverantörer inom 
telekomindustrin men också i medicinteknikbranschen. Hellmer är även delaktiga i kundernas 
produktutveckling.  
 
Företagets satsning i Kina började med att de köpte in komponenter från kinesiska 
leverantörer. I takt med att de produkter som köptes in blev mer komplexa så ökade också 
komplexiteten på inköpen vilket gjorde att Hellmer upplevde ett behov av att starta en egen 
inköpsverksamhet i Kina. När verksamheten var igång märktes snart att det krävdes mycket 
jobb för att ge stöd åt de kinesiska underleverantörerna. Eftersom knowledge transfer redan tog 
så mycket tid beslutade företaget att ta steget fullt ut och etablera egen produktion i Kina.  
 
Syftet med produktionen i Kina är både att tillverka för verksamheten i Sverige och att på sikt 
sälja lokalt i Kina. Produktionen är i uppstartsfasen och i ett inledande skede kommer allt som 
produceras att skeppas till Sverige. Tidigare har Hellmer inte sålt i Kina, men flera av de 
svenska kunderna har verksamhet där. I och med att telekommarknaden är enorm i landet ser 
Hellmer stor potential att sälja både till befintliga kunder som har närvaro i Kina och på längre 
sikt även till nya kunder. Ambitionen är att 50 – 75 % av försäljningen ska gå till kunder i Kina. 
Resten kommer att utgöras av enklare produkter som är logistiskt försvarbart att skeppa till 
Sverige. I Norrköping kommer mer komplex produktion att finnas. 

 
I vår litteraturstudie visades de två grundläggande motiven till varför företag väljer att 
etablera kontakt med utlandet – för att få avsättning för sina produkter och för att få tillgång 
till resurser. Som framkommer i texten ovan är Hellmer ett företag vars ursprungliga 
relationer med Kina etablerades för att företaget skulle få tillgång till resurser i form av 
billigare komponenter, men som nu även vill sälja till företag i Kina. I detta avsnitt diskuterar 
vi först företag vars primära syfte är att sälja i Kina och sedan sådana som är där för att få 
tillgång till resurser. 

5.1.1  Avsättning för produkter 
”Den främsta anledningen bakom vår satsning i Kina är att våra kunder, 
som i sin tur flyttat sin produktion dit, kräver närhet till sina leverantörer 
och har bett oss starta verksamhet där. En annan anledning är att vi tänker 
använda vår verksamhet i Kina för att därifrån sälja till Asien, samt 
Australien och Nya Zeeland – det vi brukar kalla Asia Pacific.” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 
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Företaget Fergas är ett av de företag vars huvudanledning till satsning i Kina är att sälja till 
företag i Asien. För att vara nära sina kunder och därmed ha korta leveranstider har de byggt 
upp en egen produktionsanläggning där.  
 
I undersökningen framkommer att Fergas och Hellmer inte är ensamma om att vara i Kina för 
att sälja till kunder där. Drygt åtta procent av de företag som svarat på enkäten uppger att de 
bedriver försäljning, marknadsföring eller distribution i Kina. Ytterligare ett par procent 
svarar att de outsourcat någon eller några av dessa tre funktioner vilket i dessa fall innebär att 
de har återförsäljare i Kina. Dessutom finns det flera företag som bedriver export dit, men det 
är tydligt att Kina inte är någon särskilt viktig marknad då denna export inte hos något företag 
uppgår till mer än 20 % av företagets totala försäljning.  
 

 
Bland de företag som har kontakter med Kina för att få avsättning för sina produkter är det 
vanligaste motivet att sälja till befintliga kunder som har etablerat verksamhet i Kina. Det näst 
vanligaste är att sälja till nya kunder i Kina och det finns även några som önskar sälja från 
Kina till övriga Asien. Bilden som framkom i vår förstudie av att de undersökta företagen i 
hög grad följer efter sina kunder till Kina förefaller alltså bekräftas här.   

5.1.2 Tillgång till resurser 
Ett företag som uteslutande är i Kina för att få tillgång till resurser i form av billigare 
arbetskraft är Verktygsmekano i Motala. De köper nu in produkter som de tidigare tillverkade 
själva för att få ner priserna på det de säljer. 
 
Verktygsmekano är inte ensamma i sin önskan att komma åt billigare resurser. Flera företag 
har etablerat kontakt av denna anledning vilket syns tydligt både i enkätsvaren och i de 
genomförda djupintervjuerna. En knapp fjärdedel av dem som svarat på vår enkät importerar 
något från Kina och för flera av företagen utgör inköpen från Kina en betydande del av 
importen. För några av företagen står importen för mer än hälften av företagens totala inköp. 
 
Företagen svarar också i stor utsträckning att de har etablerat kontakt med Kina just för att få 
tillgång till resurser. Det är drygt åtta procent av de undersökta företagen – det vill säga drygt 
15 procent av de företag som har kontakt med Kina – som helt instämmer i att de har kontakt 

Figur 8: De som är i Kina för att få avsättning för produkter vill främst sälja till befintliga kunder där 
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med Kina för att få tillgång till resurser för produktion i Kina och lika många för produktion 
utanför (se Figur 9). 
  

 
Att företagen söker resurser i Kina har ofta att göra med att deras kunder kräver 
kostnadssänkningar som företagen inte klarar av att uppnå i Sverige.  

”Det var marknadskrafterna som tvingade fram kontakterna med Kina. 
Önskan här på bolaget, det var att tillverka verktyg här, men kunderna sa 
det att, herregud vi kan inte betala 1 miljon för ett sådant verktyg. Lite 
slarvigt kan man säga att det verktyg som kostar en miljon att tillverka här 
kan jag köpa i Kina för fyrahundra tusen. Så det är mindre än halva priset 
och många gånger ännu billigare. Det tvingade alltså fram detta”. 
 Rolf Gustafsson, Moderna Verktyg i Söderköping 

Tidigare forskning har i hög utsträckning fokuserat på företag som antingen satsar utomlands 
för att få tillgång till resurser eller för att sälja sina produkter. Det visar sig också i vår enkät 
att företagen har ett huvudsakligt syfte som är ett av dessa två. Vid en undersökning av 
företagens svar visar det sig att det finns ett samband mellan att vara i Kina för att producera 
och att ha etablerat kontakt för att inte förlora marknadsandelar till konkurrenter5. De företag 
som angett konkurrensen som en viktig anledning till sin etablering har alltså i hög grad syftat 
på konkurrensen på hemmamarknaden som tvingat dem att sänka priserna på sina insatsvaror 
och i mindre utsträckning gjort en offensiv satsning för att slåss om marknadsandelar i Kina.  

”Det är inte aktuellt att börja sälja i Kina, även om vi idag har en produkt 
som säljs i hela världen och som idag säljs lite grann i Kina. Men det är för 
små pengar.”  
 Tommy Toreson, Motala Plast och Verktyg AB 

De flesta företag har alltså ett huvudsakligt motiv till sina Kinakontakter. Därmed inte sagt att 
det inte kan finnas nästan lika viktiga bidragande motiv som stödjer det första. Om man 
lägger ihop dem som är i Kina för att få tillgång till resurser både för produktion där och 

                                                 
5 Signifikant positiv korrelation på 0,01-nivå mellan tillgång till resurser för produktion i Kina och för att inte 
förlora marknadsandelar. Se Bilaga 3 1.1 

Figur 9: Andelen företag som söker resurser i Kina för produktion är mindre än andelen som vill sälja 
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någon annanstans, samt lägger samman alla som önskar få sälja framträder en ganska stor 
grupp som både vill få tillgång till resurser och sälja.6 Detta sammanfattas i följande figur. 
  

 
Att så många både vill sälja och köpa är intressant och vid en djupare analys av svaren 
framträder också dessa tre grupper, de som vill sälja, de som vill ha tillgång till resurser och 
de som vill göra både och.7 Vid djupintervjuer framkommer bilden av att de företag som 
anger båda motiven har ett av de två som huvudmotiv, men att de utnyttjar sin närvaro i Kina 
för att tillgodose det andra. 
 
Som visas i diagrammet ovan är det även en relativt stor grupp som inte söker vare sig 
resurser för produktion eller möjligheter att få sälja. Det visar sig att denna grupp främst 
innehåller sådana företag som är i Kina för att få tillgång till resurser, men som sedan säljer 
resurserna vidare och alltså inte använder dem för produktion så som efterfrågas. Ett sådant 
exempel är Verktygsmekano som numera importerar produkter som de sedan säljer. Detta gör 
att tillgång till resurser totalt sett är ett viktigare motiv än att sälja. Figuren visar också att vi 
inte har lyckats formulera frågorna på ett sådant sätt att alla företag kan hitta något 
svarsalternativ som förklarar deras motiv.   

5.1.3 Sammanfattning av motiv som framträtt i studien 
I undersökningen har vi funnit tre ungefär lika stora grupper av företag; de som uteslutande 
har kontakt med Kina för att få tillgång till resurser, de som endast vill sälja och de som drar 
nytta av sin kontakt med Kina för att tillgodose båda behoven. Tyngdpunkten mellan de två 
huvudmotiven kan förskjutas över tiden. Företag som söker sig till Kina för att sänka sina 
kostnader genom att få tillgång till resursen billig arbetskraft gör det på grund av att 
konkurrensen tvingar dem till det. Att ha kontakt med Kina för att få tillgång till resurser kan 
alltså ses som ett relativt defensivt motiv, medan företag som vill sälja har ett mer offensivt 
förhållningssätt vilket innebär att de inte bara reagerar på konkurrenternas agerande. I vår 
undersökning har vi inte funnit några bevis för att företagen som satsat i Kina agerat 
irrationellt. Det är naturligtvis möjligt att så är fallet men utifrån den information vi fått i våra 
fallstudier samt svaren i enkäten finns det ingenting som tyder på det.  
 
Hellmer, det företag som beskrevs i kapitlets inledning, sorterar in i den grupp av företag som 
är i Kina både för att få tillgång till resurser och för att kunna sälja i Kina. Satsningen 
påbörjades för att få tillgång till resurser i form av komponenter. I takt med att engagemanget 

                                                 
6 För att det ska räknas som ett motiv ska företagen ha svarat antingen 4 eller 5 på frågan hur väl motivet 
överensstämmer.  
7 En klusteranalys visar denna uppdelning, se bilaga 3 1.2 

Figur 10: Företag har olika motiv till sina kontakter med Kina 
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utökades har motivet förändrats och idag är det huvudsakliga motivet att kunna sälja till den 
kinesiska marknaden men företaget använder också sin anläggning i Kina för att få tillgång 
till billigare arbetskraft i de produkter som skeppas hem till Sverige.  

5.2 Branschspecifika faktorers påverkan på motiven 
Jens S. är ett företag i transmissionsbranschen som idag är ett i princip renodlat grossist-
företag. Företagets kunder är framförallt maskintillverkare, däribland många underleveran-
törer till Tetrapak. Jens S. säljer både standardprodukter som lagerförs och kundanpassade 
produkter som specialbeställs. De har också en mindre mekanisk verkstad där de kan utveckla 
kortare förserier och kundanpassade specialprodukter.  
 
När det gäller de enklare standardprodukterna är konkurrensen hård och kunderna ställer höga 
krav på att få ett lågt pris, ofta pressas de i sin tur av storföretag i verkstadsindustrin. Av den 
anledningen köper Jens S. många produkter ur standardsortimentet från Kina. Eftersom 
marginalerna på enkla produkter är låga skulle Jens S. helst bara vilja sälja tekniskt avance-
rade produkter, sådana där den kompetens som finns inom företaget kommer till nytta, men 
eftersom det är nödvändigt att sälja enklare produkter för att kunna erbjuda ett komplett 
sortiment köper de från Kina. Nya, tekniskt avancerade lösningar är inte lönsamma att tillverka 
i Kina utan köps från Europa. När produkterna hunnit bli standard och efterfrågan stabiliserats 
är det dock vanligt att produktionen flyttas. 
 
Vid inköp från Kina krävs stora volymer för att få ett lågt pris. När det gäller standardartiklar 
är det inget stort problem eftersom Jens S. kan köpa in en hel container och sedan sälja 
innehållet till olika kunder och alltså dra nytta av inköpsskalfördelar. När det däremot gäller 
inköp av produkter som är specifika för en viss kund skriver Jens S. avtal med kunden för att 
reducera sin risk. Avtalet innebär att kunden kan hålla produkterna i lager hos Jens S. i 
Sverige, men att de måste köpa ut varorna inom en viss period. Detta kan orsaka problem om 
det visar sig att efterfrågan varierar eller om något i konstruktionen ska ändras.  
 
Ett annat problem som begränsar flexibiliteten är de långa ledtider som uppstår på grund av att 
de kinesiska leverantörerna har mycket att göra, att båttransporten tar tid och att stora serier 
tillverkas helt klart innan de skeppas. Eftersom många produkter i Kina kostar hälften av vad de 
skulle kosta i Europa och då båtfrakten är mycket billig tycker många företag ändå att det är 
acceptabelt. I Europa är, enligt Jens S. VD Erik Carlsson, industrin mer flödesorienterad och 
här tillverkas och skickas mindre mängder i taget. När det gäller komplicerade produkter med 
svårprognostiserad efterfrågan är kunderna ofta beredda att betala mer för den större 
flexibiliteten hos europeiska leverantörer.  

 
I Figur 11 visas branschtillhörigheten för de företag som studerats liksom i vilken 
utsträckning företagen har kontakt med utlandet. Bilden ska tolkas så att den nedre delen av 
varje stapel är företag som bara har kontakter i Sverige. Den mellersta delen visar företag som 
har kontakter med utlandet, men inte med Kina. Den översta delen är företag som har 
kontakter med Kina och eventuellt även med andra länder. Figuren bygger på svar från 194 
företag, det vill säga både sådana som svarat på enkäten och sådana som vi pratat med på 
telefon. Ingen viktning är gjord för att kompensera den överrepresentation av Kinakontakter 
som finns bland de svarande. Det finns för få enkätsvar från företag i transportmedelsindustrin 
med kontakt i Kina och därför studeras inte dessa i det kommande kapitlet. Företag med SNI-
kod över 35 (främst företag som säljer industrinära tjänster) eller under 28 (övrig industri) har 
också för få fall och ingår inte i Teknikföretagens traditionella målgrupp varför de också 
utesluts ur analysen. 
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Som synes i figuren skiljer sig företag från de olika branscherna när det gäller utlandskontakt. 
Metallvaruföretag (SNI 28) har i betydligt mindre utsträckning än maskin- (SNI 29) och 
elektronik- och teleföretag (SNI 30-33) kontakt med Kina och andra länder utanför Sverige.8 
Främst gäller detta renodlad inköps- och försäljningsverksamhet eftersom det när det gäller 
outsourcing inte finns någon påvisbar skillnad mellan företag i olika branscher. Det totala 
antalet företag som har egen produktion eller försäljning är för litet för att kunna dra några 
slutsatser om huruvida branscherna skiljer sig åt där.  
 
En annan tydlig skillnad mellan företagen gäller storlek. Mikroföretagen är klart 
överrepresenterade i metallvaruindustrin och medelstora och stora företag är på samma sätt 
överrepresenterade bland maskintillverkarna.9 Eftersom det tidigare konstaterats att det inte 
finns något påvisbart samband mellan storlek och utlandskontakt kan denna skillnad mellan 
branscherna inte ensam vara orsaken till de skillnader i utlandskontakt som konstaterades 
ovan. 

5.2.1 Värde- och försörjningskedjans påverkan på motiven 
Antalet enkätsvar från företag i olika branscher som har kontakt med Kina är för litet för att 
det ska gå att dra några bestämda slutsatser om skillnader mellan de olika branscherna på flera 
områden. Några skillnader mellan branscherna när det gäller vem som tog initiativ till kontakt 
verkar inte finnas, de flesta synpunkter som uttrycktes i våra fallstudier tyder på att de 
undersökta företagen hade en stark upplevelse av att det är de stora producenterna i slutet av 
kedjan som driver utvecklingen och som har makt. Detta styrks också av att ett nära 
kundsamarbete är det absolut vanligast angivna konkurrensmedlet (se Figur 14).  
 
Vem som tog initiativ till kontakten verkar alltså inte skilja sig åt mellan branscherna, 
däremot går det att urskilja att företag i olika branscher har olika motiv till kontakt (se Figur 
12). Medan motiven bland företagen i maskinindustrin är ganska spridda, med en viss 
övervikt åt att företagen har kontakt med Kina för att inte förlora marknadsandelar till sina 
konkurrenter, är det tydligt att företagen i elektronik- och teleindustrin företrädesvis är i Kina 
för att sälja. Speciellt tydlig är skillnaden mellan branscherna när det gäller försäljning till 
                                                 
8 Korstabell, signifikans 0,000. Se Bilaga 3 2.1 
9 Korstabell, signifikans 0,000. Se Bilaga 3 2.2 

Figur 11: Undersökta företags branschtillhörighet och utlandskontakter 
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andra delar av Asien vilket diskuteras mer nedan. Företagen i metallvaruindustrin är för få för 
att presenteras på ett korrekt sätt i figuren. 
 

 
Som nämndes ovan är kundsamarbete ett mycket viktigt konkurrensmedel. Ett nära leveran-
törssamarbete är på ett lika utmärkande sätt det minst vanliga konkurrensmedlet bland de 
tillfrågade företagen. Även de företag som outsourcar produktion till en leverantör i Kina 
tycker att andra saker är viktigare för konkurrenskraften än just leverantörsrelationerna, men 
bland dessa är de i alla fall betydligt viktigare än bland dem som inte outsourcar.11 Moderna 
Verktyg outsourcar stora delar av sin verktygsproduktion till Kina och företagets VD 
beskriver vikten av goda leverantörsrelationer nedan. 

”Problemen med att ha leverantörer så långt borta som i Kina blir mindre 
om man fortsätter att komma tillbaka till samma tillverkare. Man kan inte 
alltid bara jaga efter den leverantör som erbjuder lägst pris. Det kan bli 
dyrt. Pris är viktigt, men det är kontinuitet också. 
 Rolf Gustafsson, Moderna Verktyg i Söderköping AB 

Det Rolf Gustafsson beskriver handlar om att ha tät kontakt med leverantörerna i Kina, men 
han upplever inte att den geografiska närheten mellan hans eget företag och leverantörerna är 
nödvändig. Detta är typiskt för företag som kategoriseras som maskinföretag.  
 
Företag som faller in under rubriken elektronik och tele har i större utsträckning än andra 
kontakt med Kina för att sälja till andra delar av Asien.12 Detta tyder på att de vill komma 
geografiskt närmare sina kunder på en utländsk marknad, ett beteende som ligger väl i linje 
med att elektronik och tele är en bransch där det förekommer kortare produktlivscykler och 
högre krav på kort TTM. Fergas tillhör inte elektronik- och teleindustrin, men påverkas av 
krav på kort TTM och har delvis därför startat upp en produktionsanläggning i Kina. Före-
tagets kunder har tidigare flyttat till Kina och Fergas är delaktiga i kundernas produkt-
utveckling.  
 
                                                 
10 Staplarna representerar andel av det antal företag i respektive bransch som i enkäten svarat att de har kontakt 
med Kina. Motiv som har fått betyg 4 eller 5 räknas, ett företag kan alltså ha flera motiv. 
11 Skillnader i medelvärde. ANOVA signifikans 0,005. Se Bilaga 3 2.3 
12 Skillnader i medelvärde mellan maskin och el, elektronik och tele. ANOVA sig 0,035. Se Bilaga 3 2.4 

Figur 12: Företag i olika branscher har olika motiv till Kinakontakt10 
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Att kunderna i flera fall påverkar motiven till etablering i Kina är alltså tydligt. Fallet Motala 
Plast och Verktygs illustrerar att det är aktörerna i värdekedjan med mest makt som styr 
övriga aktörers internationaliseringsbeslut. 

”Vi slutade tillverka verktyg här för att kunderna krävde ett lägre pris. Det 
kan vara både kunderna och kundernas kunder som är den drivande 
kraften, i bilindustrin är det ju sista ledet som pressar priserna.” 
 Tommy Toreson, Motala Plast och Verktygs AB 

Det är alltså i stor utsträckning kunderna, egentligen kundernas kunder, som är pådrivande för 
MPV:s etablering i Kina, ett förhållande som även framkommer i enkätsvaren. I ungefär två 
tredjedelar av de enkäter vi fått in är det dock i huvudsak företaget självt som tagit initiativ till 
kontakten med Kina13 (se Figur 13). Bland de resterande fallen är det vanligast att en kund, 
antingen ensam eller i samarbete med det undersökta företaget, tagit initiativ till kontakten så 
som visades i fallet Motala Plast och Verktygs. I ett fåtal fall har en eller flera leverantörer 
varit pådrivande.  
 

 
Ett ytterligare exempel är Verktygsmekano som beskrevs i föregående avsnitt. Även i deras 
fall är det stora slutkunder i försörjningskedjan som varit pådrivande i deras satsning i Kina. 

”Våra kunder är diverse plastbearbetande företag, fast i slutändan är det 
ett annat företag som de levererar till som ligger bakom. Det kan vara 
något bilföretag som Volvo eller Scania, eller något verkstadsföretag som 
Husqvarna eller Atlas Copco. När vi skulle starta verksamhet i Kina var det 
för att flera av våra kunder krävdes av sina kunder på ett lågprisalternativ.”  
 Ola Harder, Verktygsmekano i Motala AB 

Är då denna påverkan i allmänhet positiv eller negativ för de företag vi studerat? Det finns en 
skillnad mellan företag som själva tagit initiativ till Kinakontakt och företag som inte gjort det 
när det gäller i vilken utsträckning företagen upplever att finansiella resurser och företagets 
nätverk var tillräckliga. De företag som själva tagit initiativ till etablering av verksamheten 
tycker i större utsträckning att deras resurser var tillräckliga än vad de som påverkats av sina 
                                                 
13 Företaget har svarat 4 eller 5 på fråga 13 a. Motsvarande tolkning för 13 b och c.   
14 Företaget har svarat 4 eller 5 på respektive fråga om vem som tog initiativ till Kinakontakten. 

Figur 13: Vem tog initiativ till etableringen av kontakt med Kina?14 
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kunder tycker.15 Detta tyder på att företag som själva haft kontroll över situationen har kunnat 
utnyttja sitt nätverk på ett gynnsamt sätt och satsa så mycket resurser som man har ansett sig 
ha råd med. I de fall där en kund tagit initiativet har företaget snarare känt sig tvingat att gå 
med på kundens krav och därför haft mindre kontroll över resursbehov och nätverk. I den mån 
kunden räknas till företagets nätverk har nätverket i dessa fall snarare varit begränsande än 
hjälpande. 
 
I de fall där företaget självt tagit initiativ till Kinakontakten handlar motivet oftast om att få 
tillgång till resurser för produktion i eller utanför Kina16. Att inte förlora marknadsandelar till 
konkurrenter är också ett vanligare motiv17 bland de fall där företaget drivit på själv. När en 
kund tagit initiativet handlar det istället föga förvånande oftare om att sälja till befintliga 
kunder i Kina eller, i något mindre utsträckning, om att sälja till nya kunder i Kina18.  

5.2.2 Branschmognad 
Företag inom maskinbranschen anger oftare lågt pris som ett viktigt konkurrensmedel än vad 
företag i elektronik- och telebranschen gör och det finns tendenser till att pris är viktigare 
också för metllvaruföretagen.19 Om svaren viktas så att ett svar från ett företag som bara valt 
ett alternativ som sitt viktigaste konkurrensmedel väger tyngre än ett svar från ett företag som 
angett flera alternativ tenderar företag i elektronik- och telebranschen att oftare än 
maskinföretag ange flexibilitet som ett viktigt konkurrensmedel.20 Detta tyder på att kort 
TTM, time to market, och snabba ryck är viktigare i elektronik- och telebranschen än i 
maskinbranschen vilket förefaller helt rimligt.  
 
Flera av de företag vi pratat med tillverkar verktyg för formsprutning av plastdetaljer och de 
räknas till maskinindustrin. Verktygstillverkning är enligt företagen en verksamhet som inte 
lämpar sig för volymtillverkning och det är därför svårt att automatisera i högre grad än vad 
som redan görs. Eftersom det finns god tillgång på kompetenta verktygsleverantörer i Kina är 
det många som outsourcat produktionen dit. Trots att det alltså här inte handlar om 
volymproduktion utan specialanpassad produktion har företagen funnit det lönsamt att 
producera i Kina. Anledningen är att produkttypen är av ett sådant slag att det manuella 
arbetskraftsinnehållet är stort och att det inte finns något särskilt stort behov av geografisk 
närhet mellan kunden och själva produktionsanläggningen.  
 
Tillverkningen av de plastdetaljer som verktygen är avsedda för är lättare att automatisera och 
det har lett till att denna tillverkning blivit kapitalintensiv istället. Arbetskraftskostnaden har 
här alltså minskats genom att antalet arbetade timmar som åtgår per produkt minskar istället 
för att som i verktygstillverkningen minska kostnaden per arbetad timme. Ett bra exempel på 
detta är Motala Plast och Verktygs som tidigare tillverkade både verktyg och plastdetaljer i 
Motala, nu är verktygstillverkningen outsourcad till Kina och endast formsprutningen är kvar. 
Här handlar det alltså om volymtillverkning som genom automation blivit lönsam att hantera i 
Sverige.  

                                                 
15 Korrelation -0,45. Signifikans 0,004. Se Bilaga 3 2.5 
16 Korrelation 0,425 respektive 0,363. Signifikans 0,008 respektive 0,025. Se Bilaga 3 2.6 
17 Korrelation 0,546. Signifikans 0,000. Se Bilaga 3 2.6 
18 Korrelation 0,374 respektive 0,249. Signifikans 0,021 respektive 0,132. Se Bilaga 3 2.6 
19 Skillnader i medelvärde mellan maskin och el, elektronik och tele ANOVA sig 0,002, metallvaror och el, 
elektronik och tele ANOVA sig 0,06. Se Bilaga 3 2.7 
20 Skillnader i medelvärde mellan maskin och el, elektronik och tele. ANOVA signifikans 0,07. Se Bilaga 3 2.8 
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Att tillverka plastdetaljer är inte billigare i Kina än här. Vårt företag har 
automatiserat mycket mer än vad företag har gjort i Kina.  
 Tommy Toreson, Motala Plast och Verktygs AB 

I vår undersökning, främst i intervjuerna, framträder tydligt bilden av att externa skalfördelar 
har en betydande inverkan på företagens internationaliseringsbeslut. Ju fler andra företag som 
outsourcar till Kina desto lättare blir det. Underleverantörerna utvecklar kompetens, 
myndigheterna blir vana vid att hantera relationerna med utländska företag, kunderna vänjer 
sig vid att köpa varor producerade i Kina etcetera.  
 
Inköpsskalfördelar verkar för flera av de undersökta företagen, liksom för Jens S. som 
presenterades i kapitlets inledning, vara ett skydd mot att deras kunder vänder sig direkt till en 
leverantör i Kina. I dagsläget finns många tillverkare i Kina som inte säljer små volymer till 
ett konkurrenskraftigt pris och därför krävs en aktör som Jens S. eller annan mellanhand för 
att kunna köpa in stora volymer som sedan fördelas ut till många kunder.  

5.2.3 Transportstruktur 
Undersökningen visar att ledtid inte är ett avgörande konkurrensmedel för majoriteten av de 
företag som undersökts. Kundsamarbete, kvalitet och flexibilitet är istället de alternativ som 
kommit högst på listan.  
 

 
Många gånger förutsätter dock flexibilitet och nära kundrelationer att det företag som studeras 
i sin tur kan hålla rimliga ledtider på leveranser från sina egna leverantörer. Det framgår att 
kraven på ledtid inom de olika branscherna påverkar företagen på olika sätt. De produkter 
som Jens S. importerar är små och om de hade tillverkats i Sverige hade de haft en kort 
produktionsledtid vilket gör att tiden det tar att frakta dem med båt får större betydelse. 
Formverktyg däremot tar mycket längre tid att tillverka vilket gör att de bättre tål den tid det 
tar att skeppa hem dem.  
 
De företag som upplever att transporttiden är för lång talar om båtfrakt. Inget av de 
intervjuade företagen verkar sälja produkter där det extra dygn som flygtransport tar spelar 
någon avgörande roll. Om allt kunde fraktas med flyg skulle alltså ledtiden inte vara något 

Figur 14: Avgörande faktorer för de studerade företagens konkurrenskraft 
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problem. Orsaken till att mycket ändå fraktas med båt är naturligtvis kostnaden. Transporter 
är ingen stor kostnadspost för de flesta företag, men kan bli en avgörande del av inköpspriset 
på en produkt om värdet per kilo är lågt.  

”Vi säljer mycket järndetaljer som väger mycket, men i och med att det är 
ett lågt värde i dem är det inte värt att flyga. Däremot om vi kör aluminium 
– ett högvärdesmaterial – så flyger vi alltid hem det. När man kör små och 
medelstora volymer då är det hanteringskostnaderna som är den stora 
kostnaden och den blir nästan lika stor för att köra med båt.” 
 Anders Markstedt, HGL Hong Kong Ltd. 

I linje med ovanstående kan företag som köper in kostsamma men relativt lätta produkter, till 
exempel Motala Plast och Verktygs, få dem hemskickade med flyg, medan Moderna Verktyg 
som köper betydligt större och tyngre verktyg i första hand skeppar hem det de köpt. Ett 
företag som HGL kan alltså sälja produkter från Kina till Europa med en kort ledtid inklusive 
transport under förutsättning att det är en produkt som har ett högt värde i förhållande till sin 
vikt. Fergas däremot har som tidigare nämnts byggt sin fabrik i Kina för att komma närmare 
sina kunder. Att deras produkter inte kan flygas på samma sätt som HGL:s tror vi i hög grad 
beror på att de är mycket mera delaktiga i sina kunders produktutveckling och att de snabbt 
måste kunna ställa om i produktionen om något förändras.  
 
De företag vi undersökt påverkas också av transportstrukturen för de produkter som 
företagens kunder tillverkar. Att Fergas nu finns i Kina har att göra med att de produkter som 
deras kunder tillverkar där är lämpliga att tillverka där. I Verktygsmekanos fall är det tvärtom. 
Verktygsmekano vill vara nära kunderna med den serviceverksamhet de bedriver och på 
grund av förutsättningarna för transport av de produkter som kunderna tillverkar är företagets 
VD inte orolig för att kundernas produktion kommer att försvinna från Sverige.  

”Så länge det finns företag som köper formsprutade plastdetaljer i Sverige 
så kommer våra kunder att finnas kvar här. Det finns helt enkelt ingen 
ekonomi i att flygfrakta hem plastbitar, och sex veckors ledtid med 
båttransport för sådana  produkter – det går inte. Verktygen tar vi däremot 
med båt från Kina, det kostar inte mycket.” 
 Ola Harder, Verktygsmekano i Motala AB 

5.2.4 Resursberoendets påverkan på motiven 
De företag som undersökts verkar själva inte vara direkt beroende av råvaror. Däremot är det 
flera som säljer till pappers- och massaindustrin där företagen i sin tur är råvaruberoende. 
Enligt de företag vi intervjuat finns det inga tecken på att svensk massaindustri skulle flytta 
till Kina, däremot växer industrin kraftigt där och det finns därför en ökande potentiell 
marknad för leverantörer till pappers- och massaindustrin. En sådan leverantör är ABS som 
säljer pumpar till bland annat massafabriker.  

”I Asien är papperssidan på uppgång, där går det åt mer och mer papper. I 
Sydamerika växer massaindustrin. Överallt där det finns snabbväxande 
skog så ökar massafabrikerna.”  
 Anders Claesson, ABS Production AB 

Företagen som vi har undersökt är visserligen inte direkt beroende av immobila råvaror, men 
det faktum att råvaror och komponenter utgör en av de största kostnaderna för över 70 % av 
företagen (se Figur 15) tyder ändå på ett starkt resursberoende i form av rörliga resurser, till 
exempel stål och elektricitet.  
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I studien framkommer inga tecken på att det finns någon generell avgörande prisskillnad 
mellan Sverige och Kina när det gäller till exempel stål eller andra metaller. Sådana varor 
handlas på världsmarknaden och stora prisskillnader förekommer därför inte annat än i 
specialfall. I högautomatiserade processer där andelen personalkostnader är låg blir det därför 
andra saker, till exempel transportkostnader eller tillgång till viss unik kompetens som fäller 
avgörandet om var en produktionsanläggning ska lokaliseras. MPV är ett exempel på ett 
företag som automatiserat formsprutningen av plast så mycket att personalkostnaden inte 
spelar någon avgörande roll.  

Vi har automatiserat så mycket att det är priserna på el, råvaror och 
maskiner som styr. Sådana priser utvecklas ungefär likadant överallt, det 
blir antagligen inte dyrare el i Sverige än i världen.  
 Tommy Toreson, Motala Plast och Verktygs AB 

Råvaruberoende verkar alltså inte vara avgörande för företagens lokalisering. Däremot har 
enligt vår undersökning kompetensberoende ett större inflytande. Mer eller mindre explicit 
lyfter flera företag upp problemen med att hitta personer som har rätt kompetens som ett hot 
mot fortsatt produktion i Sverige. Beroendet av den här typen av kompetens, ofta hantverkare 
som till exempel verktygsmakare, är alltså något som ökar företagens benägenhet att etablera 
kontakter med Kina eftersom det där finns många med rätt utbildning och med en betydligt 
lägre lön än sina svenska motsvarigheter. Den personal som ändå fortsättningsvis behövs i 
Sverige, konstruktörer som kan jobba som projektledare till exempel är också svåra att få tag i 
vilket hindrar företagen från att expandera. 

 Att hitta nya konstruktörer är svårt, man måste nästan räkna med att ta in 
relativt välutbildade människor och lära upp dem inom det här området.  
 Ola Harder, Verktygsmekano i Motala AB 

Denna svårighet att få tag i kompetent verkstadspersonal här gör alltså företagen mer benägna 
att starta produktion i Kina för att komma åt kinesisk kompetens. Samtidigt visar det sig att 
svårigheten att få tag i personal som kan sköta uppgifter som kräver specifik kompetens gör 
att de inte kan expandera så kraftigt i Kina. 

                                                 
21 Varje företag har kunnat välja högst två alternativ.  

Figur 15: Viktigaste kostnaderna för de undersökta företagen21 
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Förutom de företag vi undersöker har vi också varit i kontakt med personer med 
Kinaerfarenheter ur ett annat perspektiv, till exempel Exportrådskonsulter. Många med den 
typen av helhetssyn på Kina pratar om industriella kluster och stora regionala skillnader. 
Vikten av att göra ett aktivt val vid lokalisering av produktion understryks ofta. När vi pratar 
med företagen, speciellt de lite mindre, uttrycker de sig oftare i termer av att man ”hamnar 
någonstans” eller att det är slumpen som avgör. I många fall är slumpen samma sak som 
tidigare kontakter vilket gör att företag med en viss typ av verksamhet ändå tenderar att 
hamna nära varandra. Att företagen inte aktivt sökt sig till någon zon ser vi som ett tecken på 
att de inte är beroende av någon kompetens som är unik för någon speciell region, utan att den 
personal de söker går att finna på olika platser.  

5.2.5 Sammanfattning av observerade faktorer i branschen 
Teknikföretag verkar företrädesvis i branscher med slutproducentkontrollerade värdekedjor 
vilket innebär att det finns stora aktörer i slutet av kedjan som styr sina leverantörer och 
leverantörernas leverantörer. Vid aktiviteter som kräver ett nära samarbete mellan kund och 
leverantör begär kunden ofta att leverantören ska finnas geografiskt nära kundens anläggning 
oavsett var den befinner sig och då spelar andra faktorer inte så stor roll för den geografiska 
placeringen av leverantören. I de fall där en kund snarare än det undersökta företaget själv 
tagit initiativ till etableringen av Kinakontakt är det vanligare att resurserna upplevts som 
otillräckliga. 
 
Vid aktiviteter som ställer mindre krav på geografisk närhet spelar andra faktorer in, främst 
kostnader. Prispress verkar vara särskilt viktigt bland företag som tillhör maskinindustrin och 
det är möjligheten att sänka personalkostnaderna som styr vad som hamnar i Kina. 
Tillverkningen av vissa typer av produkter är enligt studien svår att automatisera i högre grad 
än vad som redan gjorts, vilket leder till att sådan produktion flyttas till lågkostnadsländer. Att 
många företag outsourcar produktion till Kina ger externa skalfördelar så att det blir allt 
lättare för efterföljande företag att göra samma sak.  
 
Beroende på vilket värde/viktförhållande en studerad produkt har kommer transportkostnader 
och -tid att spela olika stor roll. När det gäller resursberoende verkar de företag vi undersökt i 
allmänhet inte vara direkt beroende av någon unik kompetens som skulle göra att de söker sig 
till kluster varken i Sverige eller i Kina, däremot ser vi att vissa företag är beroende av 
personer från yrkeskategorier som är i avtagande i Sverige och på tillväxt i Kina. Behovet av 
andra resurser, till exempel råvaror eller energi, verkar inte inverka på om ett företag etablerar 
kontakt med Kina eller inte.  
 
Jens S., företaget som beskrevs inledningsvis, är ett exempel på ett företag som krävs av sina 
kunders kunder på ett lågt pris, åtminstone på standardsortimentet. Jens S. lösning är att 
importera från Kina. Den tillverkning som outsourcats till Kina är av volymkaraktär och de 
kinesiska tillverkarna ställer krav på att Jens S. köper in mycket på en gång för att få ett lågt 
pris. De stora inköpsvolymerna begränsar Jens S. flexibilitet, men utgör samtidigt ett skydd 
mot att kunderna skulle gå direkt till de kinesiska leverantörerna för att få ett ännu lägre pris. 
På grund av de långa ledtiderna och den låga flexibiliteten köper Jens S. främst sådana 
produkter från Kina som kunderna upplever en stabil efterfrågan på. Eftersom de flesta av de 
produkter som Jens S. köper från Kina är standardprodukter med ett lågt värde/vikt-
förhållande transporteras de företrädesvis med båt. För att kunna erbjuda sina kunder ett 
komplett sortiment av högkvalitativa produkter är Jens S. beroende av kompetens inom 
transmissionstillverkning som idag inte finns i Kina, utan i Europa. 
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5.3 Företagsspecifika faktorers påverkan på motiven  
Motala Plast och Verktygs AB har fem anställda och omsatte förra året 13,5 miljoner. Det är 
med andra ord ganska bra snurr på hjulen. Företaget gör formsprutade plastdetaljer och 
MPV:s kunder är främst underleverantörer, eller underleverantörer till underleverantörerna, 
till företag som Tetrapak och olika företag i bilindustrin. Kunderna och kundernas kunder var 
pådrivande när det gällde att börja göra inköp i Kina.  
 
Förut tillverkade MPV också formsprutningsverktyg, men nu köper företaget in det mesta från 
Kina. Förutom en avdelning där en del provverktyg görs och där de inköpta verktygen kan 
servas finns inte någon tillverkning kvar. Innan MPV tog kontakt med Kina hade företaget 
knappast några utlandskontakter, så Tommy Toreson, en av delägarna, förklarar att det i 
början var lite svårt att veta hur man skulle gå till väga för att etablera kontakter i Kina. På en 
mässa i Frankfurt där företaget träffade några kinesiska leverantörer togs första steget. MPV 
fortsatte att hålla kontakt med några av leverantörerna och företaget bad om priser och 
förteckningar över vilka maskiner leverantörerna använde. Ett svenskt företag som var kund till 
en av leverantörerna kontaktades för att ge referenser. 
 
Tommy Toreson tycker att dagens teknik gör det enkelt att kommunicera med tillverkarna i 
Kina. Specifikationer från MPV:s kund skickas per e-post till leverantören i Kina som sedan 
offererar. Om budet antas skickas CAD-ritningar från Kina inom fem dygn, en tid som ingen i 
Sverige kan konkurrera med enligt Tommy Toreson. Han upplever också kineserna som väldigt 
flexibla, det är lätt att komma med ändringsförslag. Den totala ledtiden är kortare idag när 
verktygen produceras i Kina än när produktionen skedde här och priset på det som produceras 
har blivit lägre. 

 
I följande avsnitt kommer resultaten från den enkätstudie som genomförts liksom intervju-
material från MPV och andra företag att analyseras för att förstå hur företagsspecifika faktorer 
påverkar motiven till att etablera kontakt med Kina.  

5.3.1 Företagsstorlekens påverkan på motivet 

 
Av de 235 företagen i studien är majoriteten små vilket innebär att de har mellan tio och 49 
anställda (se Figur 16). Drygt två tredjedelar av företagen har någon typ av kontakt med 
utlandet och av dessa har drygt 40 % kontakt med Kina (se Figur 17). Med kontakt avses här 
allt från att företaget köper eller säljer till utlandet till att företaget har egen eller outsourcad 

Figur 16: De undersökta företagens storlek 
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verksamhet utomlands. Företagets storlek verkar inte ha någon signifikant inverkan på om 
företaget har kontakt med utlandet eller inte. 
 

 
Som synes i Figur 17 har endast fem enkätsvar från mikroföretag som har kontakt med Kina 
inkommit. Eftersom det inte är möjligt att analysera en så liten datamängd kommer vi 
fortsättningsvis att betrakta två storlekstyper, nämligen företag med färre än 30 anställda och 
företag med 30 anställda eller mer. Vilka eventuella konsekvenser detta får på våra slutsatser 
diskuterades i 4.6.1. Av de totalt 47 enkätsvaren från företag med Kinakontakter kommer 23 
från företag med mindre än 30 anställda och 24 från företag med 30 anställda eller fler. I den 
fortsatta framställningen kommer den första gruppen att kallas för mindre företag och den 
andra för större företag.  
 
Resultaten från vår enkät bekräftar att mindre företag i större utsträckning än större betraktar 
flexibilitet som ett av sina viktigaste konkurrensmedel23. Däremot finns ingen säkerställd 
skillnad mellan hur viktiga stora och små företags kundrelationer upplevs vara. När det gäller 
motiven till att etablera kontakt med Kina anser större företag oftare än mindre att försäljning 
till befintliga kunder som etablerat sig i Kina och att undvika att förlora marknadsandelar till 
konkurrenter är viktiga orsaker.24 Som framkom i avsnitt 5.1 var det en ganska stor grupp av 
de svarande företagen som inte angav någon av de föreslagna anledningarna som motiv. 
Dessa är överrepresenterade bland de små företagen. Detta stämmer väl med att vi i flera 
fallstudier har fått uppfattningen att de mindre företagen vill få tillgång till resurser i Kina för 
direkt försäljning vidare till sina kunder, alltså inte för produktion.  
 
Hur påverkar då ett företags storlek dess möjligheter att etablera kontakter med Kina? MPV är 
ett företag som trots sin ringa storlek lyckats väl med sina Kinakontakter. Är de undantaget 
som bekräftar regeln, eller är det så enkelt som det verkar för ett litet företag att lyckas i Kina? 
Enligt vår studie verkar det bero helt på vilken typ av kontakt det handlar om. 

                                                 
22 Bland enkätsvaren är företag med Kinakontakter överrepresenterade. Figuren visar den fördelning som gäller 
om samtliga företag som inte svarat antas ha samma fördelning som de företag vi undersökt i en bortfallsanalys. 
23 Signifikant högre medelvärde för mindre företag än för större. ANOVA signifikans 0,03. Se Bilaga 3 3.1 
24 Signifikant högre medelvärde för större företag än för mindre. ANOVA signifikans 0,05 respektive 0,03. Se 
Bilaga 3 3.2 

Figur 17: Kontakter med utlandet22 och storlek på företag med Kinakontakt 
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”Många små företag är ju i Kina, men man äger inte så mycket utan man är 
mer där som vi, för att köpa grejer. Det tror jag är en bra affärsidé, men om 
man ska börja tillverka själv och sälja i Kina som liten firma, det tror jag är 
tufft” 
 Erik Carlsson, Jens S. Transmissioner AB 

Erik Carlssons teori får stöd i vår undersökning. Det går inte att påvisa någon skillnad mellan 
större och mindre företag när det gäller hur stor andel som outsourcar sin produktion till Kina, 
däremot är det betydligt vanligare att större företag startar egen produktion och/eller egen 
försäljning där25. Trots att de mindre företagen i vår studie alltså inte gjort några stora 
investeringar i Kina upplever de i högre utsträckning än större företag att deras finansiella 
resurser varit otillräckliga26. Det verkar däremot inte finnas någon större skillnad mellan 
större och mindre företags upplevelse av om befintliga rutiner och internationella kontakter 
var tillräckliga för att etablera önskad kontakt.  

”Managementresurser är den absolut största insatsen som vi har gjort. Är 
man för liten kommer man inte att orka med det här, det är ingen enmans-
insats. Vi har klarat det, men inte utan svårigheter. Det har varit tungt för 
gossarna och flickorna här, de har gjort dubbelarbete.” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 

Ett annat exempel på vikten av managementresurser ges av Verktygsmekano som berättar att 
det som begränsar hur mycket de kan expandera är hur många projektledare de kan ha i 
Sverige. Det krävs alltså att företaget växer i Sverige för att verksamheten i Kina ska kunna 
växa.  
 
Intressant att notera är dock att det inte finns någon tydlig skillnad mellan företag som 
outsourcar, som har egen produktion eller som säljer när det gäller om de anser sig ha haft 
tillräckliga ekonomiska resurser, internationella kontakter och egna rutiner. Det innebär att 
företagen i undersökningen i allmänhet verkar vara väl medvetna om sina egna begränsningar 
och ingen särskild grupp har tagit sig vatten över huvudet.  

5.3.2 Företagets internationella erfarenhets påverkan på motiven 
Alla företag som har kontakt med utlandet har i enkäten fått svara på frågor om vilka områden 
de har vilken typ av kontakt med. På grund av tekniska problem som diskuterades i 4.5.3 har 
vi haft små möjligheter att göra rättvisa jämförelser mellan företagen med Kinakontakt och 
företagen med andra utlandskontakter. Resultatet från företagen med Kinakontakt återfinns i 
Figur 18. Alla svarande företag med Kinakontakt har alltså någon typ av kontakt med ”gamla” 
EU, Norge, Island eller Schweiz. Ju längre bort från Sverige vi kommer geografiskt och 
kulturellt, desto mindre andel är det som har egen eller outsourcad verksamhet där.  
 

                                                 
25 Korstabeller ger signifikans 0,002 respektive 0,001 för egen produktion respektive egen försäljning. Se Bilaga 
3 3.3 
26 Signifikant skillnad i medelvärde. ANOVA signifikans 0,001. Se Bilaga 3 3.4 
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Genom att sätta ett betyg baserat på internationell erfarenhet, så som beskrevs i avsnitt 3.3.2, 
kan vi konstatera att företag med stor erfarenhet från andra länder oftare har kontakt även med 
Kina28. Flera av våra fallstudier visar dock att det inte verkar vara nödvändigt med annan 
utlandserfarenhet för att ha kontakter i Kina. MPV är ett exempel på ett företag som hade 
mycket begränsade utlandserfarenheter innan kontakt med Kina etablerades och som verkar 
ha lyckats bra ändå. Rikard Wallman på Fergas upplever dock att hans tidigare Kinaerfarenhet 
var av stort värde då företaget ville börja producera i egen regi i Kina.  

”För mig var de här sex månaderna en förutsättning, hade jag inte jobbat i 
Kina i sex månader så hade erfarenheten inte räckt och jag hade nog inte 
vågat satsa på att sätta igång med egen produktion.” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 

Bland företag som inte har kontakt med Kina idag tror företag med andra utlandskontakter i 
högre utsträckning än företag som bara har kontakter i Sverige att de kommer att börja 
exportera eller bedriva egen försäljningsverksamhet i Kina inom tre år29. Däremot finns ingen 
påvisbar skillnad mellan företagens ambitioner att inleda andra typer av kontakter, till 
exempel inköp eller outsourcing, med Kina.  
 
Genom att undersöka olika variabler som påverkar ett företags koppling till Kina30 kan vi 
konstatera att ju starkare koppling till Kina ett företag redan har, desto vanligare är det att 
planera nystart eller expansion av egen produktion eller försäljning i Kina inom tre år. En 
logisk konsekvens av att börja producera och sälja mer själv i Kina är att minska exporten 
från Sverige till Kina och sådana tendenser syns också i statistiken.  

5.3.3 Företagets nätverks påverkan på motiven 
De flesta företag som har kontakter med Kina upplever att deras nätverk har varit tillräckliga 
för att etablera önskad form av kontakt. Vår studie bekräftar att företag som upplevt sig ha 
                                                 
27 100 % är det totala antalet företag som svarat på frågan om vilka kontakter de har med ”gamla EU+”. 
28 Signifikant skillnad i medelvärde, ANOVA signifikans 0,008. Se Bilaga 3 3.5 
29Signifikant skillnad i medelvärde för ”försäljning till Kina” respektive ”start av egen försäljnings-, 
distributions- eller marknadsföringsverksamhet i Kina”. ANOVA signifikans 0,006 respektive 0,05. Se Bilaga 
3 3.6 
30 Betyget beräknas på liknande sätt som det för internationell erfarenhet. Statistik se Bilaga 3 3.7 

Figur 18: Internationell erfarenhet hos företag med Kinakontakt27 
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haft tillräckliga nätverk för att kunna etablera kontakt med Kina också upplever sig ha haft 
tillräckliga finansiella resurser31. 
 
I de flesta fall framstår ett företags nätverk som en främjande kraft som i hög grad utnyttjas 
för att knyta internationella kontakter.  

”Gör vi en god affär med ett svenskt företag får vi bättre chanser att göra 
affärer med deras eventuella utländska moder- eller dotterbolag eftersom vi 
skapat ett gott renommé. Jag hjälper just nu ett brasilianskt företag att hitta 
leverantörer i Kina, på köpet blir vi introducerade för det brasilianska 
företagets spanska systerbolag. Sådant funkar, däremot tror jag inte på att 
delta på till exempel en internationell mässa. Där är det ingen som ser en.” 
 Rolf Gustafsson, Moderna Verktyg i Söderköping AB 

Andra företag ger liknande exempel. Markslöjd, ett företag i samma koncern som 
Verktygsmekano i Motala AB, etablerade kontakt med Kina för länge sedan och har idag ett 
eget bolag där. När Verktygsmekano ville börja outsourca delar av sin produktion utnyttjade 
man sig av Markslöjds kontakter för att hitta engelskspråkiga tekniker. Idag är fyra personer 
som arbetar på Verktygsmekanos uppdrag formellt anställda av Markslöjd. I detta fall har 
alltså företagets nätverk i hög grad underlättat etablering av kontakt med Kina genom att 
Verktygsmekano fått tillgång till Markslöjds resurser. 

5.3.4 Sammanfattning av observerade företagsspecifika faktorer 
Storleken verkar inte ha någon avgörande betydelse för om ett företag etablerar kontakt med 
Kina eller inte, däremot är motiven till kontakten olika. Det är betydligt vanligare att större 
företag etablerar kontakt med Kina för att sälja till befintliga kunder eller för att undvika att 
förlora marknadsandelar till konkurrenter.  
 
Även typen av kontakt påverkas av företagets storlek; små företag etablerar inte egen 
produktion lika ofta som stora. Vi tolkar resultaten som att det inte krävs så omfattande 
rutiner och internationella kontakter för att lyckas komma igång med outsourcing men att 
egen produktion ställer betydligt högre krav både vad gäller dessa, finansiella resurser och 
managementkapacitet vilket kan vara svårt för ett litet företag att leva upp till. Precis som när 
det gäller storlek uppfattar vi att det är viktigare med internationell erfarenhet när det gäller att 
starta egen verksamhet än när det gäller outsourcing eller rena inköp. Den erfarenhet som ett 
företag skaffar sig genom till exempel outsourcing i ett visst land kan sedan vara till stor hjälp 
om företaget hamnar i en situation där det blir aktuellt att starta egen verksamhet i landet i 
fråga. På samma sätt verkar ett starkt nätverk vara en fördel, men inget absolut krav.  
 
MPV är ett litet företag med näst intill obefintliga internationella erfarenheter innan kontakten 
med Kina etablerades. Företaget lyckades knyta kontakter med Kina utan att egentligen 
utnyttja något etablerat nätverk, istället träffade företagsrepresentanter kinesiska leverantörer 
på en mässa och ett svensk referensföretag kontaktades för att intyga att leverantörerna var 
seriösa. Outsourcing av verktygstillverkning fungerar enligt företaget bra att sköta via e-post 
och MPV har inte upplevt några betydande svårigheter. Representanter från MPV har varit i 
Kina vid ett enda tillfälle. Naturligtvis skulle det krävas mer om företaget skulle ha en egen 
produktionsanläggning i Kina och då är det sannolikt att såväl företagets storlek som 
internationella erfarenheter skulle vara otillräckliga.  
 

                                                 
31 Korrelation 0,57. Signifikans 0,000. Se Bilaga 3 3.8 
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5.4 Kinaspecifika faktorers påverkan på motiven 
– Det kineserna gör på två månader tar sex månader i Europa – de är väldigt effektiva och 
Kina är verkligen inget u-land när det gäller produktion. Rolf Gustafsson på Moderna Verktyg i 
Söderköping AB uttalar sig baserat på egen erfarenhet. Sedan några år tillbaka tillverkas större 
delen av de verktyg för formsprutning som företaget säljer i Kina. Anledningen till att 
produktionen flyttades var prisskillnaderna.  
 
Avståndet till Kina, både det geografiska och det kulturella, kan dock vara ett problem ibland. 
Eftersom ett svenskt och ett kinesiskt företag ofta har olika föreställningar om hur saker brukar 
fungera, menar Rolf att kommunikationen blir extra viktig. Tidsskillnaden och det faktum att det 
är så få som kan prata engelska bland de kinesiska teknikerna gör detta lite komplicerat ibland. 
Rolf uppfattar dock att de kineser som han varit i kontakt med varit ärliga och seriösa och han 
har hittills aldrig blivit lurad. Att mycket kan skötas via e-post och att företagens CAD-program 
är kompatibla med varandra underlättar också.  
 
Bristen på flexibilitet är enligt Rolf det som är svårast att hantera. I Europa planeras 
kapacitetsbehov på lång sikt och marknaden är trög. I Kina är det däremot inte ovanligt att ett 
företag ger en offert, men när ordern läggs några månader senare är kapaciteten redan såld. 
Detta drabbar den beställare som inte har någon alternativ leverantör som backup. Fem 
veckors båtfrakt är också något som påverkar flexibiliteten. En del enklare produkter tål inte 
den ledtiden och sådana tillverkas fortfarande i Söderköping.  
 
Ett problem som Rolf har upplevt är att det är svårt att få in råvaror i Kina, tullarna är höga. 
Trots detta är konkurrensen mellan olika leverantörer i Kina stor och det gynnar utländska 
företag som vill köpa de produkter som tillverkas. Kapaciteten hos verktygsleverantörerna i 
Kina ökar också, så konkurrensen kan bli ännu större på sikt. 

5.4.1 Försäljning i Kina 
Som tidigare framgått är anledningen till Fergas Kinaetablering möjligheten att sälja till 
kunder som finns där. 

”Anledningen till att vi finns i Kina är att vi har globala kunder som finns 
där och som vill ha sina leverantörer nära för att minska transporttider och 
-kostnader. Från Kina säljer vi till resten av Asien, Australien och Nya 
Zeeland.” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 

Hur företag upplever marknaden i Kina varierar. Endast ett av företagen som har kontakt med 
Kina för att få avsättning för sina produkter upplever att den kinesiska marknadens storlek 
påverkar deras uppfattning om Kina negativt och ingen upplever tillväxten som något 
negativt. 
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Som visas i diagrammet är det en klar majoritet som upplever att tillväxten och storleken gör 
Kina mer attraktivt. Det är naturligt att deras bild av marknaden är positiv eftersom de annars 
rimligtvis inte skulle ha försökt sälja där. Det intressanta är snarare att marknadens tillväxt i 
högre grad gör Kina attraktivt vilket tyder på att det är den framtida marknaden som är 
intressant och att många av de satsningar som görs, görs för att ta marknadsandelar på vad 
som är på väg att bli en stor och viktig marknad.  

5.4.2 Resurser i Kina 
”Det är väldigt sällsynt med kinesiska ingenjörer som pratar engelska, det 
är oftast marknadsfolk som gör det. Och ska man försöka föra en teknisk 
diskussion med dem, då blir det fullständigt galet. Arbetskraften i Kina är 
billig, men ska man ha en tekniker som pratar engelska, då blir det dyrt.” 
 Ola Harder, Verktygsmekano i Motala AB 

Ovanstående citat visar på vikten av att hitta kinesisk personal med rätt utbildning och 
kompetens. Vilken typ av resurs företagen söker varierar dock mellan företagen. Ett tydligt 
samband finns mellan företagens anledning bakom etableringen av kontakt med Kina och 
vilka resurser de tycker är viktiga på den kinesiska marknaden. De företag som önskar få 
tillgång till resurser för produktion utanför Kina tycker att tillgången och kostnaden på 
lågutbildad arbetskraft, tillgången på leverantörer samt kostnaden för råvaror och 
komponenter gör Kina mer attraktivt33. 
 
Att ha kontakt med Kina för att bedriva produktion i landet påverkas istället av tillgången på 
högutbildad arbetskraft, tillgången på leverantörer och den kinesiska arbetsmoralen.34 Detta 
kan tolkas som att de företag som vill bedriva produktion i landet inte klarar sig med 
lågutbildad arbetskraft utan kräver mer kompetent personal samtidigt som de företag som 
önskar importera insatsvaror är mer intresserade av låga kostnader för produkter tillverkade 
med mycket manuellt, okvalificerat arbete.  

                                                 
32 Svarat 4 eller 5 på om motiv till Kinakontakt är att sälja i övriga Asien, till nya eller till befintliga kunder  
33 Signifikant positiv korrelation på minst 0,05-nivå mellan tillgång till resurser för produktion utanför Kina och 
hur de nämnda faktorerna påverkar synen på Kina. Se Bilaga 3 4.1 
34 Signifikant positiv korrelation minst på 0,05-nivå mellan tillgång till resurser för produktion i Kina och hur de 
nämnda faktorerna påverkar synen på Kina. Se Bilaga 3 4.2 

Figur 19: Marknadens tillväxt är viktigare än storleken för företag som är i Kina för att sälja32 
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När arbetskraftskostnaden är lägre blir materialkostnaden desto viktigare: 

”Materialpriserna slår hårt eftersom lönekostnaden är så låg. När stål-
priserna gick upp för några år sedan slog det rakt igenom på kinesiska 
priser. I Europa är det mycket mer förädling och overheadkostnader, så där 
blir effekten mindre.” 
 Erik Carlsson, Jens S. Transmissioner AB 

Hur priserna för råvaror i Kina förhåller sig till dem i Europa råder det delade meningar om 
och det verkar som om det är kvaliteten som avgör hur priset förhåller sig till priser i Europa. 
På ABS Production och hos Jens S. gör de gällande att priserna för insatsvaror är lägre än i 
Kina än i Europa, men Verktygsmekano ger en annan bild då de berättar att de köper 
europeiskt stål i Kina vilket, beroende på kvalitet och ursprung är upp till dubbelt så dyrt där. 
I nedanstående diagram visas att uppfattningarna om hur attraktiv prisnivån är i Kina skiljer 
sig åt mellan olika företag. Det är troligt att priserna beror dels på regionala skillnader i Kina 
men framförallt på vad det är för typ av råvaror som ska köpas in.  
 

 
Något annat som påverkar företagen som önskar köpa insatsvaror i Kina är att de kinesiska 
företagen jobbar mer batch-orienterat, det vill säga att de tillverkar större uppsättningar åt 
gången. Detta är något som har framkommit i flera av intervjuerna.  

”Flexibiliteten saknas helt. Och eftersom de jobbar så batchorienterat 
måste du köpa stora mängder för att det ska bli ekonomi i det hela.” 
 Erik Carlsson, Jens S. Transmissioner AB 

Enligt Anders Markstedt på HGL Hong Kong Ltd beror detta till stor del på det historiska 
arvet. De kinesiska, statliga företagen jobbade nästan uteslutande på det sättet. Anders menar 
dock att batchtänkandet och tillverkningen mot lager är vanlig i Sverige också. Att det är så i 
Sverige beror enligt honom på att omställning av högautomatiserade maskiner som finns här 
är kostsamt. På HGL i Kina har de investerat i maskiner som enligt Anders har samma 
tekniska precision som svenska maskiner, men på grund av lägre automationsgrad är de 
betydligt billigare. Maskinerna sköts av personer med relativt hög utbildningsnivå och 
förståelse för processerna vilket leder till korta ställtider och därmed möjlighet att tillverka 
små serier.  

                                                 
35 Svarat 4 eller 5 på om motiv till Kinakontakt är att få tillgång till resurser för produktion i eller utanför Kina.  

Figur 20: Företag som har kontakt med Kina för resurser35 oeniga om prisers påverkan på attraktiviteten 
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”Här i Kina tillverkar vi bara mot order till skillnad från i Sverige där man 
tillverkar mer mot lager.” 
 Anders Markstedt, HGL Hong Kong Ltd. 

HGL har alltså lyckats bli mer flexibla genom att finnas i Kina samtidigt som Jens S. 
flexibilitet minskar kraftigt när de handlar med kinesiska leverantörer. Andra företag har haft 
upplevelser av båda typerna. Skillnaderna beror i stor utsträckning på att det handlar om olika 
produkttyper, olika leverantörer och olika regioner.  

5.4.3 Underlättande eller försvårande omständigheter i Kina 
I det här avsnittet behandlar vi hur olika omständigheter som finns i Kina påverkar företagens 
möjligheter och önskan om att etablera kontakter med Kina. Det som tas upp här är det som i 
våra intervjuer har visat sig vara viktigt.  

Grundläggande förutsättningar 
”Det skiljer lite i tidszon men den det går bra via mejl.” 
 Tommy Toreson, Motala Plast och Verktygs AB 

I djupintervjuerna framkom att en uppenbar svårighet med att göra affärer med Kina är det 
stora avståndet dit. Dock gör modern teknik att det inte innebär så stora problem, de som 
kvarstår är skillnaden i tidszon och tiden det tar att transportera hit saker.  
 
En ytterligare sak som diskuterats är det faktum att Kina är enormt stort – mer en kontinent än 
ett land – och att det dessutom skiljer mycket mellan de olika regionerna. Att den kinesiska 
marknaden är enorm är en av anledningarna till att intresset för Kina är stort, men det visar sig 
också att det av den anledningen är viktigt var i Kina man hamnar. Man kan inte vara nära den 
”kinesiska marknaden” genom att bara ha ett försäljningskontor i landet. Det är dessutom inte 
särskilt troligt att någon som säger sig behärska de lokala traditionerna förstår sig på kulturen 
i andra regioner. En analogi som nämnts är att ingen skulle komma på tanken anställa en 
portugis för att sälja något i Sverige med motiveringen att en europé har koll på den 
europeiska kulturen.  
 
Att det skiljer mycket mellan regionerna visar sig vara viktigt både för dem som är där för att 
få tillgång till resurser och för dem som vill sälja. Som vi beskrev så är det många av 
företagen som ger bilden av att lokaliseringen i Kina skett slumpmässigt. Det verkar dock 
vara företagens kontakter som styrt dem och vi ser att de därför i stort har hamnat i regioner 
där den typ av resurser de behöver finns tillgängliga. Till exempel har flera företag som 
outsourcat produktion hamnat i Guangdongprovinsen vilket stämmer väl med hur företags-
strukturen ser ut där. 

”I Guangdong-provinsen i Kina finns många mindre tillverkningsföretag 
som tillverkar små produkter. Stora företag finns oftare runt Shanghai och 
Peking där det finns 20-30 specialiserade företagsparker som erbjuder 
speciella förmånliga villkor för utländska företag.” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 

En fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning för företag som vill etablera 
kontakt med Kina. Att detta finns skall trots den snabba utvecklingen inte ses som självklart. 
Flera företag vittnar till exempel om att elförsörjningen slår ifrån på nätterna eller försvinner 
helt någon dag i veckan. En annan grundläggande svårighet som många tar upp är 
språkskillnaderna. På Moderna Verktyg finns planer för hur problemet ska hanteras.  
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”Antingen anställer vi någon i Kina som hanterar leverantörsrelationerna 
där eller en kines som jobbar här för att kunna kommunicera med dem där. 
Jag är flytande på svenska och gör mig förstådd på en del andra språk, men 
jag är ju bäst på svenska” 
 Rolf Gustafsson, Moderna Verktyg i Söderköping 

Politisk påverkan 
Att myndigheternas inblandning påverkar framkom i samtliga intervjuer och många upplever 
det som krångligt, men viktigt, att sköta myndighetsrelationer. Rikard Wallman illustrerar 
vikten av att komma överens med myndigheterna: 

”Bra myndighetskontakter är A och O och för ett litet företag är det ofta 
enklare i en mindre by. Det är därför mycket viktigt att myndigheterna är 
intresserade av att det ska gå bra för företaget.” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 

Detta visar hur viktigt det är med lokala myndigheters påverkan. Sett till det politiska styret i 
landet som helhet framkommer andra synpunkter. Vad gäller patentskydd i Kina säger Pär 
Olof Funck följande: 

”Man kan inte skydda sig. Patent är inget skydd mot kopiering, vi har inget 
patent i Ryssland och inget i Kina för det är ingen vits. De kopierar ändå 
och det kostar bara pengar.” 
 Pär Olof Funck, Assalub AB 

Istället för att söka patent söker Assalub skydda sig genom att ständigt utveckla nya produkter 
och ligga steget före sina konkurrenter och eventuella piratkopior. Den negativa bilden av 
immaterialrättsskyddet förstärks i enkätsvaren vilket visas i nedanstående figur. Björn Aschan 
som är advokatbyrån Vinges Kinachef berättar dock att Kina har en mycket bra lag för skydd 
av intellektuella rättigheter och att det går att få rätt om vissa förutsättningar är uppfyllda, till 
exempel måste man bevisa att man arbetat aktivt för att skydda sitt patent. Något annat som 
framkommit är att ett företag inte är skyddat mot kopiering från kinesiska företag bara för att 
de inte säljer sina produkter där; det räcker till exempel att en produkt visas upp på en mässa i 
Tyskland för att den ska bli kopierade vilket kan vara bra att tänka på. 
 

 

Figur 21: Myndigheters agerande och bristen på immaterialrättsskydd gör Kina mindre attraktivt 
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Att Kina trots sin alltmer kapitalistiska framtoning fortfarande är en kommunistisk diktatur 
märks och det framkommer i flera av intervjuerna. Den rättsosäkerhet som följer av att 
lagarna endast tillämpas ibland och framförallt då myndigheterna vill statuera exempel är ett 
exempel på en svårighet som tas upp. Erik Carlsson förklarar problemet: 

"Just den här inkonsekventa lagtillämpningen gör ju att rättsläget blir 
ganska osäkert. En lag betyder inte så mycket - utom ibland. Om ett företag 
går efter lagens bokstav och är det enda i branschen som gör det, då kan de 
inte konkurrera. Det krävs kanske att man ska vara född där borta för att ha 
den här känslan för vad som är tillåtet och inte." 
 Erik Carlsson, Jens S. Transmissioner AB 

Kinas medlemskap i WTO och i regionala frihandelszoner är något som enligt vår teoristudie 
skulle kunna göra Kina mer attraktivt men i enkätsvaren är det en majoritet som inte tycker att 
det påverkar i vare sig positiv eller negativ riktning. Intressant att notera är att några svarat att 
det påverkar Kinas attraktivitet negativt. Att företag inte anser att WTO-medlemskapet gör 
Kina mer attraktivt tolkar vi som att de ser det som en hygienfaktor, det vill säga att 
medlemskapet kan göra det enklare för företag att handla med Kina, men att medlemskapet i 
sig inte gör Kina mer eller mindre attraktivt för de syften företagen har.  

Affärsomständigheter 
Att det finns skillnader mellan att göra affärer i Kina och i västvärlden framkommer tydligt. 
Generellt sett är dock de vi pratat med mycket positiva till sina erfarenheter även om alla som 
har någon form av inköp från Kina pratar om vikten av att vara noggrann och specificera mer 
än här. 

”Man måste specificera ordentligt när man har att göra med kineser. Kan 
kineserna tjäna pengar så gör de det. Man måste alltså speca stålkvalitet 
och priser ordentligt, det behöver man inte göra i Sverige” 
 Tommy Toreson, Motala Plast och Verktygs AB 

Ovanstående citat visar att risken finns att man som svensk blir ”lurad” om man inte är 
försiktig. För att undvika detta är det viktigt att bygga långsiktiga, personliga relationer och 
inte ständigt byta mellan leverantörer i jakt efter det lägsta priset eftersom risken då är att man 
får sämre kvalitet än önskat.  
 
I enkätsvaren kan utläsas att både den kinesiska arbetsmoralen och affärsetiken påverkar 
bilden av Kina något negativt. Detta kontrasteras dock av den genomgående positiva bilden 
av arbetsmoralen som vi fått under våra intervjuer där kineserna beskrivs som mycket hårt 
arbetande, till exempel säger Ola Harder: 

”De är så jäkla mycket folk där, och de kanske gnor på lite bättre också.” 
 Ola Harder, Verktygsmekano i Motala AB 

En ytterligare viktig faktor som påverkar affärsomständigheterna är hur väl internationella 
standarder används. I enkätsvaren framkommer att användningen av standarder i Kina gör 
varken till eller från för de flesta företag men att den totalt sett påverkar mer negativt än 
positivt. I djupintervjuerna berättas att det är mycket viktigt att internationella standarder 
används vilket tyder på att de som svarat att standardanvändandet i Kina påverkar negativt 
anser att det används i för låg utsträckning.  
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5.4.4 Sammanfattning av observerade Kinaspecifika faktorer 
Företag som är intresserade av att sälja i Kina har ett långsiktigt perspektiv eftersom de visat 
sig vara mer intresserade av marknadens tillväxt än av den nuvarande storleken på den 
kinesiska marknaden. Tillgången och kostnaden på till exempel råmaterial och energi verkar 
inte vara vare sig konsekvent högre eller lägre, utan den resurs som svenska företag främst är 
ute efter i Kina är tveklöst arbetskraft. Beroende på grad av engagemang i Kina ställer 
företagen olika krav – de som uteslutande köper in varor eller outsourcar produktion är mest 
intresserade av att arbetskraften är billig, ju högre grad av engagemang ett företag har, desto 
viktigare blir det att arbetskraften också är välutbildad. Bristande engelskkunskaper är det 
kompetensproblem i Kina som flest stöter på.  
 
Att Kina ligger långt borta och i en annan tidszon är ett problem för företag som outsourcat 
dit, men med hjälp av modern teknik tycker de flesta att det är möjligt att hantera. Eftersom 
själva produktionstiden ofta är kortare än i Sverige blir effekten av transporttiden från Kina 
till Sverige begränsad. De flesta som vill sälja i Kina anser dock att Sverige ligger för långt 
bort för att låta bli att etablera egen produktion i Kina, åtminstone om produktionskostnader 
tas med i kalkylen och det handlar om något större volymer.  
 
Den allmänna uppfattningen verkar vara att det är svårt att som utlänning hantera kontakter 
med kinesiska myndigheter, främst på grund av att lagtillämpningen på lokal nivå av många 
uppfattas som svårförutsägbar. För innovativa företag är det dåliga skyddet av immaterialrätt 
ett problem, men många av de undersökta företagen har inga egna produkter vilket gör att de 
inte påverkas särskilt mycket. Att internationella standarder används i Kina är viktigt för 
företagen, men allt är inte standardiserat, så det ställs höga krav på specifikationer. De som 
har kontakter med Kina är positivt inställda till affärsetik och arbetsmoral i Kina, men de 
flesta är överens om att tjäna pengar är en starkare drivkraft än i Sverige – något som leder till 
att det gäller att se upp för att undvika att bli lurad.  
 
Moderna Verktyg uppfattar det långa avståndet till Kina som ett problem. Dels på grund av 
kommunikationssvårigheterna som följer av olika kulturella referensramar, språksvårigheter 
och tidsskillnader, dels på grund av den bristande flexibiliteten som följer av fem veckors 
båtfrakt och olika framförhållning i produktionsplaneringen i Kina respektive Europa. Detta 
har lett till att inte alla produkter tillverkas i Kina. Övriga förutsättningar för att producera i 
Kina uppfattar Moderna Verktyg som goda; konkurrensen mellan kinesiska leverantörer är 
stor och kapaciteten ökar, något som håller prisnivåerna nere. Kvaliteten på det som tillverkas 
i Kina upplevs som god och Moderna Verktyg uppfattar affärsetiken som bra.  
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5.5 Typ av kontakt hos de undersökta företagen 
År 2003 började Rikard Wallman, ansvarig för försäljning och marknad på Fergas AB, att 
undersöka möjligheterna till att starta ett joint venture i Kina tillsammans med en leverantör. 
Affären blev inte av, men erfarenheterna från förberedelsearbetet gav Rikard och Fergas 
självförtroende nog att våga satsa på egen hand. För ungefär ett år sedan började Fergas 
kinesiska dotterbolag att producera fläktar till företagets kunder på den asiatiska marknaden.  
 
Något Rikard är noga med att understryka är att motivet till etableringen i Kina inte var att 
sänka produktionskostnaderna för det som säljs i Sverige. På grund av mycket hög 
automationsgrad är produktionen i Linköping kostnadsmässigt i nivå med, eller billigare än, 
produktionen i Kina. Istället handlade det om att tillfredställa behoven hos det kunder som 
befinner sig i Kina eller angränsande länder genom att öka kapaciteten och förkorta ledtiderna 
för leverans till dem.  
 
Rikard menar att den enskilt viktigaste nyckeln till framgång i Kina är att hitta en bra VD som 
både har kännedom om den kinesiska marknaden och förstår den svenska affärskulturen. Innan 
VD och andra nyckelpersoner i Kina var rekryterade hade Fergas ledningsgrupp i Sverige ett 
tungt lass att dra, tyngre än vad man hade räknat med. Eftersom Fergas kvalitets- och 
kapacitetskrav ställer krav på avancerade maskiner har anläggningen i Kina också krävt 
omfattande investeringar. Maskinerna har hittills levererats från Europa och USA vilket har 
gjort att tillväxthastigheten begränsats. 
 
Fergas har sedan många år ett joint venture i USA som servar kunder på den kontinenten. Att 
hålla ihop tre bolag i olika tidszoner och kulturella sfärer är en utmaning. Det ställer höga krav 
på kommunikation mellan personer i ledande befattningar på de olika platserna och eftersom 
företagets kunder är globala är en gemensam prispolitik för att undvika kannibalisering 
nödvändig, men svår.  

 
Hur företagen väljer att sköta sina kontakter med Kina varierar kraftigt. Som framkom i 
referensramen önskar vi klassificera kontakterna efter graden av engagemang där att inneha 
en egen produktionsanläggning räknas som högst engagemang och där affärerna sköts helt 
ifrån Sverige som lägst engagemang. Det finns ytterligare en dimension i om den verksamhet 
som nu utförs i Kina är outsourcad – utförs av ett annat företag efter att tidigare skötts inom 
företaget – eller inte. I vår enkätundersökning valde vi att fokusera på den senare dimensionen 
men ur enkätsvaren går oavsett detta att i mångt och mycket utläsa graden av engagemang. 
 
Vad säger då statistiken? Av företagen som har kontakt med Kina är det knappt 20 % som 
liksom Fergas har egen produktion där. Nästan dubbelt så många har outsourcat produktion 
till någon kinesisk leverantör (se Figur 22). Nästan alla företag som har egen produktion i 
Kina har också försäljning där, medan motsvarande andel av de outsourcande företagen är en 
tredjedel. Detta innebär att ett företag kan förekomma i mer än en stapel i Figur 22. 
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5.5.1 Egen produktion i Kina 
De företag som har egen produktion i Kina har i betydligt högre utsträckning än andra kontakt 
med Kina för att få tillgång till resurser för produktion i Kina, för att inte förlora 
marknadsandelar till konkurrenter, för att sälja till befintliga kunder med verksamhet i Kina 
och för att sälja till andra delar av Asien.36 
 
I tidigare avsnitt har vi kunnat bekräfta att egen produktion är den typ av verksamhet som 
kräver störst engagemang från det svenska företagets sida. De företag vi pratat med verkar 
överens om att det är svårt för alltför små företag att starta egen produktion, både på grund av 
att de inte har tillräckliga ekonomiska resurser och på grund av att den managementinsats som 
krävs förutsätter att det finns mer än en person i en ledningsgrupp som kan ta ansvar. 
Utlandserfarenhet i allmänhet verkar inte vara något nödvändigt krav för att lyckas med egen 
produktion i Kina, men däremot tyder mycket på att tidigare erfarenheter från arbete i Kina är 
en klar fördel. Till stor del beror detta på att företagen då lyckats bygga ett nätverk som kan 
utnyttjas för att få guidning i det stundtals snåriga regelverk som gäller för utländska företag 
som vill etablera sig i Kina.  
 
Förutom de praktiska svårigheterna i att sätta upp en ny produktionsanläggning finns det 
andra potentiella problem som är svårare att sätta fingret på. För många företag är 
produktionen själva kärnverksamheten och oavsett om det handlar om att flytta hela produk-
tionen eller att replikera den i ett annat land, så är det inte alldeles enkelt. Pär Olof Funck, vd 
för Assalub AB säger så här:  

”Det kostar ju att producera någon annanstans, man ska föra över ett 
know-how. Även om det finns väldigt mycket högteknologi i Kina så är det 
väldigt mycket av själen som ska flyttas med. Jag har väldigt stor respekt 
just för att flytta en produktion, jag vet att det inte är så enkelt.” 
 Pär Olof Funck, Assalub AB 

Trots att det är svårt att etablera produktion i Kina väger för många företag fördelarna över, 
alternativt upplever de att de inte har något val. De företag som levererar direkt till en kund 
som flyttat verksamhet till eller expanderar i Kina hamnar ofta i en situation där en egen 
produktionsanläggning i Kina är den enda möjligheten. Den som inte följer med till Kina 
riskerar på lång sikt att förlora affärer i Sverige också.  
                                                 
36 Skilda medelvärden med signifikans 0,000, 0,01, 0,05 respektive 0,006. Se Bilaga 3 5.1 

Figur 22: Typ av verksamhetskontakt 
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”Många tar beslutet att de inte vill eller orkar satsa på Kina utan 
koncentrerar sig här hemma, även om en kund går till Kina. Det är väldigt 
farligt att tänka så, för kunden hittar ju en annan leverantör där borta. Och 
om den leverantören blir duktig, vad är det som hindrar den från att 
konkurrera med dig här hemma?” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 

HGL är ett företag som valde att satsa på Kina. Företaget arbetar med finmekanisk 
bearbetning av metall och levererar till stora företag i telekom och industri, till exempel 
Ericsson och Atlas Copco. De startades som ett kinesiskt dotterbolag i en svensk koncern, 
men när telekomkrisen kom försvann stora delar av kundunderlaget och moderbolaget gick i 
konkurs. Den kinesiska delen av företaget köptes då ut och är idag Hong Kong-baserad med 
en produktionsanläggning i Guangdong-regionen. En del av de produkter företaget säljer går 
till kunder i Kina men det mesta går till Västvärlden – Europa och USA. Beroende på vad det 
är för produkter är det olika viktigt att ligga nära kunden berättar Anders Markstedt.  

”Det är alltid en fördel att ha montaget nära, särskilt när du handlar med 
billiga produkter. Ju billigare produkt, desto större andel av priset är 
fraktkostnad.” 
 Anders Markstedt, HGL Hong Kong Ltd.  

För företag vars kunder finns i Kina framkommer att det är svårt att konkurrera med kinesiska 
leverantörer från Sverige. Detta eftersom de konkurrensfördelar som svenska företag anger 
gentemot kinesiska konkurrenter vid försäljning i Sverige – de som kommer av att ligga nära 
kunderna – i detta fall verkar till kinesiska företags fördel istället. Dessutom är produktions-
kostnaderna generellt sett lägre i Kina än i Sverige. De som vill vara underleverantörer till 
företag i Kina måste alltså i stor utsträckning producera där också. Denna bild bekräftas av 
Rickard Danielsson på Exportrådet i södra Kina. De flesta företag som har försäljningskontor 
i Kina har redan egen produktion där, men bland dem som inte har det finns vissa planer på att 
starta egen produktion inom en snar framtid. 

”Inom en femårsperiod tror jag att vi har egen produktion i Asien.” 
 Anders Claesson, ABS Production Vadstena AB 

Fergas satsning i Kina är tydligt offensiv och företaget avser att växa ännu mer i framtiden. 
Engagemanget i Kina gynnar inte bara verksamheten där, hittills har satsningen i Kina 
inneburit att företaget fått öka produktionen även i Sverige. Planen är att expandera ytterligare 
i framtiden, både på i Sverige och utomlands. 

”Tanken är att fabriken i Kina ska försörja hela Asia Pacific. Så 
småningom kan det bli aktuellt med en etablering i Indien också.” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 

Fergas är inte ensamma om att vilja växa mer efter att ha startat egen produktion i Kina. 
Samtliga företag som redan idag har produktion där planerar att utöka såväl produktionen som 
försäljningen i Kina inom tre år. Intressant att notera är att detta gäller oavsett hur länge 
företaget har varit i kontakt med Kina. De första bland företagen som idag har egen 
produktion verkar ha etablerat kontakt med Kina 1990, ungefär samtidigt som det blev möjligt 
att starta privata företag med kinesiskt ägande (se Figur 22). Företagen med senast etablerade 
kontakter började jobba med Kina 2004 och själva produktionsanläggningarna har i några fall 
startats upp först i år. Trots att företagen alltså haft olika lång tid på sig att växa på den 
kinesiska marknaden verkar samtliga se stor potential för ytterligare tillväxt.  
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Beror då den optimistiska synen på expansionsmöjligheter på att företagen med egen 
produktion i Kina har en mer positiv syn på landet än vad andra har? Så verkar inte vara fallet 
enligt vår undersökning. Företag med egen produktion utmärker sig inte på något särskilt sätt 
när det gäller synen på Kina. 
 
Företagen tillfrågades om hur olika faktorer påverkade Kinas attraktivitet med tanke på 
etablering av den typ av kontakt som det aktuella företaget var intresserat av. En jämförelse 
mellan dem som har egen produktion – den högsta graden av engagemang – och dem som 
outsourcat – antingen med egen inköpspersonal i Kina eller med kontakter skötta från Sverige 
– visar att de företag som ”bara” outsourcar är mer positiva på flera områden. Antalet 
observerade fall är för litet för att kunna dra några säkra slutsatser om skillnaderna, men de 
tendenser till skillnader som framträder är intressanta och visas därför i Figur 24.  
 

 
Vad beror detta resultat på? Vi tror att det finns ett antal förklaringar. Att konkurrensen 
uppfattas som positiv av dem som outsourcar är inte så märkligt, eftersom den gör att 
potentiella tillverkare i Kina kan ställas mot varandra för att hålla kostnaderna nere. Att den 
uppfattas som något negativ av dem som producerar beror troligen på att de oftare försöker 
sälja sina produkter i Kina, vilket gör att konkurrensen drabbar dem själva istället för att 
gynna dem. När det gäller kostnader för och tillgång på arbetskraft är en möjlig orsak till 

Figur 23: År som första kontakten etablerades för företag med egen produktion i Kina 
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Figur 24: Outsourcande företag är mer positiva till Kina 
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skillnaden att de outsourcande företagen inte själva ställts inför problem med att rekrytera 
personal. Företag med egen produktion har direkt egen erfarenhet och kan därför ha uppfattat 
svårigheter som de outsourcande företagen inte behövt ta i itu med. 
 
En annan orsak till företagens åsikter kan vara olika målsättningar och förväntningar. De 
outsourcande företagen är inte ute efter att nå en marknad, utan i princip bara efter att sänka 
sina kostnader. Detta gör att de enskilda faktorer som spelar störst roll är just att det går att få 
tag i billig arbetskraft i Kina. När outsourcingen är genomförd och produktionskostnaderna 
reducerade är den här typen av företag i princip ”färdiga” med Kina. Företag som producerar i 
Kina vill som tidigare sagts ofta sälja där också och för ett resonemang där flera olika delar än 
bara lönekostnad spelar in.  

5.5.2 Personal i Kina 
I enkäten har vi inte explicit frågat om företagen har egna anställda i Kina. Bland de företag 
som vi intervjuat har dock några egen personal och då oftast i form av försäljningspersonal, 
inköpare eller kvalitetstekniker. De företag som ingår i en koncern, till exempel ABS 
Production, har ofta tillgång till personal i Kina via något annat koncernbolag.  

”All försäljning i Asien går via koncernens försäljningsbolag i Shanghai 
och Singapore.”  
 Anders Claesson, ABS Production Vadstena AB 

Verktygsmekano har också utnyttjat sig av ett systerbolag som redan har verksamhet i Kina 
för att kunna anställa kvalitets- och inköpsansvariga. Dessa personer är formellt anställda av 
det andra koncernbolaget, men jobbar heltid för Verktygsmekano. Ola Harder, VD på 
Verktygsmekano, upplever att tillgången till egen personal är en stor fördel jämfört med andra 
företag som köper verktyg i Kina.  

”Eftersom vi har egna konstruktörer kan vi jobba med mindre, billigare 
leverantörer som inte har konstruktionskapacitet, men som har väldigt bra 
utrustning. Hade vi inte haft egna kineser anställda hade det inte fungerat, 
det är jag helt säker på. De kan ju kulturen och så.”  
 Ola Harder, Verktygsmekano i Motala AB 

Flera av de företag som idag outsourcar produktion har funderingar på att anställa någon med 
inköpsansvar i Kina. Det är, jämfört med att sätta upp en hel fabrik, en förhållandevis 
blygsam investering. Skillnaden mellan företag som väljer att anställa och företag som inte 
gör det verkar vara betydelsen av de produkter som köps in. När det handlar om stora volymer 
som utgör en betydande del av företagets omsättning, som i Moderna Verktygs fall, upplevs 
behovet av en egen anställd med ansvar för att hantera Kinainköpen som viktigt.  

”Vi har ingen anställd i Kina idag, men tanken är att vi ska ha en 
inköpsansvarig där.” 
 Rolf Gustafsson, Moderna Verktyg i Söderköping AB 

Ett fall där det inte finns planer på att anställa någon i Kina, är Motala Plast och Verktygs. Vi 
ser två orsaker till detta. För det första är antalet verktyg som köps från Kina relativt litet. 
Även om de står för en stor andel av företagets totala inköp gör företagets litenhet att 
mängden ändå är hanterbar. För det andra är det inte själva verktygen som MPV säljer vidare 
till sina kunder, utan formsprutad plast. Eftersom det är MPV själva som ska använda 
verktyget har de större möjlighet att hantera och åtgärda fel om de skulle upptäckas. Jens S. är 
ett annat företag som inte planerar att anställa någon i Kina. I det fallet handlar det snarare om 
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att produkterna som köps in är av standardkaraktär och de utgör inte en del av Jens S. 
kärnsortiment.  

5.5.3 Lägre former av engagemang 
Ungefär tre fjärdedelar av de företag som har kontakt med Kina har varken outsourcad eller 
egen produktion och de har inte heller egen säljverksamhet. Även om vi inte explicit ställt 
frågan är det alltså föga sannolikt att något av dessa företag har egna anställda i Kina. De 
inköp och den försäljning som är kopplad till Kina ligger för de här företagen oftast på en till 
två procent37 och Kina har alltså en mycket liten betydelse för företagens verksamhet. Tyvärr 
är statistiken bristfällig från den här gruppen.38 Det framträder trots detta ett intressant 
mönster. Bilden av Kina är genomgående mycket mera negativ än vad den är för de företag 
som har egen produktion, outsourcad produktion eller egen försäljningspersonal (se Figur 25). 
 

 
Den översta stapeln visar att företagen med lågt engagemang i Kina i större utsträckning har 
fått sin bild av Kina påverkad negativt av andra företags satsningar. Att de i högre grad 
påverkas av vad de hör om andra företag är naturligt då de själva har mindre att jämföra med. 
Att de dessutom tycker att Kinas medlemskap i WTO påverkar bilden negativt beror troligtvis 
på att de svarande företagen på grund av detta är rädda för en ökad konkurrens från kinesiska 
företag.  
 
Hur fungerar då Kinakontakterna för företag som inte har någon personal på plats? Företagen 
ger en bild av att det fungerar bra och att det tack vare modern teknik är lätt att kommunicera 
med Kina. Även här framkommer dock att personliga, långsiktiga relationer är viktiga.  

                                                 
37 Export: min 0 %, max 40 %, medel 1,6 %. Import: min 0 %, max 30 %, medel 1,38 % Se Bilaga 3 5.2 
38 Få har fyllt i hela enkäten, på vissa frågor är svarsfrekvensen för den här gruppen bara cirka 30 %. Troligen för 
att enkäten inte i så stor utsträckning riktade sig mot dem och att de därför inte är särskilt motiverade. 

Figur 25: Företag utan starka band till Kina har en mörk bild av landet 
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”Vi jobbar i huvudsak med två stora leverantörer och vi besöker dem minst 
en gång om året. De har varit här också och kontakten funkar bra.”  
 Erik Carlsson, Jens S. Transmissioner AB 

Det är möjligt att det skulle löna sig för flera av de företagen som idag inte har något särskilt 
högt engagemang i Kina att öka det, men det finns också fallgropar. En av riskerna med att 
öka sitt engagemang, till exempel genom att börja outsourca, är att företagen lämnar ifrån sig 
en för stor insyn i verksamheten och att de därför på sikt riskerar att leverantören blir en 
konkurrent. Rikard Wallman funderar över hur företag som, till skillnad från Fergas, väljer att 
outsourca ska klara sig på längre sikt.  

”Faran är att man i förlängningen lämnar över mycket kunskap och 
intelligens. Man har inget bra avtal eller juridiskt skydd att den här 
leverantören verkligen är kvar och jobbar för mig om två år. Om kunderna 
finns i Kina finns det ju ingen anledning för leverantören att sälja via dig.” 

Rikard Wallman, Fergas AB 
Ur statistiken kan vi utläsa att många företag tror att de kommer att öka sitt engagemang den 
kommande tiden. En tredjedel av de företag som idag bara köper/säljer från/till Kina tror att 
de inom tre år har outsourcat någon verksamhet till Kina – antingen genom att anlita en 
distributör eller genom att flytta produktion till en kinesisk leverantör. Ett fåtal planerar också 
att ta steget till att starta egen produktion. Inget av företagen tror att exporten kommer att 
minska och många tror att den kommer att öka. Importen kommer också i genomsnitt att öka. 
Det visar sig också att en ökning av engagemang är möjlig för flera av företagen. Till exempel 
har Assalub blivit kontaktade av företag som säger sig vilja representera dem och sälja deras 
produkter i Kina.  

”Vi har blivit uppringda av kinesiska företag som vill representera oss, men 
vi är lite tveksamma till att överhuvudtaget sälja i Kina. Vi är väldigt 
innovativa och rädda för kopiering av våra produkter. En del av dem som 
ringt oss har säkert haft sådant i baktanke.”  
 Pär Olof Funck, Assalub AB 

5.5.4 Sammanfattning av typer av kontakt som observerats 
Hur högt engagemang ett företag har beror i stor utsträckning på vad syftet med verksamheten 
i Kina är. De företag som önskar sälja på den kinesiska marknaden har oftast ett högre 
engagemang i form av en produktionsanläggning i Kina. Denna bild förstärks över tiden. För 
de företag som söker sänka sina produktionskostnader genom att få tillgång till de låga 
kostnader för arbetskraft är outsourcing det vanligaste sättet. Bland dessa företag är det inte 
ovanligt att ha en anställd i Kina som därifrån effektivare kan sköta inköpen. Om företagen 
har en anställd eller inte verkar bero på hur viktig den outsourcade verksamheten är. De 
företag som i liten skala ägnar sig åt import av insatsvaror eller försäljning av sina produkter 
sköter detta helt ifrån Sverige.  
 
Företaget Hellmer är, som framkom i avsnitt 5.1, ett bra exempel på att graden av 
engagemang kan förändras över tiden. I deras fall har utvecklingen gått från att enbart ha 
importerat komponenter – en låg grad av engagemang med syftet att få tillgång till resurser – 
till att idag driva egen produktion för att kunna sälja sina produkter i Asien. Att graden av 
engagemang ökar är något vi har sett hos flera av företagen och det kan bero både på att 
företagens motiv förändras och att deras möjligheter ökar i takt med att de får mer 
internationell erfarenhet, ett bättre nätverk och att deras resurser ökar. 
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5.6 Så påverkas undersökta företag av sina Kinakontakter 
Att de östgötska företagen på olika sätt har kontakter med Kina har tidigare konstaterats. 
Förhoppningsvis har vi presenterat en någorlunda klar bild av omfattningen och på vilket sätt 
relationerna sker. I detta avsnitt avser vi analysera hur företagen har påverkats av sina 
kontakter med Kina.  

5.6.1 Lönsamhet 
Av intervjuerna framkommer att företagens lönsamhet påverkas på olika sätt av affärerna med 
Kina. De företag i verktygsbranschen som har outsourcat stora delar av sin produktion till 
leverantörer i Kina ger en bild av att lönsamheten har ökat tack vare denna verksamhet. Till 
exempel säger Ola Harder: 

”Importen är väldigt lönsam, men det andra, den egna produktionen, det är 
ju Ebberöds bank alltså. Men vi måste ha en verksamhet här för att vara 
trovärdiga på det vi importerar.” 
 Ola Harder, Verktygsmekano i Motala AB 

Att verksamheten i Kina på det sätt som beskrivs förefaller subventionera den svenska 
verksamheten kontrasteras av hur Jens S. upplever sina Kinakontakter. Företaget importerar 
från Kina trots att den delen av verksamheten inte är särskilt lönsam, den enda anledningen är 
att kunna erbjuda företagets kunder ett komplett sortiment. Vilken del av verksamheten, den 
som är kopplad till Kina eller övrig, det är som har bäst lönsamhet skiljer sig alltså åt. Att de 
företag vi pratat med som har outsourcat verksamhet upplever det som lönsamt, förvånar 
Rikard Wallman. Fergas bedriver alltså själva produktion där och de har inte outsourcat. 
Rikard berättar om sin uppfattning om svårigheterna att lyckas väl med just outsourcing av 
produktion: 

”Det är mycket svårare och tar längre tid än vad folk tror att få det att 
fungera och nå lönsamhet.” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 

En analys av de data vi har tillgänglig för att avgöra hur företagens resultat påverkas av i 
vilken kategori deras internationella verksamhet hamnar – bara Sverige, utlandet eller Kina – 
ger inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna.39 En sådan analys är dessutom 
svår att göra då lönsamheten givetvis är beroende av så många andra faktorer och det kan vara 
svårt att här säkerställa vad som är orsak och verkan. Vi kan alltså inte utifrån statistiken säga 
hur företagens lönsamhet påverkats av kontakter med Kina, men de vi har intervjuat ger en i 
allmänhet positiv bild.  

5.6.2 Förädlingsvärde/Produktivitet 
Vid en analys framkommer att de företag som har kontakter med Kina generellt sett har ett 
högre förädlingsvärde per anställd än de som har utlandskontakter i övrigt. Dessa har i sin tur 
ett högre värde än vad de företag som bara är i Sverige har. Det visar sig också att det finns ett 
samband mellan att företag svarat att de är i Kina för att outsourca produktion och ett högt 
förädlingsvärde per anställd40. Outsourcing innebär definitionsmässigt att företagens 
förädlingsvärde minskar vilket motsäger detta samband. Den troliga förklaringen är att 
företagen minskar sitt antal anställda i Sverige mer än vad förädlingsvärdet minskar på grund 
                                                 
39 Jämförelse av medelvärden för de olika grupperna ger att konfidensintervallen på 95 % -nivån överlappar 
kraftigt. Se Bilaga 3 6.1  
40 Jämförelse av medelvärden för de olika grupperna ger att konfidensintervallen på 95 % -nivån överlappar 
kraftigt. Se Bilaga 3 6.2  
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av outsourcingen och alltså ökar förädlingsvärdet per anställd i Sverige. Detta förstärks av att 
den verksamhet som outsourcas oftast är mindre specialiserad än den som fortsätter att ske 
inom företagen vilket innebär att de kan ta mer betalt för denna. Ett tecken på att produktion i 
Kina inom vissa områden inte är så specialiserad som i västvärlden är att de produkter som 
importeras därifrån i högre utsträckning än andra konkurrerar med pris istället för till exempel 
med teknikinnehåll. För ett företag som Jens S. innebär en stor andel av Kinaimporterade 
produkter i försäljningen att de inte kan ta betalt för sin tekniska kompetens i samma 
utsträckning som om de säljer mer avancerade produkter. För att upprätthålla ett högt 
förädlingsvärde i företaget är det alltså viktigt att sikta in sig på segment som uppskattar de 
tekniskt avancerade lösningar som enligt företaget är mest lönsamma att köpa i Europa. 

”Jag hoppas att våra inköp från Kina inte ökar så mycket. Vi vill kunna 
utvecklas och sälja mer avancerade grejer.” 
 Erik Carlsson, Jens S. Transmissioner AB  

Ett alternativ till att outsourca den arbetskraftsintensiva verksamheten för att på så vis öka 
specialiseringen och därmed förädlingsvärdet är att effektivisera produktionen genom att 
automatisera eller på andra sätt jobba med produktivitetsförbättringar. Ett exempel på ett 
företag som jobbar på detta sätt är Assalub: 

”Vi har en enorm potential i förbättringsarbetet på produktionen. Vi jobbar 
bara tvåskift nu, men vi kommer att börja jobba ett tredje skift obemannat. 
Vi kan göra en massa andra sådana här grejer som kan göra oss mer 
fördelaktiga prismässigt.” 
 Pär Olof Funck, Assalub AB 

5.6.3 Kvalitet och pris  
Att hålla en hög kvalitet även på det som tillverkas eller köps från Kina är naturligt nog 
viktigt för de företagare vi pratat med. Det framkommer också att detta är möjligt, men att det 
kan vara problematiskt och för flera av företagen är nu kvalitetssäkring en större del av 
verksamheten än tidigare.  

”Det är klart att vi måste hålla samma kvalitet på det som vi köper från 
Kina som på det vi gör här, men det är det som är det jobbiga” 
 Anders Claesson, ABS Production Vadstena AB 

Både Moderna Verktyg och Jens S. upplever att det är mycket av en prisfråga, att bra kvalitet 
kostar även i Kina. För att säkerställa en hög kvalitet gäller det att ha långsiktiga relationer, att 
göra tydliga specifikationer och kontrollera det som beställts. Ett företag som Fergas, vilka 
själva kontrollerar produktionsanläggningen och dessutom har automatiserade maskiner, har 
goda möjligheter att upprätthålla samma höga kvalitet på det Kina-tillverkade som det som 
tillverkas i Linköping.  
 
Vilket sätt att uppnå hög kvalitet som är mest kostnadseffektivt skiljer sig åt beroende på vad 
som är dyrast – tid eller maskiner. Anders Markstedt på HGL berättar att företagets 
produktionsprocesser visserligen inte motsvarar lika stränga kvalitetskrav som vad de hos 
konkurrerande företag i Europa gör, men att detta kompenseras av en hårdare kvalitetskontroll 
innan produkterna levereras. Detta gör att de produkter som når kunden håller en minst lika 
hög kvalitet som vad de hade gjort om de hade producerats i Europa. Detta alltså trots att de 
tillverkas i Kina med en lägre automatiseringsgrad än vad som är brukligt vid produktion i 
västvärlden.  
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Att produkternas slutpris påverkas av att företag använder sig av billigare arbetskraft i Kina är 
tydligt. Ju större andel av kostnaden som består av arbetskraft, desto större blir besparingen.   

”Vårt pris på till exempel de här hjulen till en gräsklippare är hälften nu, 
eller mindre, än vad det var förut när vi köpte i Europa.” 

Erik Carlsson, Jens S. Transmissioner AB 
Att priset kan gå ner till hälften – i vissa fall lägre än så – inklusive frakten är något som 
framkommit i flera av intervjuerna. På sikt kan priserna stiga då lönerna på kvalificerad 
arbetskraft är på väg upp. Hittills har produktivitetsökningen varit lika stor, men på sikt kan 
det bli ett problem. Många företag, speciellt underleverantörer till bilindustrin, jobbar under 
en kraftig prispress vilket gör att när kostnaden för deras insatsvaror eller löner sjunker så 
sänker företagen priserna till sina slutkunder. Detta gör att företagen kan fortsätta att vara 
konkurrenskraftiga, men företagens vinster ökar inte i samma utsträckning som vad 
kostnaderna reduceras. 

5.6.4 Flexibilitet/Ledtid 
Beroende på vilken sorts produkter företagen säljer påverkas deras ledtid på olika sätt av att 
tillverkning sker i Kina. MPV är positiva och berättar att de idag har både kortare ledtider och 
högre flexibilitet. Även Verktygsmekano har goda erfarenheter:  

”Ledtiderna är bra, bättre än vad vi skulle ha här. Leveranssäkerheten är 
också förvånansvärt bra även om den inte är hundra procent.” 
 Ola Harder, Verktygsmekano i Motala AB 

Anders Markstedt på HGL är också positiv till möjligheterna att ha bra ledtider som 
inkluderar transport från Kina. Han säger att det inte är någon större skillnad mellan att ligga 
ett antal mil bort jämfört med att vara i Kina om kunden finns i Sverige. Att transportera inom 
Sverige tar nästan alltid två dagar menar han, en för att hämta och en för att lämna, och ifrån 
Kina tar det bara en dag extra då produkterna flygs. Erik Carlsson uttrycker dock att ledtiden 
är ett problem för Jens S. när det gäller produkter som de köper ifrån Kina.  

”När vi säger att ”nu vill vi ha grejerna” så säger de ”ok, de kommer om 
fyra månader”. Och det är ett ganska stort bekymmer. ” 
 Erik Carlsson, Jens S. Transmissioner AB 

En åsikt som ligger emellan de två ovanstående uttrycks av Anders Claesson som menar att 
det visserligen är svårare att ha korta ledtider och hög flexibilitet, men att det går att lösa.  

”Du får ha ett lite större lager av det du köper från Kina och gardera dig så 
att du har någon annan närmare som kan gjuta och bearbeta om det skulle 
behövas. Flexibiliteten minskar alltså. Det krävs en second source.” 
 Anders Claesson, ABS Vadstena Production AB 

Flexibiliteten är dock inte enbart beroende av ledtider och avstånd utan kan även handla om 
hur lätt det är att anpassa produktionskapaciteten, göra förändringar i produktionsprocessen 
eller anställa och avskeda personal beroende på hur efterfrågan förändras. Anders Markstedt 
ger oss ett väldigt beskrivande exempel på hur flexibelt det ibland kan vara i Kina: 

”En kund med höga krav på ytfinish var inte nöjd med det prov vi visade 
honom när han kom klockan sex på kvällen. På mindre än tio timmar tog vi 
fram en process som passade det kunden ville ha och fick fram bitar att 
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presentera på vårt planerade möte morgonen efter. Det här är något som 
aldrig skulle kunna hända i Sverige.” 

Anders Markstedt, HGL Hong Kong Ltd 
Anders berättar dock att han har exempel på att det ibland är tvärtom och att vissa saker över 
huvud taget inte går att lösa, något som kan bero på svårigheter att få tillstånd från 
myndigheter eller leverantörer som inte klarar att leverera det som efterfrågas. Ibland är alltså 
flexibiliteten i Kina mycket lägre och ibland är den mycket högre. En positiv effekt på 
flexibiliteten, eller mer specifikt kundtillgängligheten, får Fergas tack vare att de nu har 
kundvårdsavdelningar i tre olika världsdelar. 

 ”Kundvårdsavdelningarna i Sverige, USA och Kina samarbetar med 
varandra. En kund ska kunna ringa till den av de tre produktions-
anläggningarna som ligger i samma tidszon oavsett vilka han handlar av.” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 

5.6.5 Verksamhetens fokus 
Bland flera av de företag vi intervjuat har det visat sig att verksamhetens fokus har ändrats i 
och med att företagen har kontakter med Kina. I vissa fall innebär det en ökad specialisering, 
som tidigare beskrivits (se 5.6.2), där företagen satsar på produktutveckling för att i Sverige 
utföra mer kvalificerat arbete. Erik Carlsson berättar: 

”Kineserna kommer att börja exportera billiga bilar till Europa snart, så 
det gäller för företagen här att höja sig – komma med bättre, unika saker 
som innebär fördelar för kunderna.”  
 Erik Carlsson, Jens S. Transmissioner AB 

Bland de verktygstillverkare vi har varit i kontakt med visar det sig att fokus har förskjutits 
från att ligga på tillverkningen av verktyg till att sköta import, säkerställa kvaliteten och sköta 
service och underhåll. På Motala Plast och Verktygs har de helt slutat med nytillverkning av 
verktyg, tillverkningen av plastdetaljer finns kvar och är högautomatiserad. På Moderna 
Verktyg berättar Rolf Gustafsson följande:  

”Det vi gör här nu är lite enklare verktyg, som inte tål transporttiden. Men 
det måste vara enkla verktyg för vi kan inte binda upp alla tio gubbarna på 
det, vi måste kunna hjälpa till direkt om någonting vi sålt går sönder.” 
 Rolf Gustafsson, Moderna Verktyg i Söderköping AB 

Det är alltså så att det viktigaste för företaget inte är nytillverkning utan service av tidigare 
sålda verktyg. Detta stämmer med hur det är på Verktygsmekano, men de verktyg som 
fortfarande tillverkas i Motala är sådana som kinesiska leverantörer inte klarar av på grund av 
att de är för avancerade. Här finns alltså en tydlig skillnad mot vad det är som tillverkas i 
Sverige respektive i Kina jämfört med Moderna Verktyg. Oavsett produktionens innehåll är 
utvecklingen tydlig enligt Ola Harder: 

”Tendensen är klar. Det blir allt mindre nytillverkning här. Vi får försöka 
hålla oss sysselsatta med service, ändringar och reparationer.” 
 Ola Harder, Verktygsmekano i Motala AB 

Något som framkommer är at en viktig del av företagens erbjudande är garantin om en hög 
kvalitet. Kunderna behöver sina leverantörer eftersom det är för svårt för dem att själva 
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importera verktyg och säkerställa att de får det de behöver. En mycket viktig del är alltså att 
agera som inköpare åt sina kunder. Rolf Gustafsson sammanfattar: 

”Det som kommer att produceras här är service och underhåll på det vi 
sålt. Verktyget som kunden köper är made in China, men garantin är made 
in Moderna Verktyg.” 
 Rolf Gustafsson, Moderna Verktyg i Söderköping AB 

Förändringen är omfattande och det har gått fort. De senaste fem åren har kraftiga 
förändringar skett och omsättningens sammansättning har utvecklats. På Verktygsmekano 
stod för fem år sedan nytillverkning och service för ungefär två femtedelar var av 
omsättningen och den resterande femtedelen utgjordes av övrig verksamhet. Idag är bara 
10 % av omsättningen nytillverkning, 30 % service och resten är import av verktyg från Kina.  

5.6.6 Investeringar och kompetensförsörjning 
Hur företagens investeringsvilja påverkas av verksamheten i Kina är mycket intressant, 
speciellt då många av företagen är relativt små och kan förväntas sakna de nödvändiga 
resurserna för att både driva internationell verksamhet och samtidigt bibehålla en hög 
investeringsgrad. Med hjälp av vårt dataunderlag går det inte att se några statistiskt 
säkerställda skillnader mellan företagen som kan kopplas till typ av verksamhet i Kina. Två av 
de företag vi intervjuat bekräftar dock att deras investeringar minskat som följd av deras 
outsourcing. De ger dock olika anledningar till varför, Tommy Toreson säger följande: 

”Det krävs lika omfattande verkstadsutrustning för service och underhåll, 
så vi har kvar samma utrustning som innan. Maskinerna slits ju väldigt lite 
nu när de inte används så mycket, så de kommer att hålla i många år.” 
 Tommy Toreson, Motala Plast och Verktygs AB 

Tommy berättar också att MPV inte kommer att investera i fler plasttillverkande maskiner och 
detta beror på att det nu är fullt, de har köpt sin fjortonde maskin och nu får det inte plats fler. 
Ola Harder pratar istället om att verksamheten i Sverige skulle behöva vara större för att få 
lönsamhet i nya investeringar: 

”Vi har väl investerat i det vi behöver nu. Vi tittade på en sån här stor 
femaxlig fräsmaskin, men vi insåg att vi aldrig kan fylla upp den. För att 
kunna ha en sån maskin skulle vi behöva ha mycket mer tillverkning i 
Sverige.” 
 Ola Harder, Verktygsmekano i Motala AB 

Ovanstående citat visar hur investeringarna i Sverige påverkas. När Rikard Wallman 
diskuterar framkommer istället att kraven på investeringar i Kina är tämligen höga för att 
kunna säkerställa en god kvalitet.  

”Vi hade kunnat ha gubbar som satt och slog med hammare för hand för att 
tillverka fläkthjul och då hade vi sparat X antal miljoner i investeringar, 
men då hade vi inte tillfört något på marknaden. Våra kunder behöver hög 
kvalitet och hög kapacitet och det kräver en miniminivå av automation, 
vilket vi har investerat i. Vi har en högre uppstartskostnad med kinesiska 
mått mätt, men vi har en fördel mot andra när lönerna stiger i Kina.” 
 Rikard Wallman, Fergas AB 

Att en sådan högre uppstartkostnad tär på ett företags resurser är uppenbart, men Rikard 
berättar också att deras svenska verksamhet är mycket automatiserad och de investerat mycket 
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i den också varför det inte verkar som att de investerat i Kina istället för i Sverige utan att det 
helt enkelt är en expansion. Det går inte att dra några statistiskt säkra slutsatser efter att ha 
undersökt investeringskvoten och dess förhållande till grupptillhörighet vad gäller 
utlandskontakter41. Företagen som har kontakter med Kina har dessutom i stor utsträckning 
svarat att de hade tillräckliga finansiella resurser för att etablera dem42, vilket förvisso inte 
säger att de resurser som utnyttjats annars skulle ha investerats hemma. Motsatsen – att de i 
stor utsträckning svarat att de inte hade tillräckliga resurser – hade dock varit en tydlig 
indikation på att en Kina-satsning tagit för mycket resurser och påverkat den svenska 
verksamheten negativt.  
 
En annan sorts investering är nyanställning och som framkom i avsnitt 5.2.4 där kompetens-
behovet diskuterades är det för flera av de undersökta företagen svårt att hitta kompetent 
verkstadspersonal i Sverige. Å andra sidan berättar till exempel Anders Claesson att han ser i 
ljusning i tillgången på kompetent personal i och med att statusen på industrijobb är på väg 
upp i samhället och detta bör medföra att det blir populärare att jobba inom industrin. Han 
menar också att kompetensnivån inte bara behöver bibehållas utan att det är nödvändigt att 
höja den för att vara fortsatt konkurrenskraftig.  

”När man anställer nu försöker man se till att höja kompetensen totalt. Jag 
ser till exempel att det inom en snar framtid kommer att krävas engelska 
även på operatörsnivå.” 
 Anders Claesson, ABS Production Vadstena AB 

Pär Olof Funck ser också problem med framtidiga kompetensnivån i Sverige, framförallt 
innovationsförmågan. Hans oro grundas dock inte i en ökad konkurrens från eller flytt till 
Kina utan i att många företagsledare närmar sig pension och att det kan bli svårt att på ett bra 
sätt genomföra ett generationsskifte. Ett speciellt problem som han ser det är svårigheten att få 
tillgång till finansiering när yngre förmågor i företaget vill ta över det.  

”I de flesta innovativa småföretag finns personer med kompetens att ta över 
vid ett generationsskifte, men de har inte råd att köpa ut den äldre 
innovatören utan det blir en stor koncern som tar över. Och då blir det bara 
pannkaka av alltihop för det tar död på all innovationsförmåga.” 
 Pär Olof Funck, Assalub AB 

Vi ser alltså att investeringarna i Sverige påverkas av utvecklingen i Kina. I vissa fall ökar 
företagen sina investeringar med avsikten att modernisera upp maskinparken, i andra fall 
investerar företagen i Kina istället för i Sverige. Vad gäller kompetensen ökas den 
genomsnittliga kompetensen på de företag vi undersöker, ibland genom att mer kompetent 
personal anställs och ibland genom att de som utför det minst kvalificerade arbetet får gå.   

5.6.7 Sammanfattning av hur observerade företag påverkas av Kina 
Det är svårt att avgöra hur företagens lönsamhet påverkas av verksamheten i Kina, företagen 
som är där har dock som målsättning att förbättra lönsamheten – antingen för att överleva 
eller för att göra större vinster. Företag som har outsourcat har ett högre förädlingsvärde per 
anställd vilket tyder på att de blivit mer specialiserade och idag gör det de kan ta betalt för. 
Vad gäller priset så är det tydligt att det för arbetskraftsintensiva produkter går att få ner priset 

                                                 
41 Jämförelse av medelvärden för de olika grupperna ger att konfidensintervallen på 95 %-nivån överlappar 
kraftigt. Se Bilaga 3 6.1 
42 Medelvärde 3,9 (av 5) på hur väl de svarande företagen anser att hade tillräckliga finansiella resurser för att 
etablera kontakt med Kina 
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kraftigt, men risken finns att det sker på bekostnad av kvaliteten. Att kvalitet kostar är något 
som framgår men hur kvalitetssäkring går till skiljer sig mellan olika företag. Vissa har en hög 
automatiseringsgrad vilket ger högre kvalitet, men lågautomatiserade företag kan kompensera 
med fler kvalitetskontroller för att åstadkomma en minst lika hög nivå på det de levererar.  
 
Hur flexibilitet och ledtid påverkas av att viss verksamhet utförs i Kina varierar mellan de 
undersökta företagen. För flera av de företag som gör formsprutningsverktyg – arbetskrafts-
intensiva produkter – har både flexibiliteten och ledtiden förbättrats eftersom kapaciteten i 
Kina är större. Andra uppger att svårigheter att köpa mindre serier och tiden det tar att frakta 
produkter med båt påverkar negativt i hög grad. 
 
Verksamhetens fokus påverkas när viss verksamhet bedrivs i Kina, oavsett om aktiviteterna 
sker i egen eller i någon annans regi. Verksamheten i Sverige kan fokuseras på mer 
avancerade produkter och produktutveckling, på högautomatiserad produktion eller på tjänster 
och service. Företag som utvecklas mot tjänsteverksamhet tenderar att underinvestera i 
maskiner, utrustning och personal. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att koppla de teoretiska studier som gjorts till vårt empiriska 
material. Kapitlet täcker samtliga delar som berörs av denna rapports syfte, nämligen vilka 
motiv östgötska företag har till att etablera kontakt med Kina, hur omfattande och av vilken 
typ dessa kontakter är, samt hur företagen påverkas av dem. Avsnittsindelningen är däremot 
något annorlunda än i de tidigare kapitlen för att bättre spegla den bild som undersökningens 
resultat gett oss.  

6.1 Vad skiljer vår studie från tidigare forskning? 
Tidigare studier av företags internationalisering har ofta fokuserat på företag som antingen 
vill sälja eller få tillgång till resurser. Företagen som vill sälja är ofta inriktade på att genom 
sin utlandsetablering nå nya kunder. Både stora och små företag förekommer i litteraturen, de 
forskare som har tittat på den svenska marknaden har dock oftast studerat medelstora företag 
vars utlandsetableringar använts för att kunna expandera när hemmamarknaden känts för 
trång (t ex Johanson & Vahlne, 1977). De författare som studerat företag som vill få tillgång 
till resurser beskriver istället ofta multinationella företag som redan finns i många länder, men 
som organiserar sina produktionsanläggningar för att dra bäst nytta av de olika förutsättningar 
som råder på olika geografiska platser (t ex Dunning, 1988; Porter, 1990). I den studie vi har 
gjort framkommer att de två motiv som tidigare ofta behandlats separat hänger samman och 
att ett företags motiv till kontakt också kan variera över tiden.  
 
De företag vi studerat är underleverantörer och detta medför att de företag som har som 
huvudsakligt motiv att sälja snarare lockas av möjligheten att sälja till befintliga kunder på 
nya geografiska marknader än att sälja till helt nya kunder. Detta är en stor skillnad mot de 
studier som beskrivits ovan. Inget av de företag vi studerat är särskilt stort och trots detta 
söker flera av dem resurser på nya geografiska platser. Detta gör att vår studie skiljer sig från 
tidigare forskning även när det gäller lokalisering av produktion.  

6.2 Vad driver teknikföretag till att etablera kontakter med Kina? 
I de teoretiska och empiriska kapitlen har vi benat upp rubrikens frågeställning i vad som är 
grundläggande motiv och vad som är påverkande faktorer som förstärker eller försvagar 
motiven. När vi betraktar motiv och faktorer tillsammans ser vi att det finns många olika 
anledningar till varför teknikföretag etablerar kontakt med Kina, men vi ser också att två olika 
typer av drivkrafter är vanligare än andra, nämligen kravet på prispress och behovet av att 
vara nära sina kunder. Att de studerade företagen är underleverantörer gör att direktkontakt 
med den kinesiska marknaden inte är särskilt intressant för de flesta, utan det handlar snarare 
om att leverera till svenska eller andra utländska företag som finns etablerade i Kina. På 
längre sikt har många en ambition att börja sälja till nya kunder i Kina, men i dagsläget sker 
affärerna främst med befintliga kunder. I den mån den kinesiska marknadstillväxten är av 
intresse, så handlar det ofta om att man ser att de företag som är ens kunder i Kina har 
potential att öka sin verksamhet – och därmed leverantörsbehov – där.  

6.2.1 Prispressen påverkar komponentleverantörer 
I referensramen konstaterades att prispress var en vanlig trend i mognande branscher. I vår 
studie framträder de tydligaste tecknen på prispress inom verksamhetskategorin maskin-
tillverkning. Företag i den här kategorin betraktas som en egen bransch, men levererar till 
företag i flera andra branscher, till exempel verkstads-, fordons- och telekomindustrin varför 
de påverkas av de trender som råder där. Tydligt är att maskinleverantörerna ofta säljer till 
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stora producentföretag eller deras leverantörer, vilket tyder på att de tillhör branscher med 
slutproducentkontrollerade värdekedjor där tyngdpunkten i maktrelationerna ligger närmare 
slutproducenterna än leverantörerna. Med den terminologi som används av Cox et al (2001) 
kan vi alltså konstatera att köpardominans verkar råda. En effekt av detta som beskrevs i 
referensramen är att säljaren tvingas etablera sig där köparen finns geografiskt. När det gäller 
drivkraften prispress är det sänkta produktionskostnader köparen vill åt och det är inte säkert, 
eller ens troligt, att det i första hand leder till att leverantörerna etablerar sig i Kina med egen 
produktion. Cox et al (2001) verkar implicit tala om relativt stora underleverantörer, medan de 
företag i vår studie som verkar kraftigast utsatta för prispress ofta är små eller medelstora och 
inte har tillräckliga resurser för att etablera egen verksamhet i Kina. Den effekt av 
köpardominans som beskrevs i referensramen är alltså inte kopplad till drivkraften prispress.  
 
Huruvida prispress är en pådrivare i leverantörernas etablering av kontakter med Kina eller ej, 
beror istället på vilken typ av produktion det handlar om. Vår studie visar att det som avgör 
vad som produceras i Kina är möjligheten att sänka arbetskraftskostnaderna. Detta motsäger 
till viss del det som Teknikföretagens tidigare studie (Tenselius, 2006) visade, åtminstone den 
grafiska framställningen av resultatet. I vår studie framgår att såväl volymproduktion som 
specialanpassad produktion kan vara lönsam i Kina beroende på vilken grad av automation 
som är möjlig att genomföra till en – i förhållande till att flytta produktionen till ett 
lågkostnadsland – rimlig kostnad. I de fall där produktionsprocesserna är svåra (läs dyra) att 
automatisera mer än vad som redan gjorts, alternativt där företagets resurser är för små för att 
på kort sikt ha råd med investeringen, är prispress en kraft som driver underleverantörerna i 
riktning mot Kina eller andra lågkostnadsländer. 
 
Är då flytt av produktion till Kina en möjlig väg att gå? Mycket tyder på att den blivit mer 
lättframkomlig de senaste åren. I referensramen presenterades Marshalls (2000) tankar om att 
externa skalfördelar uppnås när en hel region industrialiseras i och med att infrastrukturen 
förbättras och utbildningssystemet anpassas för att passa de nya företagens behov. Denna typ 
av externa skalfördelar visar vår studie flera prov på. Små företag som etablerat kontakter 
med Kina säger att kinesiska leverantörer vant sig vid utländska företag. I och med att 
internationell standard används i Kina är det möjligt att köpa saker som tidigare inte gick att 
få tag i där. Det faktum att alla, oavsett geografisk lokalisering, använder samma eller 
kompatibla ritprogram underlättar också kommunikationen.  
 
De företag som inte tillverkar egna produkter verkar inte vara beroende av någon helt unik 
kompetens i själva produktionen och därför finns det ingen sådan bundenhet som tvingar dem 
att vara varken i Kina eller i Sverige.  Precis som vi anade i diskussionen om resursberoende i 
referensramen är den stora majoriteten av de undersökta teknikföretagen inte heller själva 
direkt beroende av någon typ av råvaror eller energi. Eftersom de företag som är det, till 
exempel inom pappers- och massaindustrin, enligt vår studie nu börjar etablera sig i Kina 
öppnar det möjligheter att leverera även i Kina för underleverantörer i branschen. Den resurs 
som företagen med stor kostnadsreduceringsfokus söker är billigare arbetskraft och den finns i 
Kina. De faktorer som tidigare sågs som ett hinder för att etablera kontakter med Kina, till 
exempel infrastruktur, möjligheter att uppfylla grundläggande kvalitetskrav i produktionen 
eller språkkunskaper, finns nu på plats eller håller på att utvecklas.  
 
När en flytt av verksamhet till Kina ger kostnadsbesparingar så är det maktstrukturen i 
värdekedjan som avgör vilka aktörer det är som får ett ökat värde. I branscher där 
slutproducenterna har mycket makt är det alltså inte självklart att leverantörerna själva får del 
av de kostnadsreduktioner som åstadkoms genom flytt av produktionen till Kina. 
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6.2.2 Strävan efter kundnärhet viktig för leverantörer av system och 
komplexa komponenter 

Att etablera kontakter med Kina för att förstärka eller bevara sina kundrelationer är den andra 
övergripande typen av drivkraft som vi identifierat bland de undersökta företagen. I princip 
alla teknikföretag verkar i branscher med slutproducentkontrollerade värdekedjor, så på den 
punkten skiljer sig inte företagen som drivs av kundnärhet från dem som drivs av prispress. 
Skillnaden är istället att de flesta företag där kundrelationer är den avgörande drivkraften 
säljer direkt till multinationella företag – antingen slutproducenter eller någon leverantör till 
dem – som redan är etablerade på den kinesiska marknaden. Dessa multinationella företag 
upplever ett behov av något som de inte hittar bland kinesiska leverantörer och som de därför 
vill att de svenska leverantörerna ska kunna erbjuda även i Kina. Exempel på sådana behov är 
kvalitetskrav, flexibilitet och tidigare kännedom om kundens processer.  
 
Svårigheten att hitta kinesiska leverantörer som uppfyller kraven utgör en effektivitetsbarriär 
mellan de svenska företag som redan finns i Kina och de kinesiska leverantörerna (se Figur 
26). Det geografiska avståndet till de svenska underleverantörer som förmår uppfylla kundens 
krav på den svenska marknaden, men som inte är etablerade i Kina, utgör en 
effektivitetsbarriär mellan de svenska företagen i Kina och underleverantörerna i Sverige. 
 

 
Svenska företag i slutet av försörjningskedjan (överst till vänster i figuren) finns redan i Kina, 
eller är på väg att etablera sig där (Hähnel, 2006a). Leverantörer av mindre system samt mer 
eller mindre avancerade komponenter och liknande är dock fortfarande främst aktiva i 
Sverige. Vad gäller de kinesiska företagen (till höger) är det leverantörer av enkla insatsvaror 
som – genom export från Kina – är internationellt konkurrenskraftiga, medan de flesta företag 
längre fram i försörjningskedjan fortfarande knappt existerar eller inte uppfyller de olika krav 
på till exempel kvalitet och innovationsförmåga som krävs för att kunna konkurrera med, eller 
leverera till, multinationella företag.   
 
De multinationella företag som finns etablerade i Kina behöver leverantörer av system och 
avancerade komponenter. På sina respektive hemmamarknader köper dessa företag ofta från 

Figur 26: Svenska företag i Kina ber leverantörerna följa efter för att övervinna effektivitetsbarriären 
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dem som i Figur 26 kallas för leverantör led 2. För att tillfredsställa sina behov tenderar 
företagen som finns etablerade i Kina att försöka dra svenska såväl som kinesiska 
underleverantörer över effektivitetsbarriären (pilarna i Figur 26). För de svenska 
underleverantörerna innebär detta att de behöver etablera kontakt med Kina för att komma 
närmare kunderna, alltså på grund av det vi kallar kundnärhetsmotiv. Samtidigt drivs de 
kinesiska leverantörerna till att förbättra sina processer för att kunna uppfylla de 
multinationella kundföretagens krav. Detta tror vi leder till att konkurrensen mellan företag 
som är leverantörer i andra led – kinesiska såväl som utländska – kommer att öka i Kina.  
 
Vad är orsaken till att de svenska företagen i Kina är så beroende av närhet till sina 
leverantörer? I en försörjningskedja blir produkterna alltmer avancerade ju närmare 
slutkunden de kommer. Detta innebär att de leverantörer vi undersökt, som levererar bland 
annat till telekomindustrin och bilindustrin och som ligger ganska nära slutkunden i 
försörjningskedjan, säljer mer av komplexa system.  Inom telekom handlar det främst om 
sådant som är knutet till nätverksdrift och tillverkning av basstationer vilka, precis som 
bilmodeller har en lång Time To Market (TTM). Att det finns systemleverantörer i dessa 
branscher har alltså inte med att TTM är kort att göra som Camuffo och Volpato (1997) 
skriver. Det kan dock vara så att en strävan efter att förkorta den bidrar till inköp av större 
system, men i en större utsträckning verkar det vara en önskan att effektivisera inköpen hos 
storföretagen som ligger bakom. Oavsett orsak leder systemleveranser till en ökad grad av 
ömsesidigt beroende (Cox et al, 2001). Detta stämmer överens med våra intervjuresultat, även 
om det är tydligt att det fortfarande finns en övervikt åt köpardominans i leverantörsrela-
tionerna, om än inte lika stark som när det gäller kontakterna med de företag som etablerar 
kontakt med Kina på grund av prispress. 
 
Leverans av hela system och avancerade komponenter gör att det ställs högre krav på 
geografisk närhet. I och med att det är mer förädlade produkter som levereras är den mängd 
kapital som skulle bindas vid långa transporter betydande. Gonzalez och Spring (2000) menar 
att geografisk koncentration av leverantörer kring en köpare är vanligt då JIT tillämpas och 
även om så inte är fallet hos de kunder som de undersökta leverantörerna levererar till, så 
finns det inget utrymme för att ha flera veckors ledtid eller att hålla stora lager.  
 
Schilling (2005) menar att en annan anledning till geografisk koncentration av säljare och 
köpare är när ett företag är beroende av sina leverantörers kompetens. Att detta stämmer ger 
flera företag i vår undersökning exempel på. Det är inte ovanligt att kunderna motiverat sin 
önskan om att leverantören ska följa med till Kina med att den kunskap om kundens behov 
och processer som finns hos den svenska leverantören är svår att hitta hos en kinesisk 
leverantör. Kundens behov av leverantörens kunskap är också en viktig anledning till att 
service- och underhållsfunktionerna finns där maskinerna säljs, även för de företag vars 
produktion drivits till Kinakontakter genom prispress. Vid servicebehov måste leverantören 
kunna reagera direkt, då finns inget utrymme för transporter från Kina om kunden finns i 
Sverige – lika lite som det är lämpligt att sköta regelbunden service av maskiner i Kina från 
Sverige. Av den anledningen verkar drivkraften kundnärhet göra att leverantörerna stannar 
kvar med service och underhåll liksom reparationsverkstäder i Sverige, även om den 
verksamheten ibland verkar olönsam enligt vår undersökning. Så länge det finns företag som 
köper maskiner i Sverige så kommer det alltså att finnas företag som servar och reparerar 
utrustningen, oavsett var den ursprungligen producerades.  
 
Att storföretagen vill köpa in färdiga delar och hela system ställer krav på underleverantörerna 
att hantera en större verksamhet. Det faktum att storföretagen kräver närvaro på flera 
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geografiska marknader gör också att företagen måste hantera större produktionsvolymer. Att 
vara alltför liten som underleverantör till ett stort företag är alltså svårt, något som bekräftas i 
vårt intervjumaterial. Om kunden ställer krav på att kunna få service i alla världsdelar måste 
leverantören ha en välkoordinerad organisation, något som inte går att sköta om företaget inte 
har en viss kritisk storlek. De fördelar med att vara liten som Oviatt och McDougall (1994) 
och Etemad (2004) presenterar verkar alltså inte vara tillräckligt stora för att matcha de 
nackdelar som finns när det gäller att etablera sig som leverantör till en stor spelare på en 
utländsk marknad. Det verkar sannolikt att den typen av entreprenöriell förmåga som 
författarna presenterar lämpar sig bättre i servicebranscher eller i industrier där innovatörer 
skapar affärer kring sina idéer. Utpräglade tjänsteföretag återfinns inte i så stor utsträckning 
bland Teknikföretagens medlemmar och de innovationsdrivna småföretag som vi stött på 
visar en rädsla för att etablera sig i just Kina eftersom immaterialrättsskyddet där är svagt.  

6.3 Vilken typ av kontakter har östgötska teknikföretag? 
I den teoretiska och empiriska delen presenterades tre olika typer av Kinakontakt – att ha egen 
produktion i Kina, att ha egna anställda där och att sköta alla kontakter från Sverige. Alla tre 
kategorierna innefattar både företag som vill få tillgång till resurser i Kina och sådana som vill 
sälja där. När vi betraktar det empiriska materialet framträder tre typer av kontakter som är 
vanligare än andra. Dessa är outsourcad produktion i Kina, egen produktion i Kina och andra 
typer av relationer. Indelningen är gjord utefter vilka olika behov kontakterna är ämnade att 
fylla, snarare än efter vilken grad av engagemang de avspeglar och skiljer sig därmed från den 
indelning som gjorts i tidigare kapitel.  
 
Typen av kontakt är nära kopplad till vilket motiv det är som driver ett företag till 
Kinakontakt samt till var någonstans i försörjningskedjan ett företag befinner sig. Egen 
produktion etableras oftast av företag som drivs av ett kundnärhetsmotiv och som befinner sig 
i led 2 i Figur 26. Outsourcing är vanligare bland företag som drivs av prispress och som finns 
längre bak i kedjan (se Figur 27). Dessa representeras i Figur 26 av leverantör led 3.  
 

6.3.1 Outsourcad produktion vanligt om motivet är prispress 
I referensramen presenterades resultaten från en undersökning gjord av Kakabadse och 
Kakabadse (2002) som visade att kostnadsreduktion var ett av de vanligaste motiven till out-

Figur 27: Företag på olika plats i värdekedjan etablerar olika typ av kontakt med Kina 
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sourcing. Helt i enlighet med detta visar vår studie att företag som har kontakt med Kina på 
grund av prispress, såsom beskrivits ovan, outsourcar produktion dit oftare än andra. Syftet 
med outsourcing till en kinesisk leverantör är sällan att sälja till nya eller befintliga kunder i 
Kina, helt enkelt eftersom de befintliga kunderna ofta inte är etablerade i Kina. En del är på 
väg dit, men inte alla.  
 
En del av de företag som outsourcar har egna anställda och andra sköter kontakterna helt från 
Sverige. Enligt Cox (1996) syn på hur företag organiserar sina relationer skulle detta innebära 
att företag med egna anställda i Kina betraktar den outsourcade aktiviteten som mer central 
för företagets kärnverksamhet än vad företag utan egna anställda gör. Detta stämmer väl med 
den uppfattning vi fått av till exempel Jens S. respektive Verktygsmekanos verksamhet. Det 
förstnämnda företaget ser inte de produkter som köps i Kina som sin nyckelverksamhet, utan 
de är snarare ett nödvändigt komplement till kärnprodukterna. Verktygsmekano har däremot 
outsourcat nästan hela sin nyproduktion till leverantörer i Kina och är därför mycket mer 
beroende av ett direkt inflytande över tillverkningen, vilket man får genom egna kvalitets-
ansvariga och inköpare på plats. I princip samtliga intervjuade företag menar att långvariga 
relationer med de kinesiska leverantörerna är viktiga, detta oavsett om de produkter som köps 
från Kina ses som kärnprodukter eller inte. Detta strider något mot vad Dwyer et al (1987) 
skriver om diskreta och relationsbaserade inköp. En möjlig tolkning är att det i den kulturella 
kontext som Kina utgör är nödvändigt med långvariga relationer till sina leverantörer oavsett 
de inköpta produkternas betydelse. 
 
Är outsourcing en möjlighet för alla företag som utsätts för prispress? I studien framgår att 
outsourcing inte kräver några stora ekonomiska satsningar, det är inte heller nödvändigt med 
ett stort etablerat nätverk. Av denna anledning framstår outsourcing till ett lågkostnadsland, 
till exempel Kina, som ett enklare alternativ än att satsa på ökad automation för många mindre 
företag. Storleken verkar alltså inte ha ett negativt inflytande när det gäller att gå utomlands 
för att få tillgång till resurser. Eftersom samtliga författare i avsnitt 2.3.1 mer eller mindre 
explicit talar om företag som går utomlands för att sälja produkter är det ändå svårt att säga 
om våra resultat på det här området stödjer dem som anser att det att vara liten är ett problem 
eller dem som säger att det är en möjlighet. Det är dock möjligt att de sociala och individ-
baserade relationer som beskrevs som betydelsefulla ovan är lättare för ett litet företag att 
hantera än vad de är för ett stort (Etemad, 2004). 
 
Enligt flera undersökningar av till exempel psykiskt avstånd (Johansson & Wiedersheim-Paul, 
1975) ligger Kina i princip så långt från Sverige som det är möjligt att komma, vilket skulle 
innebära problem för företag med begränsad internationell erfarenhet. Trots detta visar vår 
studie att flera av de företag som outsourcat verksamhet till Kina haft mycket få 
utlandskontakter tidigare. Detta föranleder oss att tro att inte heller internationell erfarenhet är 
avgörande när det gäller outsourcing. Istället är det kommunikation och förmåga att 
specificera sina önskemål som lyfts fram som centralt av de intervjuade företagen. Flera 
företag har utvecklat rutiner för att kommunicera och hantera konstruktionsritningar via e-post 
och precis som Zahra et al (2000) skriver bidrar detta till att även små företag kan sprida och 
integrera teknisk kunskap. De företag vi talar med verkar överens om att avsändaren måste ha 
en ingående kunskap i området för att kunna göra de tydliga specifikationer som krävs. I vår 
undersökning finner vi alltså stöd för den tes som till exempel Abrahamsson et al (2003) 
presenterar och som innebär att det krävs samma kompetens för att kunna outsourca som för 
att tillverka själv.  
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I referensramen presenterades flera andra motiv bakom outsourcing än bara kostnads-
reduktion. McCarthy och Anagnostou (2003) pratar till exempel om ökad makt och möjlighet 
för den outsourcande parten att överföra osäkerhet i efterfrågan till sina leverantörer. Dessa 
fördelar har inte kommit fram i vår undersökning. Tvärtom har flera företag som outsourcat 
produktion talat om behov av att öka sina egna lager och jobba med en second source – 
tydliga tecken på att osäkerheten i efterfrågan inte kan överföras till leverantören. Att denna 
fördel med outsourcing inte har realiserats för de företag vi undersökt tror vi beror i princip 
uteslutande på det geografiska avståndet. 
 
En risk för underleverantörer i högkostnadsländer är enligt Brewer (2004) att den utveckling 
mot standardprodukter och modullösningar som pågår i mognande branscher gör det enklare 
för kunderna att köpa direkt från lågkostnadsländer. Detta är visserligen sant, men de företag 
vi talat med upplever att en annan trend i mognande branscher, nämligen att effektivisera 
inköpen genom att reducera antalet leverantörer, neutraliserar hotet. Genom att underleveran-
törer kan köpa in stora volymer till lågt pris och sedan sälja dem vidare till sina kunder kan de 
utnyttja inköpsskalfördelar, så som de beskrivs av Marshall (2000), och erbjuda sina kunder 
en större flexibilitet än vad de fått vid direktinköp från Kina. Inköpsskalfördelarna verkar 
alltså fungera som en inträdesbarriär mot konkurrenter för underleverantörerna, något som 
stödjer tankarna presenterade av Mutti et al (2004).  
 
Andra risker med outsourcing som presenterats i referensramen, till exempel att företagens 
förädlingsvärde minskar och att de blir alltför beroende av sina leverantörer (Bengtsson & 
Berggren, 2003) ser vi också som relevanta hot. Företag som outsourcat större delen av sin 
produktion är naturligtvis i beroendeställning till sina leverantörer. Samtidigt kan alternativen 
te sig som få eftersom flera av de verksamheter som outsourcats tillhör sådana som är svåra 
att automatisera i tillräckligt hög grad för att göra produktion i Sverige konkurrenskraftig. Om 
konkurrensen och prispressen är sådan att företag som inte outsourcar riskerar att slås ut är 
beslutet att outsourca till Kina helt rationellt. Eftersom det råder stor konkurrens på 
leverantörsmarknaden i Kina är beroendet inte heller av sådant slag att det är omöjligt att 
ersätta en leverantör om relationen skulle försämras. De negativa konsekvenser som kan 
uppkomma ser vi snarare på längre sikt, något som diskuteras nedan i 6.4.3.  

6.3.2 Företag som vill sälja i Kina etablerar egen produktion 
Etablering av egen produktion är vanligast när drivkraften till kontakt med Kina är 
kundnärhet. Även bland företag som drivs av prispress förekommer det att en egen 
produktionsanläggning etableras i Kina, men det är betydligt vanligare för den typen av 
företag att satsa på outsourcing eller att byta från en västerländsk leverantör till en kinesisk. 
Bland de företag som på grund av prispress ändå satsar på egen produktion i Kina ser vi en 
tydlig tendens till att de så småningom ökar sitt engagemang i Kina genom att också börja 
sälja där. Detta sammanfattas i Figur 28 som visar hur ett företags motiv till kontakt förändras 
över tiden och vilka drivkrafter det är som påverkar typen av relation som etableras.  
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I figuren visas hur företag vars kunder finns etablerade i Kina kan utveckla sina kontakter 
över tiden. Många företag börjar med att på grund av prispress göra vissa inköp från Kina, 
något som kan övergå i att delar av produktionen läggs ner i Sverige och läggs ut på en 
leverantör i Kina. Om det som outsourcas är centralt för företagets verksamhet kan egna 
anställda i Kina vara ett sätt att öka kontrollen över den outsourcade verksamheten. Om 
företaget upplever ett ännu större behov av inflytande över verksamheten kan egen produktion 
startas – till en början främst med motivet att försörja verksamheten i Sverige med billiga 
insatsvaror, även om framtida försäljning till kundens verksamhet i Kina finns med i kalkylen 
i beslutsunderlaget. Verksamheten i Kina växer och den huvudsakliga drivkraften blir snarare 
kundnärhet än prispress. Viss handel sker mellan dotterbolaget eller motsvarande i Kina och 
det svenska företaget, men verksamheten i Kina syftar främst till att serva behoven hos 
kunden i Kina. När den egna verksamheten i Kina är fast etablerad kan sökande efter nya 
lokala kunder på den kinesiska marknaden bli aktuellt. 
 
Vår sammantagna bild av undersökningens resultat är alltså att företag som etablerar egen 
produktion i Kina i huvudsak gör det för att komma närmare sina kunder. En sak som 
förstärker det motivet är att en egen produktionsanläggning innebär en stor investering 
jämfört med att outsourca produktion. För ett företag som vill ha en svensk manager på plats i 
Kina kommer kostnaden för den personen att stå för nästan halva den totala månadskostnaden 
för en fabrik med 20 anställda (Hähnel, 2006b). Jämfört med fallet med outsourcing finns det 
alltså en starkare drivkraft att generera ökade intäkter genom att expandera sin verksamhet 
med ytterligare försäljning till kunder i Kina. Att egen produktion innebär en betydligt större 
driftskostnad än outsourcing gör också att det är en mindre tillgänglig möjlighet för riktigt 
små företag. Tilläggas bör att de företag vi tittat på som har egen produktion i Kina klassas 
som medelstora företag och alltså inte har tillgång till några enorma resurser. Den främsta 
svårigheten har enligt dem varit krav på ledningskapacitet.  
 
Beskrivningen ovan ligger i linje med vad Johanson och Vahlne (2003) säger om att gradvis 
öka sitt engagemang på en viss marknad, även om författarna inte tagit hänsyn till att många 
företag inleder sina kontakter med marknaden i ett lågkostnadsland för att söka resurser. De 
företag vi pratat med upplever att tidigare engagemang i Kina bidrar till förståelse för det 
snåriga rättssystemet och affärskulturen, något som underlättar betydligt vid etablering av 
egen produktion. Att beslut i Kina fattas mot bakgrund av tidigare beslut och erfarenheter, så 
som Johansson och Vahlne (1977 & 2003) säger verkar alltså stämma.  
 

Figur 28: Företags utveckling av Kinakontakter över tiden 
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Vår studie tyder på att de produkter som transporteras från den egna produktionsanläggningen 
i Kina tillbaka till Sverige är av samma typ som de produkter som lämpar sig att outsourca, 
det vill säga produkter vars tillverkning är svår att automatisera och därför kräver mycket 
manuellt arbete. För att kunna transporteras från Kina till Sverige måste produkten också tåla 
transportkostnaderna det innebär att flyga eller tiden det tar att skeppa. Det som tillverkas i 
egna produktionsanläggningar i Kina för att serva lokala kunder är snarare sådant där 
tåligheten för ledtider och transportkostnader är låg, till exempel för att det är dyrt för kunden 
att inte få sina insatsvaror i tid (DuBois et al, 1993). Även om andelen manuellt arbete också i 
denna typ av produkter ofta är högre än i Sverige så är det inte avsaknaden av möjligheter att 
producera på andra sätt som styr produktionsverksamheten till Kina.  
 
Konkurrensen i Kina är hård, både om att få sälja och om att få tillgång till kompetent 
personal. Personalomsättningen är dessutom hög, betydligt högre än i Sverige. Båda dessa 
konkurrensfaktorer uppfattas av företag med egen produktion i Kina som besvärliga, och 
företagen instämmer alltså med såväl Farrell (2006) och McHardy Reid och Walsh (2003) i 
att de är viktigt att ta hänsyn till dem vid utvärdering av beslutet att etablera sig i Kina. Den 
här typen av svårigheter för företag med egen produktion i Kina kan vara en del av 
förklaringen till att vår undersökning visar att outsourcande företag är mer positivt inställda 
till Kina än producerande företag. En annan anledning kan vara att outsourcande företag 
tidigare hade en lägre grad av engagemang och då också hade en betydligt mer negativ bild av 
Kina. När de väl kom i kontakt med Kina blev de positivt överraskade. Företag med egen 
produktion har redan varit i Kina ett tag och har därmed hunnit ställa in sina förväntningar på 
en mer verklighetsnära nivå och de har därför inte överraskats på samma sätt.  

6.3.3 Företag med begränsad Kinakontakt mindre positiva till landet 
Företag som varken outsourcar till Kina eller har egen produktion där har en betydligt mycket 
mer negativ bild av landet än vad företag med en närmare kontakt har. Beror detta på att 
företag som på förhand är positiva till Kina väljer att etablera starkare band dit, eller beror det 
på att företagen som etablerar tätare kontakt med Kina blir positiva när de kommer dit? 
Frågan är omöjlig att ge ett säkert svar på, men vissa tendenser i svaren tyder på att det sista 
alternativet ligger närmare sanningen. De företag som bara har ytliga kontakter med Kina 
anger till exempel i betydligt högre utsträckning än andra att det de hört om andras erfaren-
heter påverkat dem negativt. Även de företag som idag har starkare band till Kina säger att de 
upplevde ett stort mått av tveksamhet till en början. Detta tyder på att det psykiska avståndet 
(Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) upplevs som mindre när erfarenheten ökar.  
 
Det McHardy Reid och Walsh (2003) skriver om att internationaliseringsbeslut ofta handlar 
om att ”alla andra gör det”, verkar alltså kunna verka i motsatt riktning också. När det pratas 
om att det är svårt att göra affärer i Kina är det säkrast att låta bli, verkar en del resonera. 
Därmed inte sagt att de företag som idag inte har täta kontakter med Kina har gjort något fel, 
men besluten att etablera mer kontakt med Kina verkar ofta vara tagna på säkrare grunder än 
besluten att inte etablera djupare kontakt med Kina – om det ens finns något sådant beslut.  
 
Företag som idag ställer sig tveksamma till tätare kontakt med Kina, främst tillverkning, 
motiverar ofta sin hållning med risken för kopiering. Detta är ett helt legitimt skäl och oron är 
befogad. Samtidigt är inte risken för kopiering eliminerad bara för att produktion och 
försäljning inte sker i Kina. Även om det för många är fullständigt rationellt att ha den typ av 
kontakter med Kina som de har, alternativt att fortsätta att inte ha några kontakter alls, tyder 
mycket på att Kina som marknad har mer att ge än vad de svenska teknikföretagen hittills sett. 
Som konstaterades ovan är de största motiven bakom att företagen har etablerat kontakt med 
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Kina prispress och kundnärhet. Kinas potential som en växande marknad med nya kunder 
verkar hittills inte ha varit en avgörande faktor för östgötska teknikföretag.  

6.4 Vilka effekter får dessa kontakter på verksamheten?  
I referensramen diskuterades ett antal tekniska mått för att utvärdera ett företags verksamhet 
och utveckling. Vad gäller utvärdering på mer kvalitativa grunder kommer den del av denna 
rapports syfte som handlar om att beskriva effekterna av företagens Kinakontakter att i 
huvudsak baseras på empiri. De olika tendenser som vi ser i det insamlade materialet kan på 
vissa områden stämmas av mot tidigare teoretiska studier, men till stora delar presenteras de 
här fristående. 

6.4.1 Verksamheten i Sverige kan gynnas av utlandsnärvaro 
Sammantaget är de företag vi intervjuat nöjda med utfallet av sina Kinakontakter. I många fall 
har kontakter med Kina varit nödvändiga för att behålla kundrelationer. Företag som börjat 
producera åt sina kunder i Kina säger till exempel att de annars hade riskerat att förlora 
kunden i Sverige. Företag som sänkt sina produktionskostnader genom att flytta produktion 
till Kina har genom att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris också undvikit att bli ersatta 
av någon annan leverantör på hemmamarknaden. Att vissa företag inom en bransch lyckas 
sänka sina produktionskostnader, till exempel genom outsourcing, innebär omvandlingar där 
dessa företag tar marknadsandelar och deras konkurrenter tvingas till att också sänka sina 
kostnader i samma utsträckning för att överleva. 
 
De företag som har etablerat egen produktion i Kina har i flera fall gjort det efter omfattande 
påtryckningar från kunder – de har något unikt att erbjuda som kunderna inte hittar hos andra 
leverantörer i Kina, till exempel kvalitet eller särskild kompetens och kunskap om kundens 
processer. Frågan är om dessa företag som nu håller på att etablera sig i Kina kommer att 
agera likadant gentemot sina leverantörer. Det som talar emot detta är att ju längre bak i 
försörjningskedjan ett företag befinner sig, desto mindre komplexa är de produkter som säljs. 
Längst bak i kedjan finns råvaruproducenterna och deras produkter säljs redan på 
världsmarknaden. En annan sak som talar för att denna typ av flytt eller expansion inte 
kommer att fortsätta mycket längre bak i värdekedjan är att företag som i så fall skulle stå på 
tur är mindre och därför saknar de resurser som krävs för att etablera egen produktion 
utomlands.   
 
För de företag som bygger en produktionsanläggning i Kina med syfte att komma närmare 
kunden finns goda möjligheter att även den svenska verksamheten gynnas. Dels får företagen 
möjligheten att anpassa produktionen så att de produkter som kräver mycket manuellt arbete 
görs i Kina och de som kräver automatiserade processer görs i Sverige. Utöver detta kan de 
använda de två anläggningarna för att agera buffertar på de två marknaderna. Skulle 
efterfrågan plötsligt gå upp i Kina kan kapacitet i Sverige användas för att tillverka på export 
och tvärtom.  
 
Som tidigare framkommit är det ofta en risk för företagen att inte etablera sig i Kina för att 
tillfredsställa sina kunders behov. Att på sikt kunna sälja till hela världen från Sverige är 
rimligen också svårt även i de fall där produkterna är avancerade. En internationalisering i sig 
kan också innebära fördelar i form av trovärdighet genom att ett företag som bedriver 
verksamhet i flera länder kan uppfattas som mera kompetent, det kan alltså innebära någon 
form av status som underlättar i kontakt med nya kunder. Den ökade specialisering som 
outsourcing medför gör att det arbete som fortsatt sker inom företaget blir mer kvalificerat, 
vilket rätt hanterat borgar för att företagen kan försäkra sig om sin långsiktiga överlevnad.  



 Diskussion 107 

6.4.2 I Sverige: mer inköp, installation och service, mindre produktion 
Oavsett om ett företag går mot ökad outsourcing eller mot ökad automation minskar behovet 
av personal i produktionen i Sverige. Flera företag har kunnat öka sin kapacitet genom att 
outsourca. Detta har gjort att antalet anställda i produktionen har minskat, men att antalet 
tjänstemän i form av projektledare, konstruktörer och inköpare har ökat. Detta ställer helt nya 
krav på personalstyrkan. Förutom språkkunskaper, som är ett måste vid relationer med till 
exempel leverantörer i utlandet, är den tekniska kunskapen helt central. Alla företag som vi 
talat med och som outsourcar instämmer i det som till exempel Kakabadse och Kakabadse 
(2002) skriver om att ett företag som outsourcar produktion fortfarande måste kunna lika 
mycket om produktionsprocessen för att kunna göra tydliga specifikationer och för att kunna 
serva sina kunder på den svenska marknaden.  
 
De flesta teoretiker såväl som praktiker är överens om att det är mycket troligt att 
förändringen fortsätter i samma riktning som hittills mot mer service och tekniska tjänster. Att 
i Sverige bedriva arbetskraftintensiv tillverkning kommer bara att bli svårare och svårare i takt 
med att konkurrensen från lågkostnadsländer sprider sig till allt fler branscher. Många företag 
har kommit långt i sin automatiseringsprocess men trots detta är företagen vi talat med 
överens om att svenska företag i allmänhet måste jobba betydligt mer med automation och 
förbättringar i produktionen för att bli långsiktigt konkurrenskraftiga. 
 
Vilka långsiktiga effekter som kommer av att en mindre andel av personalstyrkan arbetar i 
produktionsprocessen minskar är naturligtvis omöjligt att med säkerhet säga. Om det stämmer 
som Autio et al (2000) skriver att kunskap är en av de mest lättrörliga resurser som finns, så 
finns det få garantier för att ett företag skulle behålla sin service- och utvecklingsverksamhet i 
Sverige om det dök upp andra, mer konkurrenskraftiga, platser att lokalisera sig på. Detta är 
en risk för företag som väljer att inte investera i automation utan istället outsourcar för att 
reducera sina kostnader. Det som talar för att service och teknisk konsultation kommer att 
finnas kvar är att tjänster i stor utsträckning måste utföras där kunden finns.  
 
Ett annat sätt att se på samma problem är att studera Johanson och Vahlnes (1977) 
Uppsalamodell, fast baklänges. Författarna hävdar att ett företags internationaliseringsbeslut 
är baserade på tidigare beslut och att ett företag tenderar att gradvis öka sitt engagemang på en 
utländsk marknad. Betyder det också att ett företag som börjat minska sina investeringar på 
den svenska marknaden tenderar att fortsätta att minska sin närvaro gradvis? I vår 
undersökning har vi inte data från tillräckligt långa tidsperioder för att kunna göra en sådan 
jämförelse, men tanken känns inte orimlig.  

6.4.3 Förutsättningar för framtida konkurrenskraft förändras  
I en rapport som publicerades tidigare i år skriver Teknikföretagen om de ovanligt låga 
investeringsnivåerna i Sverige under de senaste åren (Tenselius, 2006). Våra intervjuer stödjer 
rapportens slutsatser om att utlokalisering av produktion är en av flera orsaker till minskade 
investeringar i Sverige. Bland de företag som outsourcar produktion är den begränsade volym 
som finns kvar i Sverige inte tillräcklig för att fylla upp maskiner och än mindre för att 
motivera nyinvesteringar. De företag som startar egen produktion i Kina gör det sällan för att 
ersätta produktion i Sverige, utan snarare som ett komplement eller en expansion, och därför 
ser vi inte samma tendens till minskade investeringar i dessa företag. Eftersom 
investeringsnivåerna generellt har gått ned verkar det i riket i övrigt, liksom i Östergötland, 
vara vanligare att företag outsourcar produktion än att de startar egen produktion utomlands.  
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Teknikföretagens rapport (ibid) understryker att de företag som outsourcat och minskat sina 
investeringar i Sverige gjort det på helt rationella grunder. Vi uppfattar att detta stämmer för 
de fall vi studerat. Eftersom det ofta handlar om företag med relativt små produktionsvolymer 
delar vi företagens uppfattning om att det inte hade gått att uppnå samma kostnadsreduktioner 
med automation. Alternativet till outsourcing för dessa företag förefaller alltså ha varit 
förlorad konkurrenskraft. Inte desto mindre ser vi de långsiktiga konsekvenser som följer av 
en åldrande maskinpark som ett stort hot mot företagens överlevnad på sikt. Även om 
maskinerna uteslutande kommer att användas till service och underhåll ställer vi oss 
tveksamma till om dagens maskiner är tillräckligt avancerade för att leva upp till de krav på 
underhåll som kommer att ställas i framtiden.  
 
Att outsourcing till en leverantör i ett lågkostnadsland är lönsamt förutsätter att 
löneskillnaderna är väldigt stora mellan Kina och Sverige. För lågutbildad arbetskraft verkar 
detta vara fallet under en överskådlig framtid, men personal med någon form av högre 
utbildning är hett eftertraktad och lönerna ökar i rask takt, en utveckling som förstärks av en 
hög personalomsättning. Den produktion som teknikföretag outsourcar till Kina har i 
allmänhet höga kvalitetskrav vilket gör att beroendet av kompetent personal som kan sköta 
semiautomatiserad produktionsutrustning är stort. När lönerna stiger är det inte omöjligt att 
outsourcingalternativet ter sig mindre lönsamt. Att mindre företag som inte kommer upp i den 
produktionsvolym som krävs för att rättfärdiga investeringar i ökad automation blir uppköpta 
eller slås ut, ser vi som en realistisk utveckling på sikt.  
 
Ett annat hot mot företagens långsikta överlevnad är svårigheten med kompetensförsörjning. 
Medelåldern bland personalen på företagen i studien är ofta hög och många vittnar om stora 
problem med att hitta yngre personer med praktiskt specialkompetens, till exempel 
verktygsmakare och konstruktörer. Att anställa en högskoleutbildad person och själv lära upp 
honom eller henne är en betydande investering för ett litet företag, det är heller inte helt enkelt 
att attrahera rätt personer. Insikten om att kompetensförsörjningen är ett stort problem är god 
bland företagen. Tommy Toreson på MPV uttrycker sig till exempel så här.  

”Med verktygsmakarna så försvinner kunskap från Sverige och det innebär 
att vi inte blir självförsörjande utan beroende av andra där verktygs-
makarna finns. För vårt företag är det bra på kort sikt, men på lång sikt är 
det inte så bra för landet.” 

Tommy Toreson, Motala Plast och Verktygs AB 
Även om verksamheten tenderar att bli alltmer servicefokuserad är kunskap om produktion 
såsom beskrevs i föregående avsnitt central för företagens långsiktiga överlevnad. Om den 
praktiska kompetensen försvinner ur företagen är risken att de även tappar den kunskap som 
krävs för att kunna sköta service. Att medelåldern bland verkstadspersonalen ofta är hög 
innebär dessutom att problemen kommer att dyka upp relativt snart.  
 
De två hot som målats upp ovan är realistiska och bör tas på största allvar. Samtidigt är det 
orättvist att måla bilden av framtiden för de företag vi undersökt i alltför mörka färger. Det 
faktum att serviceinnehållet i verksamheten ökar innebär också nya affärsmöjligheter. Det må 
vara sant att små företag inte har finansiella resurser att göra de stora automationssatsningar 
som krävs för att få produktionen i Sverige att bli konkurrenskraftig, men samtidigt är det 
kanske inte heller i själva producerandet som företagen har sin kärnkompetens. Enligt 
Prahalad och Hamel (1990) ska en kärnkompetens som bekant göra att kunden upplever nytta, 
den ska ge tillträde till ett stort antal potentiella marknader och den ska vara svårt att imitera.  
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Bland de företag som vi intervjuat uppfattar vi snarare det unika kunnandet om kundernas 
behov och en gedigen praktisk kunskap som säkerställer kvalitet som företagens kärn-
kompetens. Visserligen finns det som Prahalad och Hamel (1990) skriver en risk i att 
outsourca något som ligger nära kärnkompetensen eftersom det riskerar att underminera den, 
men vi tror att företagen genom en medveten satsning på att underhålla den kompetens som 
finns i företaget kan motverka detta hot. Något företag i studien har redan satsat på att utnyttja 
sitt kunnande till att erbjuda sina kunder konsulttjänster vid produktutvecklingen med syfte att 
redan i konstruktionsstadiet kunna reducera produktionskostnaderna. Detta tror vi är ett 
mycket bra sätt att utnyttja kärnkompetensen i företaget till att utveckla nya affärschanser när 
omvärldsförändringar gör att den tidigare verksamheten inte längre är konkurrenskraftig.  
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7 Slutsatser 
I följande kapitel besvaras våra forskningsfrågor och undersökningens slutsatser presenteras.  
Utöver detta diskuteras undersökningens bidrag till forskningen och vilka frågor ny forskning 
bör undersöka 

7.1 Undersökningens resultat 
De forskningsfrågor som presenterades i kapitel 3 besvaras här. En sammanfattning baserad 
på den struktur som användes i diskussionskapitlet presenteras också.  

7.1.1 Företagets grundläggande motiv till etablering av kontakt med Kina 
Tidigare forskning har som framkommit i hög grad studerat företag som etablerar 
utlandsverksamhet antingen för att få tag i resurser eller för att kunna sälja på den kinesiska 
marknaden. Vår undersökning visar att det bland östgötska teknikföretag som har kontakt med 
Kina finns tre ungefär lika stora grupper av företag där en grupp vill komma åt resurser, en 
vill sälja och en tredje söker kontakt med Kina av båda orsakerna. Företagens motiv förändras 
i takt med att deras engagemang växer och företag som börjar med inköp eller outsourcing 
startar inte sällan egen produktion efter en tid för att sälja till kunder i Kina och eventuellt i 
övriga Asien. Erfarenhet från inköpsverksamhet eller outsourcing i Kina är användbar också 
när företag senare vill sälja där. Företagens inköp från Kina är idag betydligt viktigare än 
försäljningen från Sverige till Kina, vilket tyder på att företag som inte har någon verksamhet 
i landet endast i liten utsträckning säljer dit.  

7.1.2 Branschens påverkan på företagens motiv 
Värdekedjans utseende påverkar i hög grad hur attraktivt det är för ett företag att etablera 
kontakt med Kina. De undersökta företagen befinner sig generellt sett i värdekedjor som är 
kontrollerade av slutproducenten vilket innebär att de styr förutsättningarna för övriga aktörer 
i kedjan. Slutproducenterna och dessas systemleverantörer är ofta redan etablerade i Kina och 
uppmanar sina leverantörer att följa med. Leverantörer som väljer att inte göra det riskerar att 
förlora stora av delar av sin omsättning även i Sverige. Om en kund vill att leverantören ska 
etablera sig i Kina finns alltså ofta inget val, något som gör att helt kundinitierade etableringar 
i Kina ofta präglas av svårigheter att klara av satsningen på grund av bristande resurser.  
 
I vissa branscher har svårigheten att göra ytterligare automatiseringar gjort det rationellt att 
förlägga produktionen i Kina, medan det i andra branscher är möjligt att automatisera så långt 
att produktionskostnaderna kan bli lägre i Sverige än i Kina. Automatiserad volymproduktion 
med höga kvalitetskrav passar bra i Sverige samtidigt som volymproduktion av 
standardprodukter där det manuella inslaget i produktionen är stort passar bättre i Kina. Vad 
gäller mindre serier är det komplexiteten, mängden manuellt arbete och transportmöjligheter 
som avgör var produkterna bör tillverkas.  
 
Att hitta kvalificerad personal med kompetens som är relevant inom branschen både 
förstärker och försvagar företagens motiv att etablera kontakt med Kina. Det talas om 
svårigheter att hitta människor med kompetens inom vissa yrkesområden som pratar engelska 
i Kina, men det är också tydligt att vissa yrkeskategorier är på väg att försvinna i Sverige. 

7.1.3 Skillnader på företagsnivå påverkar motiven 
Skillnader mellan olika företag påverkar vilka behov företagen klarar att uppfylla genom att 
etablera kontakt med Kina. Det är tydligt att det är de större företagen som har startat egen 
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produktion i Kina. Små företag saknar ofta de nödvändiga resurserna – främst i form av 
finansiella muskler och tid hos ledningspersonal – för ett så starkt engagemang i landet. Brist 
på tidigare erfarenhet och kontakter i Kina gör det också svårt att lyckas med egen 
produktion. I de fall företagen önskar importera från Kina, antingen outsourca det de tidigare 
gjorde själva eller köpa från en kinesisk leverantör istället för en västerländsk, krävs dock inte 
så stora resurser eller erfarenhet och även mindre företag klarar av det. 
 
De företag som befinner sig i Kina har i stor utsträckning utnyttjat företagets kontakter för att 
få hjälp med etableringarna. Dessutom visar det sig att renommé sprids inom nätverken vilket 
gör att en lyckad affär kan leda till flera.   

7.1.4 Den kinesiska kontextens påverkan på motiven 
De studerade företag som önskar sälja i Kina är ofta ganska nyetablerade där och säljer till 
befintliga kunder. I framtiden hoppas de kunna expandera sin försäljning och börja sälja även 
till nya kunder. Det som är viktigt för företag som vill ha resurser till egen produktion är 
kostnaden och tillgången på kvalificerad arbetskraft medan de som importerar istället är 
intresserade av den okvalificerade arbetskraften.  
 
Kinas geografiska läge – att det är långt till Sverige – orsakar svårigheter av olika 
anledningar. Skillnaden i tidszon kan vara jobbig att hantera liksom den långa transporttiden 
för produkter som fraktas med båt. Detta gäller i båda riktningarna, det är alltså lika svårt att 
sälja kinesisktillverkade produkter i Sverige som svensktillverkade produkter där. Förutom 
Kinas läge påverkas företagen av den språkförbistring som kan uppstå i de många fall där 
kinesernas engelska är bristfällig och de kulturella referensramarna skiljer sig åt.  Företagen är 
överens om att de politiska förutsättningarna kan innebära svårigheter i Kina. Det största 
problemet är att myndighetsutövande är inkonsekvent och att det som utlänning är mycket 
svårt att veta vad som gäller; myndigheterna i Kina försvagar motiven till att etablera kontakt.  
 
De affärsmässiga omständigheterna påverkar företagens motiv i olika riktningar. Affärsetiken 
i Kina är annorlunda än i västvärlden och det finns risk att bli lurad om man inte är försiktig. 
Dock uppfattas arbetsmoralen som hög. Totalt sett bidrar affärsomständigheter mer negativt 
än positivt till Kinas attraktivitet, men detta verkar främst vara ett tecken på rädsla för det 
okända eftersom företag med tätare Kinarelationer är nöjda med sina kontakter där.  

7.1.5 Olika typer av kontakt av olika anledningar 
Vilken typ av kontakt som företagen etablerar styrs i stor utsträckning av vilket motiv 
företaget har samt av hur stora resurser de har tillgång till. Det har visat sig att de företag som 
bedriver egen produktion i Kina är sådana som har tillräckliga resurser och vill sälja till den 
kinesiska marknaden. Det är dessutom ofta så att de företag som sätter upp egen produktion 
gör det för att serva befintliga kunder som nu har verksamhet i Kina och där produkterna är 
sådana att det inte är logistiskt försvarbart att skicka dem från Sverige. 
 
Företag som anställer någon i Kina gör det för att bättre kunna sköta försäljning och/eller 
inköp på den kinesiska marknaden. Att kunna göra kvalitetskontroller innan produkter 
skeppas till Sverige är en annan anledning. Fördelarna med att rekrytera personal lokalt är att 
det är lättare för någon som klarar den kinesiska kulturen och språket att sköta förhandlingar 
och leta upp nya kunder eller leverantörer. För att kunna sälja på den kinesiska marknaden är 
det i princip nödvändigt att antingen hitta ett företag som kan agera återförsäljare där eller 
anställa någon som sköter det. Det framkommer också i våra intervjuer att det är relativt 
billigt att anställa en person i Kina och att det därför är ett första steg som är ganska lätt att ta.  
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Att hantera kontakterna utan att ha personal i Kina är det allra billigaste sättet att sköta utbytet 
på. De företag som gör så förefaller vara sådana där verksamheten som bedrivs i Kina inte är 
alltför nära kärnkompetensen. Att det överhuvudtaget är möjligt att göra stora affärer med 
Kina utan att fysiskt vara där är mycket tack vare utvecklingen av informationsteknologin.  

7.1.6 Den svenska verksamheten påverkas av kontakterna med Kina  
Vilken typ av kontakt ett företag har etablerat med Kina styr hur verksamheten påverkas. 
Egen produktion i Kina handlar i de fall vi studerat inte om renodlad offshoring utan om en 
expansion av den totala verksamheten eftersom en större eller mindre del av det som 
produceras i Kina också säljs där. Även om etableringen av egen produktion i Kina innebär en 
expansion totalt sett kan verksamheten i Sverige förändras genom att produktionen i Kina 
såväl som Sverige specialiseras och anpassas efter de olika platsernas förutsättningar och 
produkternas känslighet för transporttiden. 
 
När det gäller outsourcing medför det däremot ofta reduktion av personalstyrkan i Sverige. 
Flera outsourcande företag upplever i och för sig ett större behov av tjänstemän när de börjar 
outsourca, men antalet nytillkommande tjänster är färre än dem som försvinner. De produkter 
som är lönsamma att tillverka i Kina och skeppa hem är sådana där arbetskraftskostnaden är 
stor och ledtidskänsligheten liksom transportkostnaden i förhållande till produktvärdet är låga. 
Avancerade och kraftigt specialiserade produkter kan fortfarande tillverkas i Sverige vilket 
leder till att det sällan är produktionen av dessa som outsourcas.  
 
Förädlingsvärdet per anställd i Sverige är högre bland de företag som har verksamhet i Kina 
än bland dem som bara finns i Sverige.  Detta bekräftar tesen att när företagen kan fördela sin 
verksamhet mellan olika länder så är det mer kvalificerade arbetsuppgifter som lokaliseras till 
Sverige än till Kina. Hur ledtiden för företagens produkter påverkas beror på vad det är som 
sköts i Kina. I vissa fall blir ledtiderna kortare, det beror ofta på att tillverkningstakten är 
högre i Kina eller på att produktion nu bedrivs i Kina för att säljas till kunder där. I andra fall 
blir ledtiderna längre, det gäller speciellt när det inte är lönsamt att skicka varorna med flyg 
och då produkterna tillverkas i stora serier innan de skickas.  
 
En svårighet för många företag är att bibehålla kvaliteten. För att lyckas bör företag satsa på 
att utveckla rutiner för kommunikation samt etablera långsiktiga relationer med sina 
leverantörer, snarare än att byta leverantör ofta för att hålla nere priset. Slutkostnaden för 
produkterna som tillverkas i Kina blir i många fall betydligt lägre trots fraktkostnader och 
kostnader för utökade kvalitetskontroller.  

7.1.7 Sammanfattning av resultaten 
Sammanfattningsvis ser vi att grundläggande motiv och de olika faktorer som påverkar 
motiven utmynnar i två olika krafter som driver företagen till Kinakontakter, nämligen 
prispress och kundnärhet (se Figur 29). 
 
Företag som drivs av prispress tenderar att outsourca produktion till Kina om det inte är 
lönsamt att automatisera och om de produkter det gäller tål ledtiden. Outsourcing är en 
möjlighet även för mindre, oerfarna företag eftersom det inte kräver så stora resurser. På kort 
sikt resulterar outsourcing i att företagen lyckas erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga priser 
och att det blir en ökad fokus på service och tekniska tjänster. Att nyinvesteringar i 
produktionsutrustning och att själva produktionen flyttar innebär dock en långsiktig risk för 
att maskinparken blir omodern och att den tekniska kompetensen urlakas. Eftersom 
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outsourcing kräver stor kunskap hos beställaren och eftersom bra maskiner krävs för att kunna 
leverera underhåll är denna utveckling ett hot mot små outsourcande företags långsiktiga 
överlevnad. Detta är troligen en orsak till att företag som är tillräckligt stora för att klara det i 
förlängningen tenderar att öka sitt engagemang i Kina genom att starta egen produktion. 
 
Företag som drivs av kundnärhet tenderar att etablera egen produktion i Kina om de är 
tillräckligt stora och erfarna för att klara av det. Etablering av egen produktion handlar i första 
hand om att expandera verksamheten för att kunna uppfylla kundens behov av en leverantör 
som känner kundens processer och som erbjuder den kvalitet som kunden kräver. Effekten 
blir att kundrelationer bevaras och eftersom Kina fortfarande är en öppen marknad är det 
möjligt för leverantörer som etablerar sig där nu att ta marknadsandelar. Att ha produktion i 
flera världsdelar innebär också riskspridning och anläggningen i Kina erbjuder en möjlighet 
till ytterligare expansion i regionen i framtiden.  
 

7.2 Generalisering av resultaten 
De olika resultat som vi fått fram tror vi i stor utsträckning går att generalisera så att de gäller 
övriga Sverige och även en del andra branscher som liknar dem vi undersökt.  

7.2.1 Dessa produkter lämpar sig väl att skeppa från Kina 
Det har framkommit en tydlig bild av vad som är lämpligt att tillverka i Kina med avsikt att 
skicka det hem till Sverige. I första hand är det en logistisk fråga, där fraktkostnaden för en 
produkt inte får vara så hög att den äter upp de besparingar som görs i och med en lägre 
arbetskraftskostnad. I logistikkostnaden ingår inte bara själva frakten utan också kostnaden 
för eventuella säkerhetslager liksom kostnader som uppstår på grund av att det troligtvis 
behövs alternativa leverantörer. Detta innebär att det antingen är produkter med en så hög 
arbetskraftskostnad per viktenhet att det lönar sig att flyga hem dem eller att det är sådana 
produkter som tål fem till sex veckors båtfrakt. I övrigt är det viktigt att det är produktion som 

Figur 29: Sammanfattning av studiens resultat 

 



 Slutsatser 115 

kan skötas härifrån och som inte kräver ett alltför stort utvecklingsarbete i samarbete med 
kunden. Det är viktigt att komma ihåg att den som beställer något från Kina själv måste ha en 
omfattande produktionskompetens för att kunna göra en tillräckligt bra specifikation. 

7.2.2 Konkurrenskraftig verksamhet i Sverige respektive i Kina 
När en bransch mognar verkar företag utvecklas i två dimensioner, volym- eller special-
tillverkning respektive kapital- eller arbetskraftsintensitet. Företag som utvecklas mot större 
volymer måste samtidigt öka produktiviteten per anställd genom att i så hög grad som möjligt 
automatisera. Detta innebär att de företag som på sikt kommer att finnas i Sverige och syssla 
med volymproduktion kommer att vara mycket kapitalintensiva. Även de företag som satsar 
på specialisering kommer att behöva automatisera, men de påverkas något mindre av 
konkurrensen ifrån lågkostnadsländer eftersom produktionskostnaden är en mindre del av 
produkternas totala värde. Kostnaden innehåller också i stor utsträckning utvecklingsarbete 
och konstruktion vilket kan hållas nere av ett nära samarbete med kunden och en god 
kännedom om kundens processer. Enligt vår studie är detta ett område där svenska 
underleverantörer har en fördel jämfört med sina konkurrenter i lågkostnadsländer.  
 
Som illustrerades i Figur 26 finns det idag kinesiska företag som är internationellt 
konkurrenskraftiga som underleverantörer. Dessa företag konkurrerar huvudsakligen med pris 
och det är från dessa leverantörer som svenska företag med ett prispressmotiv köper. Om ett 
svenskt företag ska etablera egen produktion i Kina måste det tillföra något annat, eftersom 
det enligt vår studie alltid kommer att finnas ett kinesiskt företag som är beredd att sälja till ett 
lägre pris än vad ett svenskt kan klara av. Utländska företag som redan är etablerade i Kina 
idag upplever en brist på leverantörer som kan erbjuda flexibilitet, hög kvalitet och 
djupgående förståelse för utländska företags processer. Svenska företag som kan erbjuda detta 
har alltså stora möjligheter att framgångsrikt expandera på den kinesiska marknaden.  
 
Företag som är etablerade i Sverige upplever motsvarande behov när det gäller service, 
underhåll och teknisk konsultation. Leverantörsföretag som vill konkurrera på den svenska 
marknaden bör alltså inrikta sig på att excellera inom dessa områden. Vi tror att detta kräver 
att någon produktion fortsätter att ske inom företaget för att möjliggöra en bibehållen hög 
kompetens inom produktionsteknik.  

7.3 Rapportens bidrag till forskningen 
Den här undersökningen har framförallt bidragit till framtida forskning genom att ge en 
relativt komplett bild av östgötska teknikföretags relationer med Kina. Till skillnad från de 
flesta tidigare gjorda studier har vi undersökt företagens kontakter både ur perspektivet att få 
tillgång till resurser och att sälja produkter och vi har också kunnat bekräfta att dessa motiv 
hänger samman. Flera företag som till en början etablerat kontakt med Kina för att få tillgång 
till resurser har nu som huvudsakligt motiv att sälja där. 
 
 Enligt vår studie kan små företag etablera kontakt utomlands, men till egen produktion räcker 
de begränsade resurserna ofta inte till. Detsamma gäller internationell erfarenhet. När det 
gäller outsourcing av lämpliga typer av produktion räcker det med att vara duktig på att 
specificera sina beställningar. Teknikens möjligheter har minskat resursbehovet – genom 
bättre kommunikationsmöjligheter och ökat använde av standarder – och att många andra 
företag redan etablerat kontakt med Kina gör det allt enklare att lyckas.  
 
Vi har inte funnit stöd för att företag stegvis etablerar sig på marknader på, vad som enligt 
Johanson och Vahlne (1977) definieras som, växande psykiskt avstånd från Sverige. När det 
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gäller nämnda författares omdebatterade modell för ökande utlandsengagemang på en viss 
marknad har vi funnit visst stöd för den. Små och medelstora företag jobbar sig gradvis från 
en lägre till en högre grad av engagemang i Kina. Detta beskrivs i kapitel 6 och illustreras i 
Figur 28. Det som avgör om företag tar steget till att etablera egen produktion i Kina är om de 
upplever sig ha tillräckliga resurser, om kunderna redan finns där och om det som företaget 
producerar är av sådan komplexitet att geografisk närhet är motiverad.  

7.4 Behov av framtida forskning 
I och med denna undersökning finns nu information om de undersökta företagens relationer 
med Kina. Det skulle vara önskvärt att med utgångspunkt i denna rapport undersöka vilka av 
företagen som blir mest framgångsrika för att på så vis kunna få fram vilka faktorer som 
avgör hur väl en satsning i Kina faller ut. Dessa framgångsfaktorer skulle sedan kunna 
sammanställas som någon form av best practice för att underlätta för företagsledare som idag 
undersöker möjligheterna att etablera sig där. För detta krävs en undersökning även av de 
företag som inte har kontakter med Kina, både av dem som funderat på det och som gjort ett 
aktivt val att låta bli, och av dem som inte aktivt övervägt möjligheten.  
 
För att bekräfta denna rapports slutsatser bör en djupare undersökning göras av de företag 
som idag inte har kontakter med Kina. Detta skulle tjäna två syften, dels att säkerställa varför 
företag väljer att etablera kontakter med Kina genom en noggrannare analys av varför företag 
väljer att inte göra det. Är det okunskap om möjligheterna, kunskap om risker eller faktorer 
inom branschen eller de egna företagen som gör att det inte är lämpligt? Det andra syftet är 
möjligheten att tydligare undersöka vad som är specifikt för Kina, på vilket sätt Kina skiljer 
sig från andra lågkostnadsländer och växande marknader. I vilka fall är det för företagen 
lämpligt att etablera produktion i till exempel Ukraina istället för Kina och när är det klokt att 
satsa på den brasilianska marknaden?  
 
För att undersöka generaliserbarheten av våra slutsatser skulle det vara önskvärt att 
genomföra motsvarande undersökningar både av andra regioner och av andra branscher. Till 
exempel skulle det vara intressant att se hur processindustrin påverkas av utvecklingen i Kina.  

7.5 Konsekvenser för företagsledare 
Företag bör göra en ordentlig och objektiv analys för att avgöra om det är lämpligt att etablera 
någon typ av kontakt med Kina eller inte. Innan företag förlägger produktionen i Kina är det 
många saker som bör undersökas – vad kostar frakten till kunderna, hur påverkas ledtiden, 
vad kostar det att säkerställa kvaliteten, finns det tillgång till kompetenta leverantörer och 
personal och så vidare.  
 
De som överväger att börja sälja på den kinesiska marknaden bör vara medvetna om att de 
troligen kommer att behöva sätta upp egen produktion där då det är svårt att konkurrera med 
kinesiska företag om man varken kan konkurrera med pris – svenska löner är högre och 
frakten kostar – eller flexibilitet – ledtiden blir för lång. De företag som beslutar att inte 
konkurrera i Kina, främst de som väljer att inte följa efter sina kunder, riskerar att på sikt 
förlora sin kundbas även i Sverige när deras kunder lärt upp en alternativ leverantör i Kina.  
 
Företag som vill outsourca produktionen bör vara medvetna om att det kan innebära risk för 
att tappa nödvändig kompetens, risk för desinvestering i produktionsutrustning och risk för att 
bli beroende av sina leverantörer. I många fall är det dock inget alternativ att fortsätta som 
förut om kunderna hotar att vända sig till andra leverantörer. De företag som tar till sig våra 
råd tror vi har goda möjligheter att lyckas med en satsning i Kina. 
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Bilaga 1 – Enkät

Ja Nej

1 Har ert företag någon affärsmässig relation 
(export/import/outsourcing/verksamhet på plats etc) 
till något annat land än Sverige?

2 Välj det eller de alternativ som är mest avgörande för 
ert företags framgång. Markera minst ett och högst tre 
alternativ.

Att vi erbjuder en bättre kvalitet än konkurrenterna 

Att vi erbjuder ett lägre pris än konkurrenterna 

Att vår tid från kundorder till slutförd leverans är 
kortare än konkurrenternas 

Att vi är mer flexibla än konkurrenterna 

Vårt nära kundsamarbete 

Vårt nära leverantörssamarbete 

Annat_________________________________

3 Markera det eller de av nedanstående alternativ som 
utgör störst del av era kostnader. Markera högst två 
alternativ.

råvaror och komponenter

transporter eller andra inköpta tjänster

personalkostnad i produktionen

andra personalkostnader

kapitalkostnader

Annat_________________________________

Om "nej" på fråga 1 gå till fråga 21 och om "ja" gå till fråga 4

Följande frågor är till för att kunna beskriva ert företag. Välj det svarsalternativ som bäst 
överensstämmer med huvuddelen av er verksamhet. 
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4 Hur stor del av ert företags inköp och/eller försäljning 
är kopplad till utlandet? (0 - 100 %)

a

b

5 Hur stor del av ovanstående inköp och/eller 
försäljning från/till utlandet är kopplad till Kina? (0 - 
100 %)

a

b

6 Outsourcar ni någon av följande verksamheter till 
Kina? (Med outsourcad verksamhet avses här något 
som ni själva tidigare utförde, men som nu utförs av 
ett annat företag.) Ja

Nej, vi 
har

aldrig
gjort det

Nej,
men vi 
gjorde

det förut

a produktion

b produktutveckling

c försäljning/distribution/marknadsföring

d annat, var god specificera

7 Bedriver ert företag, ett dotterbolag till ert företag eller 
ett företag som ert företag är delägare i, någon av 
följande verksamheter i Kina?

Ja

Nej, vi 
har

aldrig
gjort det

Nej,
men vi 
gjorde

det förut

a produktion

b produktutveckling

c försäljning/distribution/marknadsföring

d annat, var god specificera ______________________

Om 0 % import och export samt nej, aldrig på fråga 6 och 7, gå till fråga 31, annars till fråga 8

Följande frågor är till för att beskriva ert företags kontakter med utlandet. Gör en ungefärlig 
uppskattning av de procentsatser som efterfrågas.

*Avser inköp/försäljning till/från den verksamhet som ert företag bedriver i Sverige

Ungefär _____ % av våra inköp från utlandet kommer från Kina

Ungefär _____ % av vår försäljning till utlandet går till Kina 

______________________

Ungefär _____ % av våra inköp* kommer från utlandet 

Ungefär _____ % av vår försäljning* går till utlandet
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8 Vilken typ av kontakter har ert företag med länder i 
nedanstående områden?

Egen eller 
outsourcad

verk-
samhet

Annan
typ av 

kontakt
Ingen

kontakt

a "gamla EU" + Norge, Schweiz och Island, ej Sverige

b nya EU-länder

c Nordamerika

d Asien utom Kina

e övriga världen

9 Vilket år etablerade ert företag sin första kontakt med 
Kina? År:

10 Vilket/vilka områden i Kina har/hade ert företag 
kontakt med? Markera ett eller flera alternativ. 

Shanghai-området

Peking-området

Hongkong

Guangdong-provinsen

Annat område, specificera

Vet ej

Följande frågor handlar om när och med vilka områden ert företag etablerat kontakter i Kina.

Följande fråga handlar om ert företags internationella erfarenheter från andra länder än Kina. Välj ett 
eller flera svarsalternativ på varje delfråga. 

_____________

____________________________
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11 I hur stor utsträckning instämmer ni i följande 
påståenden?

Vårt företag har/hade kontakt med Kina:
Instämmer

inte alls
Instämmer

helt Vet ej

a för att få tillgång till resurser (råvaror och komponenter
etc.) från  Kina för produktion utanför  Kina

b för att få tillgång till resurser (råvaror och 
komponenter, arbetskraft etc.) i  Kina för produktion i
Kina

c för att inte förlora marknadsandelar till konkurrenter 
som har etablerat kontakter med Kina

d för att sälja till nya kunder i Kina

e för att sälja till befintliga kunder som etablerat 
verksamhet i Kina

f för att sälja till andra delar av Asien

12 I hur stor utsträckning instämmer ni i följande 
påståenden? Instämmer

inte alls
Instämmer

helt Vet ej

a Vårt företags finansiella resurser var tillräckliga för att 
etablera önskad kontakt med Kina

b Vårt företags tillgång till internationella 
kontakter/nätverk var tillräcklig för att etablera önskad 
kontakt med Kina

c Vårt företags rutiner för beslut och 
informationsspridning var anpassade för att etablera 
önskad kontakt med Kina

13 I hur stor utsträckning instämmer ni i följande 
påståenden?

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt Vet ej

a Vårt företag tog själv initiativ till etablering av kontakt 
med Kina

b Kunder tog initiativ till vårt företags etablering av 
kontakt med Kina

c Leverantörer tog initiativ till vårt företags etablering av 
kontakt med Kina

Nedanstående frågor är till för att beskriva den kontakt ert företag har/hade med Kina. Välj det 
svarsalternativ som ni anser stämmer bäst på varje delfråga.
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14 Hur har följande faktorer hittills påverkat ert företags 
syn på kontakter med Kina?

Gör Kina 
mycket
mindre

attraktivt

Gör Kina 
mycket

mer
attraktivt Vet ej

a den kinesiska marknadens storlek

b den kinesiska marknadens tillväxt

c Kinas medlemskap i regionala frihandelsområden

d Kinas medlemskap i WTO

e kostnader för lågutbildad arbetskraft i Kina

f tillgången på lågutbildad arbetskraft i Kina

g kostnader för högutbildad arbetskraft i Kina

h tillgången på högutbildad arbetskraft i Kina

i priset på råvaror och komponenter i Kina

j tillgången på leverantörer i Kina

k skydd av immateriella rättigheter i Kina

l användandet av internationella standarder i Kina

m de kinesiska myndigheternas agerande gentemot 
utländska företag

n konkurrenssituationen i Kina

o den kinesiska arbetsmoralen

p den kinesiska affärsetiken
q information om andra företags lyckade/misslyckade 

etableringar i landet

Följande fråga är till för att undersöka hur olika faktorer hittills  har påverkat ert företags syn på 
kontakter med Kina. Välj det svarsalternativ som ni anser stämmer bäst på varje delfråga. Utgå från 
er uppfattning om den/de delar av Kina som ert företag är/har varit i kontakt med. 
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15 Enligt er bedömning, hur kommer följande områden 
att utvecklas inom tre år? Minskar

kraftigt
Oför-

ändrat
Ökar

kraftigt Vet ej

a ert företags import från Kina till Sverige

b ert företags export till Kina från Sverige

c ert företags produktion i Kina i egen regi

d ert företags outsourcing av produktion till företag i 
Kina

e ert företags produktutveckling i Kina i egen regi

f ert företags outsourcing av produktutveckling till 
företag i Kina

g ert företags försäljning/distribution/marknadsföring i 
Kina i egen regi 

h ert företags outsourcing av försäljning, distribution 
och/eller marknadsföring till företag i Kina

i ert företags totala omsättning

j ert företags antal anställda i Sverige

Tack för er medverkan! Era svar är mycket värdefulla för vår undersökning.

Nedanstående fråga är till för att få en uppfattning om ert företags syn på framtiden . Välj det 
svarsalternativ som ni anser stämmer bäst på varje delfråga. 
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21 Tror ni att ert företag inom tre år kommer att etablera 
följande typ av kontakt med något annat land än 
Sverige?

Nej,
definitivt

inte
Ja,

definitivt Vet ej

a export från Sverige

b import till Sverige

c produktion i egen regi i utlandet

d outsourcing* av produktion till företag i utlandet

e produktutveckling i egen regi i utlandet

f outsourcing* av produktutveckling till företag i utlandet

g försäljning, marknadsföring och/eller distribution 
i egen regi i utlandet

h outsourcing* av försäljning, marknadsföring och/eller 
distribution till företag i utlandet

i annat, specificera 

22 Tror ni att ert företag inom tre år kommer att etablera 
följande typ av kontakt med Kina?

Nej,
definitivt

inte
Ja,

definitivt Vet ej

a export till Kina från Sverige

b import från Kina till Sverige

c produktion i egen regi i Kina

d outsourcing* av produktion till företag i Kina

e produktutveckling i egen regi i Kina

f outsourcing* av produktutveckling till företag i Kina

g försäljning, marknadsföring och/eller distribution 
i egen regi i Kina

h outsourcing* av försäljning, marknadsföring och/eller 
distribution till företag i Kina

i annat, specificera 

*Med outsourcad verksamhet avses här något som tidigare utfördes inom ert eget företag, men som nu 
utförs av ett annat företag.

Tack för er medverkan! Era svar är mycket värdefulla för vår undersökning.

_______________________________

_______________________________

Nedanstående frågor är till för att få en uppfattning om ert företags syn på framtiden.  Välj det 
svarsalternativ som ni anser stämmer bäst på varje delfråga. 
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31
Har ert företag någon affärsmässig relation med ett 
eller flera länder i nedanstående områden? 

Egen eller 
outsourcad

verk-
samhet

Annan
typ av 

kontakt
Ingen

kontakt

a "gamla EU" + Norge, Schweiz och Island, ej Sverige

b nya EU-länder

c Nordamerika

d Asien

e övriga världen

32 Tror ni att ert företag inom tre år kommer att etablera 
följande typ av kontakt med Kina?

Nej,
definitivt

inte
Ja,

definitivt Vet ej

a export till Kina från Sverige

b import från Kina till Sverige

c produktion i egen regi i Kina

d outsourcing* av produktion till företag i Kina

e produktutveckling i egen regi i Kina

f outsourcing* av produktutveckling till företag i Kina

g försäljning, marknadsföring och/eller distribution 
i egen regi i Kina

h outsourcing* av försäljning, marknadsföring och/eller 
distribution till företag i Kina

i annat, specificera 

*Med outsourcad verksamhet avses här något som tidigare utfördes inom ert eget företag, men som nu 
utförs av ett annat företag.

Tack för er medverkan! Era svar är mycket värdefulla för vår undersökning.

_______________________________

Följande frågor handlar om ert företags internationella erfarenheter och er syn på framtiden. Välj det 
svarsalternativ som ni tycker stämmer bäst på varje delfråga. 
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Följande är en öppen fråga (det vill säga att företagen kan skriva fri text i en ruta som svar på frågan)
som är samma för alla. Kommer sist i enkäten, det vill säga efter "Tack för din medverkan…"

Hur ser ni på ert företags kontakter med Kina nu och i framtiden? Är det något av era svar som ni skulle 
vilja utveckla eller har ni några tillägg angående ert företags relationer med Kina? Lämna gärna 
synpunkter i nedanstående ruta. Vi uppskattar alla kommentarer.

Bilaga 1 – Enkät 9





Bilaga 2 – Potentiella fallföretag 1

Bilaga 2 – Potentiella fallföretag

Antal
Anställda Företagsnamn 

Typ av verksamhet
i Kina Intervjuat

502 Autoliv Electronics AB Egen verksamhet av flera slag Nej

194 ABS Production Vadstena AB Outsourcad prod, egen sälj Ja
117 Fergas AB egen produktion och sälj Ja
188 Hellmer Industries AB egen och outsourcad produktion Ja

30
EG Magnetic Technology 
Components AB Outsourcad produktion, egen sälj Nej

45 Jens S. Transmissioner AB outsourcad produktion Ja

35 Mastec Motala AB 
egen och outsourcad produktion, 
egen sälj Nej

19 Moderna Verktyg i Söderköping AB outsourcad produktion Ja
32 Swedex AB egen och outsourcad prod Nej

28 Verktygsmekano i Motala AB 
outsourcad produktion, 
egen konstruktion o inköp Ja

10 Granberg Interior AB outsourcad produktion Nej
5 Minab U. Karlsson AB outsourcad produktion Nej
6 Motala Plast och Verktygs AB egen och outsourcad produktion Ja

42 Assalub AB 

Har outsourcat allt och haft alla typer av 
verksamhet tidigare, har nu bara egen 
försäljning. Ja

Har varit på plats tidigare

Stort företag, unik situtaion

Små företag

Medelstora företag

Företag med färre än tio anställda





 Bilaga 3 – Statistiska analyser 1 

Bilaga 3 – Statistiska analyser 

1 Grundläggande motiv 

1. Korrelation mellan tillgång till resurser och marknadsandelar 
Correlations

1 ,504**
,001

38 38
,504** 1
,001

38 38

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

För att inte förlora
marknadsandelar
till konkurrenter

Tillgång till resurser
för produktion i Kina

För att inte
förlora

marknadsan
delar till

konkurrenter

Tillgång till
resurser för
produktion i

Kina

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

2. Tre olika typer av företag 
Final Cluster Centers

1 2 4

1 4 2

1 4 3

3 4 1

4 5 1

2 3 2

Tillgång till resurser för
produktion utanför Kina
Tillgång till resurser för
produktion i Kina
För att inte förlora
marknadsandelar till
konkurrenter
För att sälja till nya
kunder i Kina
För att sälja till befintliga
kunder som etablerat
verksamhet i Kina
För att sälja till andra
delar av Asien

1 2 3
Cluster

Number of Cases in each Cluster

11,000
9,000

16,000
36,000
11,000

1
2
3

Cluster

Valid
Missing

2 Bransch 

1. Skillnad i utlandskontakt mellan branscher 
Case Processing Summary

156 82,5% 33 17,5% 189 100,0%
Kontakter *
verksamhetsgrupp

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases
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Kontakter * verksamhetsgrupp Crosstabulation

39 6 6 51
26,8 15,0 9,2 51,0

76,5% 11,8% 11,8% 100,0%
31 18 13 62

32,6 18,3 11,1 62,0
50,0% 29,0% 21,0% 100,0%

12 22 9 43
22,6 12,7 7,7 43,0

27,9% 51,2% 20,9% 100,0%
82 46 28 156

82,0 46,0 28,0 156,0
52,6% 29,5% 17,9% 100,0%

Count
Expected Count
% within Kontakter
Count
Expected Count
% within Kontakter
Count
Expected Count
% within Kontakter
Count
Expected Count
% within Kontakter

sverige

utland

kina

Kontakter

Total

metall maskin elteledata
verksamhetsgrupp

Total

Chi-Square Tests

24,499a 4 ,000
25,344 4 ,000

13,450 1 ,000

156

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,72.

a.

2. Skillnad i storlek mellan branscher 
Case Processing Summary

188 99,5% 1 ,5% 189 100,0%
storlekstyp 2005 *
verksamhetsgrupp

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases
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storlekstyp 2005 * verksamhetsgrupp Crosstabulation

16 2 4 22
11,4 6,7 4,0 22,0

72,7% 9,1% 18,2% 100,0%
72 33 24 129

66,6 39,1 23,3 129,0
55,8% 25,6% 18,6% 100,0%

9 22 6 37
19,1 11,2 6,7 37,0

24,3% 59,5% 16,2% 100,0%
97 57 34 188

97,0 57,0 34,0 188,0
51,6% 30,3% 18,1% 100,0%

Count
Expected Count
% within storlekstyp 2005
Count
Expected Count
% within storlekstyp 2005
Count
Expected Count
% within storlekstyp 2005
Count
Expected Count
% within storlekstyp 2005

mikro

litet

medel/stort

storlekstyp
2005

Total

metall maskin elteledata
verksamhetsgrupp

Total

Chi-Square Tests

22,361a 4 ,000
22,461 4 ,000

5,792 1 ,016

188

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,98.

a.

3. Leverantörsrelationer viktigare för dem som outsourcar
Descriptives

leverantörssamarbete

16 ,31 ,479 ,120 ,06 ,57 0 1
72 ,07 ,256 ,030 ,01 ,13 0 1
88 ,11 ,319 ,034 ,05 ,18 0 1

outsourcar/de
outsourcar ej
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

leverantörssamarbete

,773 1 ,773 8,221 ,005
8,090 86 ,094
8,864 87

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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4. Elektronik och tele vill sälja till Asien mer än maskin 
Descriptives

För att sälja till andra delar av Asien

14 1,86 1,460 ,390 1,01 2,70 1 5
8 3,38 1,598 ,565 2,04 4,71 1 5

22 2,41 1,652 ,352 1,68 3,14 1 5

maskin
elteledata
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

För att sälja till andra delar av Asien

11,729 1 11,729 5,145 ,035
45,589 20 2,279
57,318 21

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

5. Bättre ta initiativet själv  
Correlations

1 ,572** ,470** -,372* ,107
,000 ,003 ,023 ,535

38 38 37 37 36
,572** 1 ,374* -,445** ,005
,000 ,019 ,004 ,978

38 40 39 39 38
,470** ,374* 1 -,535** -,159
,003 ,019 ,000 ,347

37 39 40 39 37

-,372* -,445** -,535** 1 -,206
,023 ,004 ,000 ,221

37 39 39 39 37
,107 ,005 -,159 -,206 1
,535 ,978 ,347 ,221

36 38 37 37 38

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Vi hade tillräckliga
finansiella resurser

Våra nätverk/kontakter var
tillräckliga

Vårt företag tog själva
initiativ till etablering av
kontakt med Kina

Kunder tog initiativ till vår
kontakt med Kina

Leverantörer tog initiativ
till vårt företags etablering
av kontakt med Kina

Vi hade
tillräckliga
finansiella
resurser

Våra
nätverk/ko
ntakter var
tillräckliga

Vårt företag
tog själva
initiativ till
etablering
av kontakt
med Kina

Kunder tog
initiativ till

vår kontakt
med Kina

Leverantörer
tog initiativ till
vårt företags
etablering av
kontakt med

Kina

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.
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6. Olika motiv om man tagit eget initiativ eller om kunden var 
inblandad 

Correlations

1 -,535** ,363* ,425** ,546** ,082 -,105
,000 ,025 ,008 ,000 ,626 ,532

40 39 38 38 38 38 38
-,535** 1 -,503** -,071 -,377* ,249 ,374*
,000 ,001 ,671 ,019 ,132 ,021

39 39 38 38 38 38 38
,363* -,503** 1 ,172 ,174 -,350* -,419**
,025 ,001 ,301 ,296 ,031 ,009

38 38 40 38 38 38 38

,425** -,071 ,172 1 ,515** -,065 ,065
,008 ,671 ,301 ,001 ,697 ,697

38 38 38 39 39 38 38
,546** -,377* ,174 ,515** 1 -,071 ,015
,000 ,019 ,296 ,001 ,670 ,930

38 38 38 39 39 38 38
,082 ,249 -,350* -,065 -,071 1 ,702**
,626 ,132 ,031 ,697 ,670 ,000

38 38 38 38 38 39 39
-,105 ,374* -,419** ,065 ,015 ,702** 1
,532 ,021 ,009 ,697 ,930 ,000

38 38 38 38 38 39 39

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Vårt företag tog själva
initiativ till etablering av
kontakt med Kina

Kunder tog initiativ till
vår kontakt med Kina

Tillgång till resurser för
produktion utanför Kina

Tillgång till resurser för
produktion i Kina

För att inte förlora
marknadsandelar till
konkurrenter

För att sälja till nya
kunder i Kina

För att sälja till befintliga
kunder som etablerat
verksamhet i Kina

Vårt företag
tog själva
initiativ till
etablering
av kontakt
med Kina

Kunder tog
initiativ till

vår kontakt
med Kina

Tillgång till
resurser för
produktion

utanför Kina

Tillgång till
resurser för
produktion i

Kina

För att inte
förlora

marknadsan
delar till

konkurrenter

För att sälja
till nya

kunder i Kina

För att sälja
till befintliga
kunder som

etablerat
verksamhet i

Kina

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

7. Oviktade konkurrensmedel – olika i olika branscher 
Descriptives

40 ,63 ,490 ,078 ,47 ,78 0 1
32 ,78 ,420 ,074 ,63 ,93 0 1
23 ,35 ,487 ,102 ,14 ,56 0 1
95 ,61 ,490 ,050 ,51 ,71 0 1
40 ,60 ,496 ,078 ,44 ,76 0 1
32 ,75 ,440 ,078 ,59 ,91 0 1
23 ,30 ,470 ,098 ,10 ,51 0 1
95 ,58 ,496 ,051 ,48 ,68 0 1
40 ,70 ,464 ,073 ,55 ,85 0 1
32 ,53 ,507 ,090 ,35 ,71 0 1
23 ,65 ,487 ,102 ,44 ,86 0 1
95 ,63 ,485 ,050 ,53 ,73 0 1

metall
maskin
elteledata
Total
metall
maskin
elteledata
Total
metall
maskin
elteledata
Total

kvalitet

lägre pris

flexibilitet

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum



6 Bilaga 3 – Statistiska analyser  

ANOVA

2,528 2 1,264 5,797 ,004
20,061 92 ,218
22,589 94
2,688 2 1,344 6,041 ,003

20,470 92 ,222
23,158 94

,519 2 ,260 1,106 ,335
21,586 92 ,235
22,105 94

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

kvalitet

lägre pris

flexibilitet

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Multiple Comparisons

Bonferroni

-,156 ,111 ,485 -,43 ,11
,277 ,122 ,077 -,02 ,58
,156 ,111 ,485 -,11 ,43
,433* ,128 ,003 ,12 ,74

-,277 ,122 ,077 -,58 ,02
-,433* ,128 ,003 -,74 -,12
-,150 ,112 ,550 -,42 ,12
,296 ,123 ,056 -,01 ,60
,150 ,112 ,550 -,12 ,42
,446* ,129 ,002 ,13 ,76

-,296 ,123 ,056 -,60 ,01
-,446* ,129 ,002 -,76 -,13
,169 ,115 ,436 -,11 ,45
,048 ,127 1,000 -,26 ,36

-,169 ,115 ,436 -,45 ,11
-,121 ,132 1,000 -,44 ,20
-,048 ,127 1,000 -,36 ,26
,121 ,132 1,000 -,20 ,44

(J) verksamhetsgrupp
maskin
elteledata
metall
elteledata
metall
maskin
maskin
elteledata
metall
elteledata
metall
maskin
maskin
elteledata
metall
elteledata
metall
maskin

(I) verksamhetsgrupp
metall

maskin

elteledata

metall

maskin

elteledata

metall

maskin

elteledata

Dependent Variable
kvalitet

lägre pris

flexibilitet

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.

8. Viktade konkurrensmedel – olika här också 
Descriptives

40 1,008 ,8684 ,1373 ,730 1,285 ,0 3,0
32 1,300 ,7878 ,1393 1,016 1,584 ,0 3,0
23 ,770 1,1495 ,2397 ,272 1,267 ,0 3,0
95 1,048 ,9317 ,0956 ,859 1,238 ,0 3,0
40 ,945 ,8327 ,1317 ,679 1,211 ,0 3,0
32 1,238 ,8095 ,1431 ,946 1,529 ,0 3,0
23 ,683 1,1276 ,2351 ,195 1,170 ,0 3,0
95 ,980 ,9198 ,0944 ,793 1,167 ,0 3,0
40 1,470 1,3041 ,2062 1,053 1,887 ,0 6,0
32 ,894 ,9463 ,1673 ,553 1,235 ,0 3,0
23 1,726 1,7342 ,3616 ,976 2,476 ,0 6,0
95 1,338 1,3477 ,1383 1,063 1,612 ,0 6,0

metall
maskin
elteledata
Total
metall
maskin
elteledata
Total
metall
maskin
elteledata
Total

Vi erbjuder bättre kvalitet
än våra konkurrenter

Vi erbjuder lägre pris än
våra konkurrenter

Vi är mer flexibla än våra
konkurrenter

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

3,881 2 1,940 2,297 ,106
77,716 92 ,845
81,597 94
4,205 2 2,102 2,568 ,082

75,327 92 ,819
79,532 94
10,476 2 5,238 3,007 ,054

160,247 92 1,742

170,724 94

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Vi erbjuder bättre kvalitet
än våra konkurrenter

Vi erbjuder lägre pris än
våra konkurrenter

Vi är mer flexibla än våra
konkurrenter

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Multiple Comparisons

Bonferroni

-,2925 ,2180 ,549 -,824 ,239
,2379 ,2405 ,975 -,349 ,824
,2925 ,2180 ,549 -,239 ,824
,5304 ,2512 ,112 -,082 1,143

-,2379 ,2405 ,975 -,824 ,349
-,5304 ,2512 ,112 -1,143 ,082
-,2925 ,2146 ,529 -,816 ,231
,2624 ,2368 ,812 -,315 ,840
,2925 ,2146 ,529 -,231 ,816
,5549 ,2474 ,082 -,048 1,158

-,2624 ,2368 ,812 -,840 ,315
-,5549 ,2474 ,082 -1,158 ,048
,5763 ,3130 ,207 -,187 1,340

-,2561 ,3454 1,000 -1,098 ,586
-,5763 ,3130 ,207 -1,340 ,187
-,8323 ,3608 ,070 -1,712 ,047
,2561 ,3454 1,000 -,586 1,098
,8323 ,3608 ,070 -,047 1,712

(J) verksamhetsgrupp
maskin
elteledata
metall
elteledata
metall
maskin
maskin
elteledata
metall
elteledata
metall
maskin
maskin
elteledata
metall
elteledata
metall
maskin

(I) verksamhetsgrupp
metall

maskin

elteledata

metall

maskin

elteledata

metall

maskin

elteledata

Dependent Variable
Vi erbjuder bättre kvalitet
än våra konkurrenter

Vi erbjuder lägre pris än
våra konkurrenter

Vi är mer flexibla än våra
konkurrenter

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
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3 Företag 

1. Konkurrensmedel beror på storlek 
Descriptives

72 ,974 ,9773 ,1152 ,744 1,203 ,0 3,0
43 1,156 ,7935 ,1210 ,912 1,400 ,0 3,0

115 1,042 ,9136 ,0852 ,873 1,211 ,0 3,0
72 ,911 ,9572 ,1128 ,686 1,136 ,0 3,0
43 1,109 ,8014 ,1222 ,863 1,356 ,0 3,0

115 ,985 ,9036 ,0843 ,818 1,152 ,0 3,0
72 ,669 1,1789 ,1389 ,392 ,946 ,0 6,0
43 ,795 1,1592 ,1768 ,439 1,152 ,0 6,0

115 ,717 1,1681 ,1089 ,501 ,932 ,0 6,0

72 1,453 1,4382 ,1695 1,115 1,791 ,0 6,0
43 ,923 ,8896 ,1357 ,649 1,197 ,0 3,0

115 1,255 1,2830 ,1196 1,018 1,492 ,0 6,0
72 1,453 1,4085 ,1660 1,122 1,784 ,0 6,0
44 1,630 1,2580 ,1897 1,247 2,012 ,0 6,0

116 1,520 1,3506 ,1254 1,271 1,768 ,0 6,0
72 ,151 ,4437 ,0523 ,047 ,256 ,0 2,0
44 ,273 ,7190 ,1084 ,054 ,491 ,0 3,0

116 ,197 ,5642 ,0524 ,094 ,301 ,0 3,0

1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total

1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total

Vi erbjuder bättre kvalitet
än våra konkurrenter

Vi erbjuder lägre pris än
våra konkurrenter

Vi har kortare tid till
slutförd leverans än våra
konkurrenter

Vi är mer flexibla än våra
konkurrenter

vårt nära kundsamarbete

Vårt nära
leverantörssamarbete

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

,894 1 ,894 1,071 ,303
94,266 113 ,834
95,160 114
1,057 1 1,057 1,298 ,257

92,027 113 ,814
93,085 114

,427 1 ,427 ,311 ,578
155,112 113 1,373

155,539 114

7,549 1 7,549 4,736 ,032
180,096 113 1,594
187,645 114

,853 1 ,853 ,466 ,496
208,911 114 1,833
209,764 115

,402 1 ,402 1,266 ,263
36,207 114 ,318
36,609 115

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Vi erbjuder bättre kvalitet
än våra konkurrenter

Vi erbjuder lägre pris än
våra konkurrenter

Vi har kortare tid till
slutförd leverans än våra
konkurrenter

Vi är mer flexibla än våra
konkurrenter

vårt nära kundsamarbete

Vårt nära
leverantörssamarbete

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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2. Motiv skiljer mellan stora och små 
Descriptives

21 2,10 1,480 ,323 1,42 2,77 1 5
18 2,94 1,862 ,439 2,02 3,87 1 5
39 2,49 1,699 ,272 1,94 3,04 1 5
21 2,14 1,652 ,360 1,39 2,89 1 5
17 2,65 1,935 ,469 1,65 3,64 1 5
38 2,37 1,777 ,288 1,78 2,95 1 5
21 2,43 1,660 ,362 1,67 3,18 1 5
17 3,71 1,759 ,427 2,80 4,61 1 5

38 3,00 1,801 ,292 2,41 3,59 1 5

20 2,55 1,905 ,426 1,66 3,44 1 5
18 2,78 1,768 ,417 1,90 3,66 1 5
38 2,66 1,820 ,295 2,06 3,26 1 5
20 2,35 1,843 ,412 1,49 3,21 1 5
18 3,56 1,756 ,414 2,68 4,43 1 5
38 2,92 1,880 ,305 2,30 3,54 1 5
20 1,90 1,373 ,307 1,26 2,54 1 5
17 2,59 1,661 ,403 1,73 3,44 1 5
37 2,22 1,530 ,252 1,71 2,73 1 5

1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total

1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total

Tillgång till resurser för
produktion utanför Kina

Tillgång till resurser för
produktion i Kina

För att inte förlora
marknadsandelar till
konkurrenter

För att sälja till nya
kunder i Kina

För att sälja till befintliga
kunder som etablerat
verksamhet i Kina

För att sälja till andra
delar av Asien

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

6,990 1 6,990 2,517 ,121
102,754 37 2,777
109,744 38

2,388 1 2,388 ,751 ,392
114,454 36 3,179
116,842 37

15,328 1 15,328 5,272 ,028
104,672 36 2,908

120,000 37

,492 1 ,492 ,145 ,706
122,061 36 3,391
122,553 37

13,769 1 13,769 4,237 ,047
116,994 36 3,250
130,763 37

4,353 1 4,353 1,906 ,176
79,918 35 2,283
84,270 36

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Tillgång till resurser för
produktion utanför Kina

Tillgång till resurser för
produktion i Kina

För att inte förlora
marknadsandelar till
konkurrenter

För att sälja till nya
kunder i Kina

För att sälja till befintliga
kunder som etablerat
verksamhet i Kina

För att sälja till andra
delar av Asien

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

3. Större företag egen prod och sälj 
Case Processing Summary

83 35,3% 152 64,7% 235 100,0%egenprod * bryt30
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases
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egenprod * bryt30 Crosstabulation

1 8 9
5,4 3,6 9,0

11,1% 88,9% 100,0%
49 25 74

44,6 29,4 74,0
66,2% 33,8% 100,0%

50 33 83
50,0 33,0 83,0

60,2% 39,8% 100,0%

Count
Expected Count
% within egenprod
Count
Expected Count
% within egenprod
Count
Expected Count
% within egenprod

producerar/de

prod ej

egenprod

Total

< 30 >= 30
bryt30

Total

Chi-Square Tests

10,173b 1 ,001
8,002 1 ,005

10,617 1 ,001
,002 ,002

10,051 1 ,002

83

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea.

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3,58.

b.

Case Processing Summary

83 35,3% 152 64,7% 235 100,0%egensälj * bryt30
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

egensälj * bryt30 Crosstabulation

1 9 10
6,0 4,0 10,0

10,0% 90,0% 100,0%
49 24 73

44,0 29,0 73,0
67,1% 32,9% 100,0%

50 33 83
50,0 33,0 83,0

60,2% 39,8% 100,0%

Count
Expected Count
% within egensälj
Count
Expected Count
% within egensälj
Count
Expected Count
% within egensälj

1,00

2,00

egensälj

Total

< 30 >= 30
bryt30

Total
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Chi-Square Tests

11,982b 1 ,001
9,716 1 ,002

12,592 1 ,000
,001 ,001

11,838 1 ,001

83

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea.

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3,98.

b.

4. Mindre företag, sämre finansiella resurser 
Descriptives

20 3,25 1,333 ,298 2,63 3,87 1 5
17 4,65 1,057 ,256 4,10 5,19 1 5
37 3,89 1,390 ,229 3,43 4,36 1 5
21 3,67 1,197 ,261 3,12 4,21 2 5
18 4,06 1,259 ,297 3,43 4,68 1 5
39 3,85 1,226 ,196 3,45 4,24 1 5
20 3,25 1,372 ,307 2,61 3,89 1 5
17 3,71 1,160 ,281 3,11 4,30 1 5

37 3,46 1,282 ,211 3,03 3,89 1 5

< 30
>= 30
Total
< 30
>= 30
Total
< 30
>= 30
Total

Vi hade tillräckliga
finansiella resurser

Våra nätverk/kontakter
var tillräckliga

våra rutiner för
informationsspridning
var anpassade

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

17,935 1 17,935 12,158 ,001
51,632 35 1,475
69,568 36

1,466 1 1,466 ,975 ,330
55,611 37 1,503
57,077 38

1,910 1 1,910 1,167 ,287
57,279 35 1,637

59,189 36

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Vi hade tillräckliga
finansiella resurser

Våra nätverk/kontakter
var tillräckliga

våra rutiner för
informationsspridning
var anpassade

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



12 Bilaga 3 – Statistiska analyser  

5. Int erfarna oftare kontakt med Kina 
Descriptives

Betyg på internationell erf

43 ,7907 1,30125 ,19844 ,3902 1,1912 ,00 5,0
48 2,2708 3,37538 ,48719 1,2907 3,2509 ,00 10
91 1,5714 2,70038 ,28308 1,0090 2,1338 ,00 10

utland
kina
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

Betyg på internationell erf

49,690 1 49,690 7,291 ,008
606,595 89 6,816
656,286 90

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

6. Utlandskontakt ökar intresset för Kinakontakt 
Descriptives

23 1,17 ,388 ,081 1,01 1,34 1 2
36 1,75 ,906 ,151 1,44 2,06 1 4
59 1,53 ,796 ,104 1,32 1,73 1 4
23 1,96 1,331 ,277 1,38 2,53 1 5
32 2,06 ,840 ,148 1,76 2,37 1 4
55 2,02 1,063 ,143 1,73 2,31 1 5
25 1,12 ,440 ,088 ,94 1,30 1 3
36 1,33 ,828 ,138 1,05 1,61 1 4

61 1,25 ,699 ,089 1,07 1,42 1 4

24 1,38 ,970 ,198 ,97 1,78 1 5
36 1,61 ,766 ,128 1,35 1,87 1 3
60 1,52 ,854 ,110 1,30 1,74 1 5
25 1,04 ,200 ,040 ,96 1,12 1 2
35 1,09 ,373 ,063 ,96 1,21 1 3
60 1,07 ,312 ,040 ,99 1,15 1 3
24 1,08 ,282 ,058 ,96 1,20 1 2
31 1,16 ,583 ,105 ,95 1,38 1 4
55 1,13 ,474 ,064 1,00 1,26 1 4
25 1,08 ,277 ,055 ,97 1,19 1 2
35 1,37 ,690 ,117 1,13 1,61 1 3
60 1,25 ,571 ,074 1,10 1,40 1 3
25 1,16 ,374 ,075 1,01 1,31 1 2
35 1,34 ,591 ,100 1,14 1,55 1 3
60 1,27 ,516 ,067 1,13 1,40 1 3

sverige
utland
Total
sverige
utland
Total
sverige
utland
Total

sverige
utland
Total
sverige
utland
Total
sverige
utland
Total
sverige
utland
Total
sverige
utland
Total

Export till Kina inom tre år

import från kina inom tre
år

produktion i egen regi i
Kina inom tre år

outsourcing av produktion
till ftg i Kina inom tre år

produktutveckling i egen
regi i Kina inom tre år

outsourcing av prod.utv till
Kina inom tre år

fsg, marknadsföring, dist i
egen regi i Kina inom tre
år

outsourcing av fsg,
marknadsf,distr till företag
i Kina inom tre år

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

4,658 1 4,658 8,282 ,006
32,054 57 ,562
36,712 58

,150 1 ,150 ,131 ,719
60,832 53 1,148
60,982 54

,671 1 ,671 1,383 ,244
28,640 59 ,485

29,311 60

,803 1 ,803 1,104 ,298
42,181 58 ,727
42,983 59

,030 1 ,030 ,310 ,580
5,703 58 ,098
5,733 59

,082 1 ,082 ,362 ,550
12,027 53 ,227
12,109 54

1,239 1 1,239 3,988 ,051
18,011 58 ,311
19,250 59

,488 1 ,488 1,855 ,178
15,246 58 ,263
15,733 59

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Export till Kina inom tre år

import från kina inom tre
år

produktion i egen regi i
Kina inom tre år

outsourcing av produktion
till ftg i Kina inom tre år

produktutveckling i egen
regi i Kina inom tre år

outsourcing av prod.utv till
Kina inom tre år

fsg, marknadsföring, dist i
egen regi i Kina inom tre
år

outsourcing av fsg,
marknadsf,distr till företag
i Kina inom tre år

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

7. Företag med stark koppling kommer växa i Kina 
Correlations

1 -,354* ,484** ,380*
,027 ,003 ,016

48 39 35 40
-,354* 1 -,139 ,302
,027 ,432 ,069

39 39 34 37
,484** -,139 1 ,619**
,003 ,432 ,000

35 34 35 35

,380* ,302 ,619** 1
,016 ,069 ,000

40 37 35 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Koppling till Kina

export till Kina från
Sverige inom tre år

företags produktion i
egen regi inom tre år

ert företags
fsg/distr/marknadsf i
Kina inom tre år

Koppling
till Kina

export till Kina
från Sverige
inom tre år

företags
produktion i
egen regi

inom tre år

ert företags
fsg/distr/mar
knadsf i Kina
inom tre år

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.
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8. Nätverk och resurser hänger ihop 
Correlations

1 ,572**
,000

40 38
,572** 1
,000

38 38

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Våra nätverk/kontakter
var tillräckliga

Vi hade tillräckliga
finansiella resurser

Våra
nätverk/ko
ntakter var
tillräckliga

Vi hade
tillräckliga
finansiella
resurser

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

4 Platsspecifika 

1. Tillgång till resurser för produktion utanför Kina 
Correlationsa

1 ,425** ,510** ,418* ,560**
,010 ,002 ,011 ,001

,425** 1 ,866** ,604** ,689**

,010 ,000 ,000 ,000

,510** ,866** 1 ,535** ,695**
,002 ,000 ,001 ,000
,418* ,604** ,535** 1 ,676**
,011 ,000 ,001 ,000
,560** ,689** ,695** ,676** 1
,001 ,000 ,000 ,000

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

Tillgång till resurser för
produktion utanför Kina

kostnader för lågutbildad
arbetskraft i Kina

tillgången på lågutbildad
arbetskraft i Kina

tillgången på
leverantörer i Kina

Priset på råvaror och
komponenter

Tillgång till
resurser för
produktion

utanför Kina

kostnader för
lågutbildad
arbetskraft i

Kina

tillgången på
lågutbildad
arbetskraft i

Kina

tillgången på
leverantörer i

Kina

Priset på
råvaror och

komponenter

Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).*. 

Listwise N=30a.
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2. Tillgång till resurser för produktion i Kina 
Correlationsa

1 ,336* ,541** ,341*
,040 ,001 ,038

,336* 1 ,560** ,599**

,040 ,001 ,000

,541** ,560** 1 ,615**
,001 ,001 ,000
,341* ,599** ,615** 1
,038 ,000 ,000

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)

Tillgång till resurser för
produktion i Kina

tillgången på högutbildad
arbetskraft i Kina

tillgången på leverantörer
i Kina

den kinesiska
arbetsmoralen

Tillgång till
resurser för
produktion i

Kina

tillgången på
högutbildad
arbetskraft i

Kina

tillgången på
leverantörer i

Kina

den kinesiska
arbetsmorale

n

Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).*.

Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**.

Listwise N=28a.

5 Typ av kontakt 

1. Egen produktion i Kina har andra motiv 
Descriptives

5 3,20 1,789 ,800 ,98 5,42 1 5
32 2,44 1,722 ,304 1,82 3,06 1 5
37 2,54 1,726 ,284 1,97 3,12 1 5
6 4,83 ,408 ,167 4,40 5,26 4 5

30 1,80 1,472 ,269 1,25 2,35 1 5
36 2,31 1,770 ,295 1,71 2,90 1 5
6 4,50 1,225 ,500 3,21 5,79 2 5

30 2,57 1,716 ,313 1,93 3,21 1 5

36 2,89 1,785 ,298 2,28 3,49 1 5

6 3,17 1,835 ,749 1,24 5,09 1 5
31 2,39 1,801 ,324 1,73 3,05 1 5
37 2,51 1,805 ,297 1,91 3,12 1 5
6 4,17 1,602 ,654 2,49 5,85 1 5

31 2,52 1,842 ,331 1,84 3,19 1 5
37 2,78 1,888 ,310 2,15 3,41 1 5
6 3,67 1,633 ,667 1,95 5,38 1 5

30 1,87 1,332 ,243 1,37 2,36 1 5
36 2,17 1,521 ,254 1,65 2,68 1 5

producerar/de
prod ej
Total
producerar/de
prod ej
Total
producerar/de
prod ej
Total

producerar/de
prod ej
Total
producerar/de
prod ej
Total
producerar/de
prod ej
Total

Tillgång till resurser för
produktion utanför Kina

Tillgång till resurser för
produktion i Kina

För att inte förlora
marknadsandelar till
konkurrenter

För att sälja till nya
kunder i Kina

För att sälja till befintliga
kunder som etablerat
verksamhet i Kina

För att sälja till andra
delar av Asien

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

2,514 1 2,514 ,841 ,365
104,675 35 2,991
107,189 36

46,006 1 46,006 24,581 ,000
63,633 34 1,872

109,639 35
18,689 1 18,689 6,842 ,013
92,867 34 2,731

111,556 35

3,055 1 3,055 ,936 ,340
114,188 35 3,263
117,243 36

13,695 1 13,695 4,183 ,048
114,575 35 3,274
128,270 36

16,200 1 16,200 8,500 ,006
64,800 34 1,906
81,000 35

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Tillgång till resurser för
produktion utanför Kina

Tillgång till resurser för
produktion i Kina

För att inte förlora
marknadsandelar till
konkurrenter

För att sälja till nya
kunder i Kina

För att sälja till befintliga
kunder som etablerat
verksamhet i Kina

För att sälja till andra
delar av Asien

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

2. Import export 
Descriptive Statistics

66 0 30 1,38 4,806

65 0 40 1,56 5,732

65

Så många procent av
import kommer från Kina
Så månge procent av
export går till Kina
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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6 Effekter 

1. Utlandskontakts påverkan på nyckeltal 
Descriptives

58 ,00917 ,095035 ,012479 -,01582 ,03416 -,261 ,369
72 ,13710 ,579500 ,068295 ,00092 ,27327 -,264 3,500
56 ,02150 ,152847 ,020425 -,01943 ,06243 -,307 ,533

186 ,06240 ,377063 ,027648 ,00786 ,11695 -,307 3,500
58 ,04303 ,045527 ,005978 ,03106 ,05501 -,060 ,192
72 ,05076 ,072199 ,008509 ,03380 ,06773 -,224 ,289
56 ,04255 ,111411 ,014888 ,01272 ,07239 -,335 ,454

186 ,04588 ,079652 ,005840 ,03436 ,05740 -,335 ,454
58 329,33 87,044 11,429 306,45 352,22 198 584
72 388,04 158,826 18,718 350,72 425,37 88 1295
56 460,77 257,730 34,441 391,75 529,79 127 1988

186 391,63 185,560 13,606 364,79 418,48 88 1988
58 ,13914 ,194019 ,025476 ,08812 ,19015 -,130 ,920
72 ,07533 ,250062 ,029470 ,01657 ,13409 -,821 1,241
56 ,09432 ,267177 ,035703 ,02277 ,16587 -,973 1,132

186 ,10095 ,239885 ,017589 ,06625 ,13565 -,973 1,241

sverige
utland
kina
Total
sverige
utland
kina
Total
sverige
utland
kina
Total
sverige
utland
kina
Total

Genomsnittl förändr ant
anställda

Rör/oms snitt

förädlingsvärde/anställd
snitt

investeringskvot snitt

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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