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Abstract
China is considered as one of the world’s fastest growing economies and the future of China
looks promising. Even though the Chinese market attracts many new foreign companies to
enter the market there are entry barriers which companies may encounter as obstacles, which
will aggravate the market entry in China. As a result companies loose business opportunities
and therefore it is of great importance for Swedish companies, which are planning a Chinese
market entry, to identify which entry barriers that are considered to be the most difficult
obstacles to overcome.

The purpose of the thesis is to examine which entry barriers that are generally considered to
be the most difficult obstacles for Swedish companies to overcome when entering Chinese
markets and to rank the five most difficult entry barriers to overcome.

Information about these entry barriers have been gathered from Swedish companies, which
have carried out successful market entries in the Chinese markets, through an e-mail
questionnaire.

The result generally shows that the most difficult entry barriers to overcome in China were:
bureaucracy, property laws, language, cultural differences and difficulties finding local
partners. The ranking of the entry barriers’ result shows that bureaucracy is the most difficult
obstacle to overcome, followed by cultural differences, language, relations and access to
distribution channels.

We conclude that companies experience different difficulties overcoming these entry barriers,
which depends on the companies’ size, years in China, markets and if the entry barriers were
considered controllable or uncontrollable. To succeed in China it is of great importance that
Swedish companies identify and prevent entry barriers from affecting their company future
success negatively.
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Sammandrag
Kina är i dagsläget en av världens snabbast växande ekonomier och har stor potential i många
avseenden, dock anses marknadsinträde i Kina ofta komplicerat med anledning av
förekomsten av inträdesbarriärer på marknaden. Med inträdesbarriärer avses hinder vilka
företagen upplever i samband med etablering på nya marknader. Dessa hinder kan resultera i
förlorade affärsmöjligheter och därför är det av stor vikt för svenska företag att identifiera de
potentiellt största hindren eller inträdesbarriärerna i syfte att sedan överkomma dessa.

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka inträdesbarriärer som generellt anses utgöra de
svåraste hindren för svenska företag vid marknadsinträde i Kina. Med utgångspunkt från
undersökningen avser vi att identifiera och rangordna de fem mest svåröverkomliga
inträdesbarriärerna.

Information om inträdesbarriärerna har samlats in genom en e-postenkät till svenska företag
som genomfört lyckade marknadsinträden i Kina.

Resultatet visar generellt att byråkrati, immaterialrätt, språk, kulturella skillnader och
svårigheter att hitta lokala partners är svåra inträdesbarriärer att överkomma vid
marknadsinträde i Kina. Rangordningen av inträdesbarriärerna, beroende av varandra, visar
att byråkrati anses vara det största hindret, kulturella skillnader det näst största, följt av språk,
relationer och tillgång till distributionskanaler.
Slutsatsen är att företag upplever inträdesbarriärer olika svåröverkomliga beroende på
företagens storlek, antal år i Kina, marknader samt om inträdesbarriärerna är kontrollerbara
eller okontrollerbara. Därför är det av vikt att företagen identifierar vilka inträdesbarriärer
som kan motverka ett lyckat marknadsinträde i Kina.
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”There lies a sleeping giant, let her sleep for
when she wakes up she will shake the world”
Napoleon Bonaparte om Kina
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1. Inledning
Globaliseringen har bidragit till att gränser mellan länder suddas ut. Detta har resulterat i en
ökad konkurrens, vilket bland annat är en effekt av att utländska aktörer etablerar sig på
inhemska marknader. De företag som framgångsrikt lyckats etablera sig in på nya utländska
marknader kan uppleva en mängd fördelar såsom exempelvis ökad tillväxt och högre
marginaler. Samtidigt innebär det alltid ett risktagande för företagen vilket kan resultera i
betydande ekonomiska förluster.1 Vid marknadsinträden på utländska marknader kan en rad
problem uppstå. Ofta underskattas inträdesbarriärer såsom lagar, kulturella skillnaderna och
konkurrenternas erfarenhet och styrka på respektive marknad.2 Ett marknadsinträde enligt
Porter är ett företags etablering av någon form av verksamhet på en ny marknad.3 Ett lyckat
marknadsinträde kan vara avgörande för ett företags framtid, men för att lyckas etablera sig på
nya utländska marknader måste företagen överkomma inträdesbarriärerna.4 Inträdesbarriärer
definieras enligt Geroski som: hinder som påverkar förmågan hos företag, vilka är verksamma
utanför marknaden, att etablera sig och konkurrera med redan etablerade aktörer på
marknaden.5 Hur företagen påverkas av dessa inträdesbarriärer vid etablering på marknader
kan ligga både inom och utom företagens kontroll. Exempel på inträdesbarriärer som är
kontrollerbara är stordriftfördelar och språk medan okontrollerbara inträdesbarriärer
exempelvis kan vara regeringspolitik och nationalism.6
Kina är världens tredje största ekonomi7 och beräknas enligt Cavusgil et al att vara den största
år 2020.8 Under 90-talet ökade Kinas BNP med över 10 % per år och har sedan dess fortsatt
att öka.9 År 2004 ökade Kinas BNP exempelvis med 9,5 %, vilket bekräftar landets position
som en av världens snabbast växande ekonomier.10 Denna utveckling har gjort Kina till en
eftertraktad marknad för utländska företag. Ett marknadsinträde i Kina anses dock av företag i
västvärlden som komplicerat på grund av kinesiska marknaders inträdesbarriärer.
Inträdesbarriärer såsom byråkrati, kulturella skillnader och korruption kan avskräcka företag
1

Karakaya, F, Stahl, M. J, Entry Barriers and Market Entry Decisions (New York: Greenwood Publishing
Group, 1991), s. 1.
2
Karakaya, Stahl, s. xiii.
3
Porter, M. E, Competitive Strategy ( New York: Free Press, 1980a), s. 7.
4
Karakaya, Stahl, s. xiii.
5
Geroski, P. A, Market Dynamics and Entry (Cambridge: Basil Blackwell Inc, 1991), s. 160.
6
Karakaya, Stahl, s. 2 f.
7
Cavusgil, S, T, et al, Doing Business in Emerging Markets (Kalifornien: Sage Publications Inc, 2002), s. 6.
8
Cavusgil, et al, s. 163.
9
Cavusgil, et al, s. 7.
10
Country Report, China Business Forecast Report (London: Business Monitor International, 2005), s. 19.
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från inträde vilket kan resultera i minskad konkurrens och förlorade möjligheter för
företagen.11

Gassman och Han hävdar även de att Kina är en av världens största växande ekonomier vilket
har resulterat i att investeringar i landet har fått allt större betydelse för internationella företag
och Kinas medlemskap i World Trade Organization (WTO) 2001 har även bidragit till detta.
Detta medlemskap bidrog till att vissa inträdesbarriärer avvecklades och efter detta har ett
stort antal företag etablerat sig på den kinesiska marknaden.12 Trots detta har svenska företags
handels- och investeringsflöden inte påverkats märkbart trots Kinas och andra tillväxtländers
ekonomiska utveckling enligt Svenska Exportrådets vd Ulf Berg som hänvisar till en
undersökning utförd av Swedfund.13 I en intervju av Besér i Dagens Nyheter berättar Berg att
svenska företag går miste om viktiga affärer utomlands på grund av en felaktig världsbild hos
företagen. I internationell statistik syns inte Sveriges export till Kina, trots att Danmark vilket
är en mindre nation finns representerade. Berg konkluderar att det är okunskap och en
stereotyp bild av omvärlden som resulterat i att konkurrerande länder gått om Sverige i
handels- och investeringsflöden utomlands.14

Okunskap om inträdesbarriärer i Kina kan avskräcka företag från etablering eller leda till
misslyckade utländska marknadsinträden, vilket bromsar globaliseringen.15 Därför är det av
stor vikt för de svenska företagen, som planerar inträde på den kinesiska marknaden, att
överkomma dessa inträdesbarriärer genom att ta fasta på vilka inträdesbarriärer som existerar
och vilka av dessa som anses vara de största hindren för marknadsinträde i Kina. Detta för att
öka möjligheterna till ett lyckat marknadsinträde.

1.1 Problematisering
Det finns stora möjligheter till tillväxt och vinster för svenska företag som vill etablera sig på
kinesiska marknader, men många av dessa möjligheter förloras enligt Berg på grund av en
felaktig världsbild hos de svenska företagen. Många studier har utförts inom området men det
finns idag ingen helhetsbild om vilka inträdesbarriärer som konkret finns och hur stora hinder
11

Cavusgil, et al, s. 1 f.
Gassman, O, Han, Z, ”Motivations and Barriers of Foreign R&D Activities in China” s. 423.
13
Swedfund är ett företag som erbjuder riskkapital och kompetens för investeringar ibland annat Kina,
Swedfund, http://www.swedfund.se, 2008-05-08
14
Besér, N, ”Skev världsbild får svenska bolag att missa affärer”, s. 5.
15
Karakaya, Stahl, s. 1.
12
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de anses vara för svenska företags marknadsinträde i Kina. Detta kan bidra till en ökad risk
för misslyckade marknadsinträden och stora förluster för företagen. I värsta fall kan konkurs
bli effekten av ett ogenomtänkt marknadsinträde. Kina är ett land med tusentals år i ett
feodalistiskt samhälle och många år av kommunism vilket företag även måste beakta för ett
lyckat marknadsinträde i Kina.16 Kunskap om vilka inträdesbarriärer svenska företag kan stöta
på vid etablering i Kina är ytterst relevant för att kunna utveckla marknadsstrategier för hur
dessa barriärer ska hanteras och på så vis lyckas genomföra framgångsrika marknadsinträden
och fortsätta den pågående globaliseringen. Annars riskerar Sverige enligt Berg att fortsätta
förlora

affärsmöjligheter

och

hamna

efter

konkurrerande

länders

handels-

och

investeringsflöden i Kina.17

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka inträdesbarriärer som generellt anses vara de
svåraste hindren för svenska företag vid marknadsinträde i Kina och utifrån detta göra en
rangordning med fokus på de fem mest svåröverkomliga inträdesbarriärerna. Genom att
identifiera de olika inträdesbarriärerna som kan uppkomma på den kinesiska marknaden har
vi även förhoppningen att kunna underlätta och förbereda svenska företag bättre inför ett
marknadsinträde i Kina.

1.3 Avgränsning
Undersökningen avgränsas till svenska företag med redan etablerad verksamhet i Kina.
Genom dessa företags erfarenheter syftar vi att ta reda på vilka inträdesbarriärer som existerar
samt vilka av dessa som anses vara störst hinder vid etablering av verksamhet i Kina. Vi har
begränsat antalet inträdesbarriärer till de mest vedertagna barriärerna vilka är baserade på
tidigare forskning inom området. Undersökningen avser att fokusera på de fem mest
svåröverkomliga inträdesbarriärerna, eftersom de är de mest avgörande inträdesbarriärerna för
svenska företags marknadsinträde i Kina.

16
17

Yang, J. Z, “Key Success Factors of Multinational Firms in China”, s. 657 f.
Besér, s. 5.
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2. Teori
___________________________________________________________________________
Teoriavsnittet har för avsikt att redogöra kortfattat för begreppet marknadsinträde, samt vilka
olika typer av inträdesbarriärer som existerar, kategorisera dessa i kontrollerbara och
okontrollerbara inträdesbarriärer samt redogöra för de specifika inträdesbarriärerna på
kinesiska marknader och även kategorisera dessa i kontrollerbara och okontrollerbara
inträdesbarriärer. Avslutningsvis sker en redogörelse för vikten av olika inträdesbarriärer
utifrån tidigare undersökningar, för att se vilka hinder som ansetts varit svårast att
överkomma.
___________________________________________________________________________

2.1 Marknadsinträde
Med marknadsinträde avser Porter: ett företags etablering på en ny marknad. Ett
marknadsinträde har skett efter det att ett företag lyckats överkomma alla hinder och etablerat
sin verksamhet på den nya marknaden. Ett marknadsinträde behöver inte innebära att
företaget bygger upp en ny verksamhet på marknaden utan kan även ske genom ett förvärv på
marknaden.

Svårigheten

att

lyckas

genomföra

ett

marknadsinträde

beror

på

inträdesbarriärerna på marknaden och de redan etablerade konkurrenters reaktion. Om
inträdesbarriärerna är svåra att överkomma och konkurrenter kraftigt motarbetar
marknadsinträdet ökar svårigheten att lyckas etablera företaget på den nya marknaden.18

2.2 Inträdesbarriärer
Inträdesbarriärer har existerat i många år inom olika industrier och länder. I takt med att den
globala konkurrensen fortsätter att öka kommer vikten av att hantera dessa barriärer att öka.19
Svåröverkomliga barriärer avskräcker marknadsinträde och begränsar antalet företag på
marknaden.20 Det är en nödvändighet för företagen att vara medvetna om barriärernas
omfattning vid marknadsinträde och därefter utveckla en strategi för att hantera dessa i syfte

18

Porter, (1980a), s. 7.
Karakaya, Stahl, s. 1.
20
Karakaya, Stahl, s. 23.
19
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att effektivt kunna konkurrera på de nya marknaderna.21 Samtidigt försöker de företag som
redan är etablerade på marknaden, att upprätta och behålla barriärerna, eftersom
inträdesbarriärer ofta genererar större vinster för de etablerade företagen på grund av en lägre
grad av konkurrens.22 Yip instämmer i detta antagande och menar att inträdesbarriärerna
reducerar antalet marknadsetableringar vilket resulterar i att redan etablerade företag skapar
en lönsamhet som är över medelvärdet på liknande marknader med mindre svåröverkomliga
inträdesbarriärer.23

Inträdesbarriärer skiljer sig även mellan konsument- och industriella marknader. En etablering
på en industriell marknad kräver oftast mer omfattande investeringar på grund av de
industriella produkternas karaktär och marknadsföringssätt, som till exempel personlig
försäljning. Vid etablering på en industriell marknad exponerar sig företagen inför en större
finansiell risk än vid etablering på en konsumentmarknad. Detta medför, i sin tur, att en
marknads inträdesbarriärer är mer omfattande för industriella företag. Inträdesbarriärer
varierar inte bara mellan olika branscher utan även från företag till företag beroende på
exempelvis storlek, erfarenheter, relationer och kapital. En inträdesbarriär vilken anses utgöra
ett stort hinder för ett specifikt företag kan anses vara ett relativt marginellt hinder för ett
annat företag. Tidpunkten för etableringen påverkar även inträdesbarriärerna,24 detta med
anledning av att marknaden ser annorlunda ut när företaget är bland de första att etablera sig
än vid ett senare inträde då fler företag kan etablerat sig.25

1956 utfördes en undersökning beträffande inträdesbarriärer där Bain fastställde och
identifierade tre inträdesbarriärer som påverkar företag som har för avsikt att etablera sig på
nya marknader. Dessa tre inträdesbarriärer var: stordriftfördelar, produktdifferentiering och
absoluta kostnadsfördelar.26 Utöver kostnadsfördelar och produktdifferentiering föreslog
Porter 1980 ytterligare fyra inträdesbarriärer: kapitalbehov, kundväxlingskostnader, tillgång
till distributionskanaler samt regeringspolitik.27 Scherer kompletterade enligt Karakaya och
Stahl Bains inträdesbarriärer med absoluta kostnadsfördelar förenade med kontroll, som till
exempel patent eller företagshemligheter av en överlägsen produktionsprocess eller ägande av
21

Karakaya, Stahl, s. 1.
Bain, J. S, Barriers to New Competition (Cambridge: Harvard University Press, 1956), s. 93.
23
Yip, G. S, Barriers to Entry: A Corporate Strategy Perspective (Lexington: D. C Heath, 1982), s. 15.
24
Karakaya, Stahl, s. 29.
25
Karakaya, Stahl, s. 50.
26
Bain, s. 102.
27
Porter, M. E, (1980b) ”Industry Structure and Competitive Strategy” s. 32.
22
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viktiga råvaror. Karakaya och Stahl har genom en omfattande litteraturundersökning
kompletterat och identifierat ytterligare inträdesbarriärer som: kundlojalitet, pris, marknadens
kapitalintensitet,

regeringssubventioner,

antalet

konkurrenter,

etablerade

företags

marknadsandelar, teknologi och teknisk förändring, samt även listat inträdesbarriärer som är
speciella för internationella marknader. Dessa är: kulturella skillnader, språk, nationalism,
produktanpassning och korruption. 28

Tabell 1. Sammanställning av inträdesbarriärer utifrån tidigare studier

Bain och Scherer

Porter

Karakaya och Stahls komplettering

Produktdifferentiering

Produktdifferentiering

Kundlojalitet

Absoluta kostnadsfördelar

Absoluta kostnadsfördelar

Pris

Absoluta kostnadsfördelar

Kapitalbehov

Marknadens kapitalintensitet

förenade med kontroll

Kundväxlingskostnader

Regeringssubventioner

Stordriftfördelar

Tillgång till distributionskanaler

Antalet konkurrenter

Regeringspolitik

Etablerade företags marknadsandelar
Teknologi och teknisk förändring
Kulturella skillnader
Språk
Nationalism
Produktanpassning
Korruption

Karakaya och Stahl klassificerar inträdesbarriärer i två kategorier: kontrollerbara och
okontrollerbara inträdesbarriärer. De kontrollerbara skapas vanligtvis av företagen som redan
är etablerade på marknaden och kan oftast förutspås. Dessa inträdesbarriärer avskräcker sällan
utomstående företag från att etablera sig på marknaden, men har stort inflytande på vilken
marknadsinträdesstrategi som genomförs. Två exempel på kontrollerbara inträdesbarriärer är
produktanpassning till den nya marknaden och språkskillnader. Dessa inträdesbarriärer kan
förutses genom noggrann informationssökning, vilket resulterar i att företagen kan upprätta
strategier i syfte att överkomma dessa hinder. Ett misslyckande att överkomma kontrollerbara
inträdesbarriärer beror vanligtvis på företagets egna begränsningar. De okontrollerbara
inträdesbarriärerna å andra sidan uppstår vanligtvis av marknaden eller av förvaltningsorgan
28

Karakaya, Stahl, s. 2 ff.
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och därför kan potentiella aktörer på marknaden, på kort sikt, inte överkomma de
okontrollerbara inträdesbarriärerna. Exempel på två okontrollerbara inträdesbarriärer är
regeringspolitik och nationalism. Företagen har svårigheter att förutse, påverka och
kontrollera exempelvis regeringsbeslut eller hur styrkan i nationalismen inom olika
marknader. Okontrollerbara inträdesbarriärer ligger utanför företagens makt.29 För att
företagen ska ha möjlighet att avgöra vilken typ av marknadsinträde som ska utföras i syfte att
etablera sig på nya marknader är det av stor vikt att ta fasta på vilka inträdesbarriärer som
existerar. Detta med anledning av att marknaders inträdesbarriärer kan resultera i att företaget
måste använda olika marknadsinträdesvarianter för en lyckad etablering.30 Den fortsatta
beskrivningen av inträdesbarriärer kommer att göras genom en indelning i kontrollerbara och
okontrollerbara inträdesbarriärer.

2.2.1 Kontrollerbara inträdesbarriärer
Kapitalbehov
Med kapitalbehov avses Karakaya och Stahl företagens behov att göra stora finansiella
investeringar i syfte att framgångsrikt konkurrera och etablera sig på marknaden.31 Denna
inträdesbarriärs vikt varierar beroende hur kapitalintensiv marknaden är enligt Harrigan, som
också är av uppfattningen att kapitalintensiva marknader skapar större barriärer för inträde.32
Porter menar att de flesta stora företagen har de finansiella resurserna som behövs för att
etablera sig på nya marknader, men att en marknad med stort kapitalbehov ökar risken för
dessa bolag, eftersom det kan leda till större förluster än ett misslyckat marknadsinträde på en
mindre kapitalintensiv marknad. En misslyckad etablering får därför stora negativa
konsekvenser för företaget. Nykomlingar på marknaden hamnar därför i en mer riskabel
position, vilket ofta leder till att riskpremien i företaget måste betala för att skaffa kapital för
inträdet är väldigt hög. Detta kan resultera i att företag avskräcks från att etablera sig.33

29

Karakaya, Stahl, s. 2. f.
Karakaya, Stahl, s. 54.
31
Karakaya, Stahl, s. 6.
32
Harrigan, K. R, ”Barriers to Entry and Competitive Strategies” s. 397.
33
Porter, (1980b), s. 49.
30
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Tillgång till distributionskanaler
Om företag inte har möjlighet att utveckla egna distributionskanaler eller värva andra företag
att hantera deras distribution är tillgången till distributionskanaler en viktig inträdesbarriär.34
Porter menar att behovet hos nyetablerade företag att säkra produkters distribution skapar
denna barriär. Etablerade företag har därför fördelen att ha nära band med distributionskanaler
genom exempelvis långa relationer eller exklusiva kontrakt, vilket gör det svårt för nya
företag att få tillgång till distributionskanaler. Givet att denna inträdesbarriär är väldigt
svåröverkomlig måste det etablerande företaget skapa en helt ny distributionskanal, vilket kan
tendera att bli kostsamt och avskräcka företag från etablering.35

Stordriftfördelar
Etablerade företags stordriftfördelar skapar inträdesbarriärer. Bain menar att om nyetablerade
företags produktion resulterar i ett utbudsöverskott kan priserna tendera att sänkas under
kostnad per enhet, vilket resulterar i en icke lönsam etablering.36 Stordriftfördelar existerar
enligt Porter när kostnaden per enhet minskar i och med att produktionsvolymen ökar. Porter
stödjer Bains argument och menar vidare att potentiella aktörer på marknaden tvingas gå in
storskaligt och därför exponeras för en stor risk.37 Karakaya och Stahl hävdar att etablerade
företag med stordriftfördelar oftast är prisledande och de stora produktionsvolymerna
avskräcker företag från att etablera sig på marknaden.38 Stordriftfördelar fungerar endast som
inträdesbarriärer om de är betydande annars är det inget egentligt hinder.39

Schmalensee hävdar i stället att det inte är rationellt för etablerade företag att producera
samma volym efter att en storskalig nyetablering på marknaden skett som innan. Vanligtvis
ökar de etablerade företagen volymen och får ner kostnaderna per enhet innan en nyetablering
sker i avsikt att avskräcka marknadsinträde hos konkurrenter. Detta är dock inte hållbart efter
att etableringen i fråga har skett.40
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Karakaya, Stahl, s. 16.
Porter, (1980b), s. 33.
36
Bain, s. 137.
37
Porter, (1980b), s. 32 f.
38
Karakaya, Stahl, s. 11.
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40
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35

13

Produktanpassning
I de flesta fall måste produkter anpassas för att uppnå utländska regeringars specifika krav,
samtidigt som produkterna ofta måste förändras på grund av skillnader i konsumenternas
behov på utländska marknader. Produkten måste skräddarsys för att passa den nya
marknadens behov. Detta är en nödvändighet och en förutsättning för att överkomma denna
inträdesbarriär.41

Relationer
Uppbyggandet av relationer kan användas för att skydda en marknad och skapa barriärer.
Genom starka relationer mellan etablerade företag och konsumenter kan nyetableringar
förhindras genom betydelsefulla relationer och samarbete. Ett företag behöver bygga
relationer i syfte att framgångsrikt etablera sig på en ny marknad.42 Relationerna måste dock
tillföra något till marknaden annars kan en internationalisering leda till att konkurrenskraftiga
alternativ kommer att erbjudas. Ett uppbyggande av relationer är av betydande strategisk vikt
för alla företag som vill etablera sig på nya marknader alternativt skydda sin position på
marknaden. För att detta ska vara möjligt krävs samarbete mellan partners och konkurrenter.
Denna syn skiljer sig från Porters mer konkurrensfokuserade syn.43

Kulturella skillnader
Att ta hänsyn till kulturella skillnader vid etablering på internationella marknader anses vara
av stor vikt för ett lyckat inträde på marknaden. Denna inträdesbarriär grundar sig i skillnader
i tro, värderingar och seder mellan olika kulturer. Varje land har sina specifika normer och
värderingar beträffande vad som anses vara tabu. Företagen måste även vara medvetna om
förekomsten av subkulturer inom de aktuella kulturerna och att även dessa kan utgöra
inträdesbarriärer. Kulturella skillnader som inträdesbarriär anses enligt Karakaya och Stahl
vara kontrollerbar eftersom företagen har möjlighet att samla information om de kulturella
skillnaderna, förbereda sig och anpassa sitt marknadsinträde efter dessa skillnader.44 De
kulturella skillnaderna förändras inte snabbt utan är relativt bestående över tid. Kultur
påverkar marknadsföringsstrategin, eftersom hänsyn måste tas till utformningen av produkten,
kommunikationsmetoder, familjemedlemmars roll vid inköp och relationer till distributörer.
Karakaya och Stahl hävdar vidare att kulturen även påverkar andra barriärer på marknaden.
41

Karakaya, Stahl, s. 60.
Johansson, U, Elg, U, ”Relationships as Barriers: A Network Perspective” s. 393 ff.
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Karakaya, Stahl, s. 56.
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Denna inträdesbarriär går inte att eliminera, detta med anledning av att den är inlärd och
därför är att anse som en reflektion av samhället. Kulturella förändringar sker väldigt
långsamt

det

är

därför

av

vikt

för

företagen

att

ha

förmågan

att

utforma

marknadsföringsstrategier som är anpassade till marknadens kultur. Avslutningsvis måste
företagen enligt Karakaya och Stahl inse att kulturella skillnader inte bara är relaterat till
konsumenterna utan även företagsledningar.45

Språk
Om språket skiljer sig mellan det etablerande företaget och marknaden kan detta utgöra en
inträdesbarriär. Språket påverkar bland annat följande marknadsföringsområden: varumärken,
förpackningar, installationsinstruktioner, information om garantier och reklam. Reklam vilken
använts på inhemska marknader kan inte direktöversättas till andra språk, detta med anledning
av att ord kan ha olika betydelse vilket kan leda till missförstånd. Olika språk ökar i och med
detta risken för missförstånd. Språket är inget företag kan påverka men eftersom företag
känner till att språkskillnader förekommer kan de förbereda sig inför detta och på så vis
kontrollera denna inträdesbarriär.46

2.2.2 Okontrollerbara inträdesbarriärer
Absoluta kostnadsfördelar förenade med kontroll
Karakaya och Stahl anser att denna inträdesbarriär är en av de viktigaste. Den förknippas
oftast med ägande av produktteknologi, fördelaktig tillgång till råmaterial, fördelaktigt läge,
samt patent. Scherer utrycker, enligt Karakaya och Stahl, även att tariffer och
transportavgifter för utländska konkurrenter är absoluta kostnadsfördelar, vilka gynnar
etablerade företag.47 Porter hävdar att denna typ av kostnadsfördelar fungerar som
inträdesbarriärer oavsett hur stort företaget är eller dess utnyttjande av stordriftfördelar.48

Regeringspolitik
För att skydda allmänheten och miljön kan regeringen ställa krav på licensiering hos företag
vilka är verksamma i branscher som kan påverka samhället negativt. Enligt Porter begränsar
detta antalet aktörer på marknaden, vilket reducerar konkurrensen och resulterar i en orättvis
45

Karakaya, Stahl, s. 56.
Karakaya, Stahl, s. 57.
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handel. Regeringen kan även subventionera privilegierade företag, vilket ger dessa företag
fördelar som missgynnar nya aktörer. Regeringar brukar exempelvis skydda högteknologiska
företag.49 De statligt ägda företagen är hårda konkurrenter och regeringar upprättar
handelsbarriärer för att skydda inhemska företag, vilket gör att en etablering för ett utländskt
företag kan vara ytterst svårt.50

Nationalism
Karakaya och Stahl hävdar att etablering på utländska marknader där en tidigare eller
pågående politisk konflikt pågår inte ens bör övervägas. De inhemska företagen och
konsumenterna kan känna en stark nationalism, vilket gynnar inhemska företag och produkter.
Ett lands starka nationalistiska känsla är därför en inträdesbarriär som enligt Karakaya och
Stahl är svår att påverka.51

2.3 Specifika inträdesbarriärer i Kina
För att träda in på den kinesiska marknaden krävs det att företag övervinner de utmaningar
som är unika för de ekonomier som har eller är i processen att gå från en kontrollerad
ekonomi till en friare och mer marknadsorienterad ekonomi. Kina kännetecknas av bland
annat ett omoget finansiellt system, svag immaterialrätt och en stram arbetssyn som spridit sig
med ett ursprung från socialismen.52 Det finns många betydande barriärer som exempelvis
barriärer för import, oklarheter kring legala villkor och restriktioner av utländska direkta
investeringar vilket gör det svårt att verka i Kina.53

2.3.1 Kontrollerbara inträdesbarriärer i Kina
Kulturella skillnader
Kulturella skillnader är en av de svåraste inträdesbarriärerna att överkomma i Kina, med
anledning av att den kinesiska kulturen är unik och skiljer sig avsevärt från västvärldens.
Detta gör det även svårare att utveckla långsiktiga relationer med kinesiska tjänstemän och att
49
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Karakaya, Stahl, s. 59.
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Ensign, P. C, Robinson, N. P, “Blackberry in Red China: Research in Motion Navigates
Institutional Barriers in an Emerging Market” s. 134.
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samarbeta på ett effektivt sätt eftersom tro och värderingar kan skilja sig avsevärt mellan
parterna.54 Kulturella skillnader är svårare att hantera vid brist av erfarenhet, känslighet mot
den kinesiska mentaliteten och kultur och leder ofta till ineffektivitet, felaktiga beslut samt
sämre ledarskap.55 Brist på djupare kunskap av de kulturella skillnaderna i Kina gör det svårt
för företag att träda in på den kinesiska marknaden.56 Företag tenderar att spendera för lite tid
och resurser på att lära känna Kina och förstå marknaden innan försök till marknadsinträde.57
Hanteras inte kulturella skillnader på rätt sätt kan det förhindra etablering.58

Relationer
Affärer i Kina kännetecknas av att vara på en mycket personlig nivå. Kinesiska attityder kring
relationer kan vara ett gränsfall till korruption, eftersom favorisering och kamratskap kan vara
viktigare faktorer än kvalité och pris. Tonvikt läggs på sociala kontakter och företagande
kännetecknas av att odla meningsfulla relationer vilket ofta har legat till grund för om ett
företag fått ett specifikt kontrakt eller inte. Kurt Hellström, f.d. VD för Ericsson uttrycker
följande ”personliga relationer baserade på ömsesidig förståelse är nyckeln till framgång” i
den kinesiska företagskulturen.59 Dock kan nämnas att relationer ofta inte kännetecknas av
samma exklusivitet som i västvärlden och att det finns fler valmöjligheter i Kina.60 Politiska
influenser från landets ledare är mindre betydande idag i jämförelse med för 10-15 år sedan.
Dock underlättar det, i affärssammanhang, fortfarande avsevärt att besitta goda kontakter med
huvudpersoner i den kinesiska regeringen.61 I Kina finns ett begrepp som benämns guanxi,
och detta berör hur sociala relationer utvecklas och vårdas i Kina. Företag, som etablerar sig i
Kina, bör vara medvetna om detta för att kunna utveckla guanxi med konsumenter och
samarbetspartners.62 Relationer som inträdesbarriär anses vara av särskild betydelse vid
marknadsinträde i Kina jämfört med andra länder.63
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Svårigheter att hitta lokala partners
Det tenderar att vara svårt att finna partners som är duktiga inom respektive område. Även
uppgiften att finna en partner med goda kontakter, som är villig att samarbeta och som
samtidigt delar liknade värderingar i Kina är förknippat med avsevärda svårigheter. Detta gör
att svåra problem lätt kan uppkomma vid samarbete.64

2.3.2 Okontrollerbara inträdesbarriärer i Kina
Immaterialrätt
Kina har ett rykte om sig att vara fördelaktigt för företag involverade i piratkopiering och
andra överträdelser relaterade till immateriellt ägandeskap. Efter många år av socialism har
betydelsen av immaterialrätt för kineserna minskat. Denna utveckling möjliggörs sannolikt
med anledning av de svaga lagarna kring immaterialrätt. Många företag har upplevt
svårigheter att skydda immaterialrätten, detta till trots att Kina är medlem i Pariskonventionen
och i och med detta erkänt skydd av patent.65

Byråkrati
Den kinesiska regeringen har för avsikt att locka till sig utländska företag genom att erbjuda
fördelaktiga förhållanden såsom exempelvis reducerade skatteavgifter. Dock kan liknande
åtgärder även bidra till att skapa inträdeshinder. Gassman och Han menar att den mångfaldiga
byråkratin relaterat till detta samt förekomsten av väldigt specifika regler skapar hinder,
eftersom det leder till såväl kostsamma som utdragna processer.66

Begränsad insyn
Insynen i Kinas policyarbete är marginell för utländska företag, vilket resulterar i att det är
svårt att förutse nya industriella-, politiska-, teknologiska- och lagstiftningspolicys. Denna
brist på insyn skapar osäkerhet hos etablerande företag. Denna oförutsägbarhet skapar stora
utmaningar för utländska aktörer på Kinas marknad.67
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Bevarande av lokala marknader
Företag vilka etablerar sig på olika geografiska marknader bli varse denna inträdesbarriär,
som innebär att konsumenterna är lojala till redan etablerade företag och varumärken på
marknaden. Detta gör att nyetablerade företag stöter på försäljningssvårigheter och får
problem att bygga upp och behålla en lojal kundbas.68 Graden av bevarandet av lokala
marknader anses vara särskilt hög i Kina.69

Brister i infrastrukturen
Stora delar av Kina saknar fungerande infrastruktur. Detta är ett problem för nyetablerade
företag, vilka ställs inför en svår utmaning att etablera fungerande lösningar för att kunna
hantera denna bristfälliga infrastruktur. Denna brist i infrastruktur är inte bara att betrakta som
ett problem utan skapar även möjligheter för utländska företag, med verksamhet inom
uppbyggnad av infrastruktur, att leverera och bidra till att bygga upp infrastrukturen.
Inträdesbarriären kan därför, i vissa avseenden och situationer, även ha motsatt effekt och
locka till sig utländska företag.70

Korruption
Mutor och liknande kan utgöra ett nödvändigt verktyg att använda för utländska företag i
syfte att etablera sig på kinesiska marknader. Detta skapar inträdesbarriärer för de etablerande
företagen vilka har som ambition att externt framstå som etiska. Korruption är kopplat till
landets kultur och normer.71 Kina är, i många avseenden, ett korrupt land där mutor kan vara
ett sätt att bygga relationer på. År 2000 genomförde Transparency International72, vilket är en
civilsamhällesorganisation som kämpar mot korruption,73 en undersökning i syfte att
kartlägga hur korrupta olika länder uppfattades av affärsmänniskor, riskanalytiker samt
allmänheten. Skalan sträckte sig från 0 till 10 i vilken 0 återspeglar extremt korrupt och 10
inte korrupt alls. Kina fick ett snitt på 3,1 vilket är relativt mycket lågt värde. Resultatet av
studien antyder att Kina är ett relativt korrupt land. Korruption utgör en inträdesbarriär som
kan verka avskräckande för utländska företag.74
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2.4 Resultat från tidigare undersökningar av inträdesbarriärer
Nedan följer en sammanställningen av tidigare undersökningars resultat. Syftet med
sammanställning är för att ge en tydlig sammanfattande överblick av resultaten.

Tabell

2.

Resultatsammanställning

av

tidigare

undersökningars

rangordning

av

inträdesbarriärer. Inträdesbarriärerna markerade i fet stil är okontrollerbara medan de
resterande är kontrollerbara.
Porters sex inträdesbarriärer
(Konsument- och industriella marknader)

Vikten av nedanstående inträdesbarriärer
75

vid etablering utomlands76

1. Kostnadsfördelar hos
etablerade företag

1. Tillgång till distributionskanaler

2. Kapitalbehov

2. Regeringspolitik

3. Produktdifferentiering hos
etablerade företag

3. Politisk osäkerhet

4. Kundväxlingskostnader

4. Produktanpassning

5. Tillgång till distributionskanaler

5. Kulturella skillnader

6. Regeringspolitik

-

Karakaya och Stahl utförde 1987 en studie i vilken de undersökte betydelsen av Porters sex
inträdesbarriärer för marknadsinträde på konsument- och industriella marknader. Med
konsumentmarknader menas företag med verksamhet inom marknader som riktar sig till
privatpersoner medan företag verksamma på industriella marknaders kunder är företag.
Urvalet bestod av 139 marknadschefer från 49 betydande amerikanska bolag. Resultatet
visade att kostnadsfördelar hos redan etablerade företag var den inträdesbarriären som ansågs
vara av störst vikt vid både tidig och sen etablering. Näst viktigast ansågs kapitalbehov och på
tredje plats hamnade produktdifferentiering hos etablerade företag tätt följd av
kundväxlingskostnader. Tillgång till distributionskanaler ansågs vara av mindre vikt och
minst roll spelade regeringspolitik. Det förekom vissa skillnader mellan konsument- och

75
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industriella marknader men sammanräknat kan inträdesbarriärernas betydelse rangordnas i
ovan nämnd ordning.77

Karakaya och Stahl har även undersökt vikten av följande inträdesbarriärer: kulturella
skillnader, produktanpassning, distributionskanaler, politisk osäkerhet samt regeringspolitik
hos chefer på 39 betydande amerikanska bolag med verksamhet utomlands.78 Resultatet visar
att viktigast är tillgången till distributionskanaler följd av regeringspolitik och politisk
osäkerhet. Produktanpassning hamnar näst sist men före kulturella skillnader.79 Karakaya och
Stahl hävdar att kulturella skillnader oftast anses vara en av de största inträdesbarriärerna på
internationella marknader, men denna undersökning visade motsatsen. Karakaya och Stahl
förklarar detta genom att påvisa kulturella skillnaders kontrollerbarhet, eftersom det finns en
medvetenhet om dem. Inträdesbarriärerna som ansågs vara av störst vikt är barriärer som
Karakaya och Stahl anser vara mer eller mindre okontrollerbara och därför är de svårast att
överkomma.80

2.5 Inträdesbarriärer i Kina: en teoretisk sammanfattning
Tabell 3. Sammanställning av de kontrollerbara och okontrollerbara inträdesbarriärerna som
generellt anses vara stora hinder vid marknadsinträde samt specifikt för marknadsinträde i
Kina.

Kontrollerbara inträdesbarriärer

Okontrollerbara inträdesbarriärer

Kapitalbehov

Absoluta kostnadsfördelar förenade med kontroll

Tillgång till distributionskanaler

Regeringspolitik

Stordriftfördelar

Nationalism

Produktanpassning

Korruption

Relationer

Brister i infrastrukturen

Kulturella skillnader

Bevarande av lokala marknader

Språk

Begränsad insyn

Svårigheter att hitta lokala partners

Byråkrati
Immaterialrätt

77
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En

teoretisk

sammanfattning

har

utformats

utifrån

tidigare

forskning

gällande

inträdesbarriärer i Kina. Inträdesbarriärerna har kategoriserats in i kontrollerbara och
okontrollerbara inträdesbarriärer. Denna sammanfattning kommer att ligga till grund för att
undersöka vilka inträdesbarriärer svenska företag anser vara störst för ett marknadsinträde i
Kina, hur stora hinder dessa inträdesbarriärer anses vara samt hur de rangordnas.
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3. Metod
___________________________________________________________________________
Avsikten med metodavsnittet är att skapa förståelse för undersökningens utförande, vilket
görs genom att beskriva undersökningsprocessen och därmed visa på uppsatsens trovärdighet
samt resultatens pålitlighet. Genom att motivera och kritisera de gjorda valen skapas insikt
till varför detta tillvägagångssätt valdes.
___________________________________________________________________________

3.1 Undersökningsmetod
Vi har valt att utgå från en kvantitativ ansats eftersom vi har i åtanke att konstruera
undersökningen och resultaten på ett sätt som gör resultaten giltiga för mer än de undersökta
fallen och istället för en hel population. Detta är endast möjligt vid kvantitativa studier med
hög mätbarhet. I och med att ingen existerande teoribildning finns beträffande vilka
inträdesbarriärer svenska företag anser är av störst vikt vid marknadsinträde i Kina har en
explorativ, det vill säga en utforskande, undersökning genomförts. Detta innebär att vi försökt
samla största möjliga kunskap om inträdesbarriärer för att skapa en översikt över
inträdesbarriärer företagen kan stöta på med basis av tidigare studier och teorier om
inträdesbarriärer. En explorativ undersökning har använts i syfte att på bästa tänkbara sätt
finna grundläggande information beträffande vilka av de många inträdesbarriärerna svenska
företag anser utgöra störst hinder vid marknadsinträde i Kina.81

3.2 Datainsamling och urval
Valet att undersöka svenska företag har sin grund i att det enligt Berg tenderar att existera en
felaktig världsbild hos just svenska företag och genom att undersöka företag som lyckats
etablera sig på den kinesiska marknaden kan deras erfarenheter bidra till att förändra andra
svenska företags syn på marknadsinträde i Kina. Den kinesiska marknaden är under stor
tillväxt och är välkänd för sina inträdesbarriärer. Detta tillsammans med landets skillnader
med Sverige gör att den kinesiska marknaden är en intressant marknad att studera, eftersom
81
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inträdesbarriärerna och skillnaderna kan skapa problem för företag som vill etablera sig på
marknaden. För att undersöka detta har vi utgått från Exportrådets82 lista på svenska företag i
Kina. För att ta fasta på vilka de generellt viktigaste inträdesbarriärerna är för svenska företag
som planerar inträde på den kinesiska marknaden har primärdata samlats in genom en epostenkät Valet att använda en e-postenkät gjordes med anledning av dess snabbhet och
enkelhet då många av respondenterna var belägna i Kina. Dessförinnan hade en enkät delats
ut till tre studenter och två näringsidkare i syfte att bedöma kvalitén på enkäten samt att
försäkra oss om att innebörden av frågorna inte skulle kunna misstolkas av våra respondenter.
Utifrån Exportrådets lista valdes de 50 företagen ut vilka uppgett e-postuppgifter. Ytterligare
30 företag söktes upp via Svenska Handelskammaren i Shanghais hemsida. En förfrågan om
deltagande i enkäten skickades primärt ut till den ansvarige eller till informationspostadressen
på respektive företag, beroende på vilken kontaktinformation som angavs. Anledningen till
förfrågan om deltagande var att knyta kontakt med respondenterna i syfte att öka
svarsfrekvensen. Ytterligare en anledning var att enkäten inte skulle uppfattas som skräppost
och därför ignoreras när den väl skickats ut. Totalt skickades 80 enkäter ut varav svar från 29
företag erhölls. Efter godkännandet av deltagandet i enkäten skickades enkäten ut till
respektive företag. Därefter kontaktades de företag som uppgett svenskt telefonnummer i
avsikt att öka svarsfrekvensen på undersökningen ytterligare.

För ett representativt urval skickades e-postenkäten ut till företag inom både industriella och
konsumentmarknader som haft verksamhet i Kina under både lång och kort tid. Urvalet består
av svenska företag som huvudsakligen verkar inom IT, undervisning, försäljning, tillverkning
och service. Valet av inträdesbarriärerna i enkäten motiveras av att dessa enligt tidigare
undersökningar visat sig vara svårast att överkomma för företag som etablerat sig på nya
marknader, samt inträdesbarriärer som anses specifika för marknadsinträde i Kina. Därför
anser vi att de tidigare undersökta inträdesbarriärerna är de mest relevanta barriärerna att
bygga studien på och därför också av störst intresse för undersökningen.

Respondenterna fick till uppgift att besvara 33 frågor, huvudsakligen slutna frågor, som
berörde Kina och eventuella barriärer för inträde på marknaden. Respondenten ombads
bestämma vikten av de olika inträdesbarriärerna på en sjugradig Likert-skala. Resultat från
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Svenska Exportrådet arbetar bland annat med att öka affärskontakten mellan svenska och utländska företag,
samt med att främja svensk export på uppdrag av svenska industrin och regeringen.
Svenska Exportrådet, http://www.tradewithsweden.com, 2008-04-28
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Likert-skalan är enkla att sammanställa och administrera, vilket reducerar risken för felaktig
datahantering. En sjugradig skala har använts för att få mer exakta svar.

Frågorna var enkelt formulerade och komplicerade begrepp beskrevs för att undvika
missförstånd. Antalet frågor hölls relativt begränsat och enkäten utformades så att den var
överskådlig i syfte att undvika att respondenten skulle uppleva en alltför stor arbetsbörda eller
tidsåtgång. Frågorna var uppdelade i olika delar för att göra den lättöverskådlig dessa var först
allmänna frågor, följt av hinder inom den egna organisationen, hinder som skulle kunna
relateras till den kinesiska marknaden och slutligen fick respondenten rangordna de fem
svåraste hindren vid marknadsinträde i Kina och avsluta undersökningen med att svara på två
öppna frågor, vilket berörde om företaget upplevt några övriga inträdesbarriärer. Dessa
barriärer nämner vi i resultatavsnittet som ”nya”. Vi menar dock inte att barriärerna är nya i
bemärkelsen att de inte existerat tidigare men att de inte har nämnts eller använts i
undersökningens utformande och teorier utan framkom som nya barriärer utifrån våra
tillfrågade respondenters svar. Datainsamlingen bestod utav två steg. Enkäten skickades först
till de olika cheferna med ett bifogat brev om undersökningens syfte och mål. Steg två
innefattade att kontakta ytterligare företag och även de existerande företag som inte besvarat
enkäten för att minimera bortfallet och därmed erhålla största möjliga antal besvarade enkäter.

Utifrån resultaten har vi har valt att beräkna inträdesbarriärernas medelvärde oberoende av
varandra för att på så vis ta fasta på vilka inträdesbarriärer företagen generellt anser vara de
svåraste inträdesbarriärerna att överkomma. Medelvärdet avser genomsnittet av alla
deltagande företags värderingar av inträdesbarriärer. Vi har även bett företagen rangordna de
fem svåraste inträdesbarriärerna att överkomma beroende av varandra från ett till fem där
placering ett motsvarar det största hindret och är värd fem poäng och placering fem motsvarar
det minst svåröverkomna inträdesbarriären av de fem och är värd en poäng. Om två
inträdesbarriärer får samma poäng, rangordnas den inträdesbarriären vilken erhållit flest första
och andra placeringar först. Motivet till rangordningen har sin grund i författarnas ambition
att erhålla en bild av vilka inträdesbarriärer svenska företag anser utgöra de svåraste hindren
vid marknadsinträde i Kina. Rangordningen visar ett mer specifikt resultat än det generella
och gör det därför intressant att studera. Utifrån detta kan vi även avläsa eventuella skillnader
mot det generella utfallet. Vi har valt att undersöka kontrollvariablerna, antal år i Kina,
storlek, kontrollerbara, okontrollerbara inträdesbarriärer samt företagens marknader
uppdelade i industriella marknader, konsumentmarknader och både och. Vi har valt att
25

använda kontrollvariablerna i syfte att se om dessa har haft någon inverkan på vårt resultat.
Antal år i Kina används för att se eventuella skillnader på resultatet beroende på tidpunkt för
marknadsinträdet. Denna kontrollvariabel har delats in i tre kategorier: företag med
verksamhet i Kina i mindre än fem år kategoriseras som nyetablerade, företag som varit
verksamma i Kina i fem till 15 år kategoriseras som etablerade företag och företag med
verksamhet i Kina i mer än 15 år kategoriseras som väletablerade företag. Kontrollvariabeln
storlek på företaget har använts i syfte att se tänkbara skillnader mellan småföretag och stora
företags upplevda svårigheter med inträdesbarriärerna. Vi har valt att definiera
kontrollvariabeln storlek efter antalet anställda på företagen. Företagens storlek har delats in i
tre kategorier: företag med färre än 20 anställda kategoriseras som småföretag, företag med
mellan 20-300 stycken anställda kategoriseras som medelstora företag och slutligen
kategoriseras företag med fler än 300 anställda som stora företag. Denna indelning har gjorts i
syfte att undvika tomma kategorier där varje kategori har ungefär lika många respondenter.
Kategoriseringen av kontrollerbara och okontrollerbara variabler är intressant för att se om
företag upplever skillnader mellan dessa variabler i svårigheten att överkomma
inträdesbarriärerna. Vi har valt att även kontrollera för marknader i syfte att se om detta
eventuellt kan påvisa skillnader mellan företag verksamma inom konsumentmarknader,
industriella marknader eller både och.

Urvalet anses representativt för svenska företag med verksamhet i Kina då urvalet innefattar
företag inom olika verksamheter, storlek och antal år i Kina. Kritik skulle kunna riktas mot
storleken av urvalet eftersom detta kan anses minska undersökningens representativitet då ett
större urval skulle ge en mer rättvis bild av populationens åsikter. Urvalets storlek anses dock
vara tillräckligt i förhållande till populationens storlek, för att representera svenska företag
med verksamhet i Kina.

3.3 Bortfall
I modellen nedan görs en presentation av de bortfallsorsaker där de kända eller förmodade
bortfallsmönster som framkommit i vår undersökning presenteras. Det partiella bortfallet
bestod av delvis ifyllt formulär, vilket innebär att ett antal svar skiljer sig något frågorna
emellan.
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Modell 1. Modell av bortfall.

Bortfall

Vägran
- Ej tid

Ej anträffad
- Svarade aldrig

Okänd status

Övrigt
- Lovat att svara men svarade ej
- Pratade ej svenska
Övertäckning*

- Bortrest

- Respondenten hade slutat

- Delvis ifyllt formulär

- Inaktuella kontaktuppgifter
- Företaget är ej svenskt längre
på grund av ägarbyte
- Kunde ej svara, eftersom
respondenterna ej var
anställda vid inträdet
- Företagets verksamhet i Kina
utförs av andra företag

* Innebär att det finns enheter i urvalet med kopplingar till element som inte tillhör målpopulationen

Orsaker till bortfall har varit att företagen haft verksamhet i Kina under längre tid och därför
inte kunnat svara korrekt på vilka de svåraste hindren var eftersom respondenterna inte var
anställda vid marknadsinträdet och företrädarna hade slutat, inaktuella e-postadresser, företag
har bytt ägare och är inte längre svenska eller att respondenterna inte var svensktalande eller
var bortrest. Andra anledningar till bortfall har varit att företagets verksamhet i Kina utförs av
andra företag och att företagen utgörs av komplexa organisationer med olika dotterbolag vilka
alla har verksamhet i Kina vilket gör att det inte går att erhålla en generell bild av hela
företaget utan att varje dotterbolag frågas för sig eftersom de alla upplever olika svårigheter
vid marknadsinträdet i Kina.
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Tabell 4. Svarsfrekvens.

Respondentgrupp

Urvalsstorlek

Svarsfrekvens
Antal

Procent

Småföretag

21

8

38%

Medelstora företag

27

9

33%

Stora företag

32

12

37,5%

Totalt

80

29

36%

Ovanstående

tabell

visar

att

svarsfrekvensen

inte

skiljer

sig

märkbart

mellan

respondentgrupperna. Ett bortfall på 64 % är relativt normalt för e-postenkäter, vars
svarsfrekvens oftast blir lägre än vid utskick av postala enkäter, och vi ser ingen anledning till
att detta skulle bidra till att påverka vårt resultat påtagligt.83

3.4 Validitet
Validitet innebär att mäta det som avses att mätas. För att uppnå en hög validitet har vi haft
som mål att ha rätt frågeställningar med klara begreppsförklaringar. I och med att vi utgått
från tidigare undersökningar kan vi relatera detta till vår undersökning, vilket stärker
validiteten.84 Eftersom undersökningen är baserad på tidigare frågor som inte specialiserar sig
på Kina kan det finnas en tendens till minskad validitet. Vi anser dock att vi lyckats överföra
vår teoretiska förståelse, antaganden och frågeställningar till mätbara frågor på ett sätt som
gör att svaren blir meningsfulla och därmed speglar det vi avser att undersöka.85

3.5 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utfall. Reliabiliteten
uttrycker noggrannheten i mätningen och avser frågornas tillförlitlighet snarare än deras
relevans och svarar på hur vi mäter. För att stärka reliabilitet baseras undersökningen och dess
frågor på en tidigare undersökning med hög trovärdighet och med ett kvantitativt
tillvägagångssätt. Reliabiliteten stärks även i och med att undersökningen är baserad på ett
standardiserat frågeformulär och i och med frågornas tydliga utformning. Detta för att
83

Trost, J, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 135.
Trost, s. 61.
85
Rosengren, K. E, Arvidson, P, Sociologisk metodik (Malmö: Liber, 2002), s. 195.
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undvika bortfall och även undvikande av ledande frågor som lätt kan leda till systematiska fel.
Vi har dessförinnan testat vår enkät på ett antal personer för att verkligen tillförlita oss om
frågornas tydlighet och enkätens pedagogiska utformning. För att svara på vårt syfte anser vi
därför att en kvantitativ undersökning är mest lämpad för vår undersökning med anledning av
att vi strävar efter en hög mätbarhet och statistisk jämförbarhet med den tidigare existerande
undersökningen, vilket stärker reliabiliteten. Det finns dock två begränsningar med studien.
Det är dels att den utförs vid ett tillfälle och att det är en så kallad ”single respondent”, vilket
innebär att endast åsikterna från en person framkommer från företagen. Vilket gör att
trovärdigheten i svaren kan ifrågasättas. Detta är dock alltid ett problem för denna typ av
studier och inget utmärkande för vår undersökning.86

3.6 Etik
Respondenterna blev försäkrade om anonymitet och att undersökningen inte kunde skada
företaget eller respondenten på något vis. För att säkra anonymitet skickades inte enkäten ut
som masspost utan skräddarsyddes och skickades till en respondent i taget för att ingen av de
andra respondenterna skulle få information om vilka andra personer och företag som deltog i
undersökningen.

3.7 Käll- och metodkritik
Vi anser att vår studie bygger på trovärdig sekundärdata och att grunden till våra primärdata
därför är pålitlig. Dock finns några brister. Vår valda litteratur definierar kulturella skillnader
som kontrollerbara och vi har därför med stöd av denna litteratur valt att ha denna syn. Detta
kan dock tolkas annorlunda och vi har beaktat detta då vi diskuterar denna inträdesbarriär. Det
har också varit svårt att nå relevanta personer på företagen som etablerade sig på den
kinesiska marknaden för många år sedan. Detta kan i viss mån ge vissa begränsningar och
resultera i olika svar beroende på om respondenten var direkt involverad vid det aktuella
inträdet eller erhållit en betydande position i företaget efter marknadsinträdet. Vi har dock
försökt att i möjligaste mån ta kontakt med de personer som verkligen varit involverade vid
tidpunkten och anser därför inte att detta ska ha någon vidare betydelse för resultatet av vår
studie. I vissa fall har personer, vilka inte är svenskar, kontaktats vilket resulterat att de inte
förstått vår undersökning som är på svenska. Dessa har uteslutits från undersökningen.
86

Rosengren, Arvidson, s. 198.
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4. Resultat
___________________________________________________________________________
I resultatavsnittet ges en deskriptiv beskrivning av genomsnittsföretaget görs, följt av en
redogörelse av det insamlade generella resultatet,

resultatet

av rangordningen,

kontrollvariablernas resultat och avslutningsvis resultatet av övriga inträdesbarriärer som
företag erfarit vid marknadsinträdet i Kina. Avsnittet har för avsikt att visa vilka de svåraste
inträdesbarriärerna anses vara i Kina.
________________________________________________________________________

4.1 Genomsnittsföretaget
Tabell 5. En deskriptiv beskrivning av genomsnittsföretaget.
Mina

Maxb

53,3 år

2 år

146 år

Antal år i Kina

12 år

2 år

48 år

Antal anställda

5 187 st

5 st

47 000 st

Motiv för marknadsinträde

Ny lovande marknad med låga kostnader

Verksamhet på andra

Främst i Europa och USA

Variabel

Genomsnittsföretaget

Verksamhetsområde

Tillverkning och försäljning

Marknad

Industriell (68,75% av respondenterna)

Ålder på företaget

utländska marknader
a – Det lägst angivna värdet hos respondenterna
b – Det högst angivna värdet hos respondenterna

Företaget är verksamt inom tillverkning och försäljning på industriella marknader.
Genomsnittsföretaget har funnits sedan 1950-talet och är 53,3 år gammalt. Det yngsta
företaget var två år gammalt och det äldsta företaget var 146 år gammalt. Företaget
genomförde sitt marknadsinträde på den kinesiska marknaden för 12 år sedan. Företaget som
senast etablerade sig på den kinesiska marknaden gjorde det för två år sedan medan företaget
som haft verksamhet längst tid i Kina etablerade sig där för 48 år sedan. Genomsnittsföretaget
har 5 187 stycken anställda och företaget med flest antal anställda har en personalstyrka på
47 000, medan företaget med minst antal anställda har en personalstyrka på fem personer.
Genomsnittsföretaget valde att etablera sig på den kinesiska marknaden med anledning av
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marknadens potential och landets låga kostnader. Företaget har även verksamhet på andra
utländska marknader, men med fokus på främst Europa och USA.

4.2 Generellt resultat
Tabell 6. Undersökningens resultat där medelvärdet har beräknats utifrån en skala 1-7. Varje
inträdesbarriär har värderats oberoende av varandra.

Svårigheter
att hitta
ImmaterialKulturella lokala
Byråkrati rätt
Språk skillnader partners

Generellt
Medelvärde
Procent av
respondenternaa
Minimum

3,88

3,44

3,38

3,13

2,93

2,81

2,80

2,69

2,47

2,31

2,29

12,50

31,25

12,50

12,50

13,33

6,25

20,00

14,29

6,67

0,00

0,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

7

7

7

7

6

7

6

6

5

5

b

Maximumc

Kapital- Brister i infrabehov
strukturen

Generellt

Absoluta
Bevarande
Tillgång till kostnadsBegränsad av lokala
Relationer Korruption
insyn
marknader distribution fördelar

RegeringsProduktSubRegeringens Konsumenternas Stordriftpolitik
fördelar Nationalism
behovg
Licensieringd ventionere anpassning kravf

Medelvärde

2,00

2,00

1,77

2,00

1,53

1,63

1,40

1,86

1,47

1,27

Procent av
respondenterna

6,25

6,25

3,34

6,67

0,00

0,00

0,00

0,00

6,67

0,00

Minimum

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maximum

7

6

6

6

4

5

4

5

7

2

a - Procent av respondenterna som värderat inträdesbarriären 6 eller 7 på en 7-skalig skala. Där 1 = inget hinder, 7 = mycket stort hinder
b - Det lägst angivna värdet hos respondenterna
c - Det högst angivna värdet hos respondenterna
d - Licensiering är en underkategori till regeringspolitik
e - Subventioner är en underkategori till regeringspolitik
f - Regeringskrav är en underkategori till produktanpassning
g - Konsumentbehov är en underkategori till produktanpassning

Undersökningens inträdesbarriärer visar på att byråkrati har det högsta medelvärde på 3,88.
Immaterialrätt har ett medelvärde på 3,44 med en spridning från ett till sju där 31,25 % av
respondenterna värderade inträdesbarriären sex eller sju. Språk har ett medelvärde på 3,38.
och kulturella skillnader har ett på 3,13. Svårigheter att hitta lokala partners medelvärde är
2,93. Begränsad insyn visar på ett medelvärde på 2,81. Bevarande av lokala marknaders
medelvärde ligger på 2,80 med en spridning från ett till sju där 20 % av respondenterna
värderade inträdesbarriären sex eller sju. Inträdesbarriären tillgång till distributionskanaler
påvisar medelvärdet 2,69 med en spridning från ett till sex och en värdering av
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inträdesbarriären med angivna värden mellan sex eller sju av 14,29 % av respondenterna.
Absoluta kostnadsfördelar förenade med kontroll har ett medelvärde på 2,47. Relationer visar
på ett medelvärde på 2,31 och korruption ett medelvärde på 2,29. Inträdesbarriärerna
kapitalbehov och brister i infrastrukturen har båda ett medelvärde på 2,00. Regeringspolitik
påvisar medelvärdet 1,77. Produktanpassning har medelvärdet på 1,63 och stordriftfördelars
medelvärde är 1,47. Nationalism har det lägsta medelvärdet av undersökningens
inträdesbarriärer med 1,27 och med den lägsta spridningen av inträdesbarriärerna från ett till
två.

4.3 Rangordning av inträdesbarriärer
Diagram 1. Rangordning av hur stora hinder samtliga kontrollerbara och okontrollerbara
inträdesbarriärer i Kina beroende av varandra anses vara. De okontrollerbara har markerats
med *.

16. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

Inträdesbarriärer

Diagram 1. Rangordning av inträdesbarriärer i Kina då de
rangordnats beroende av varandra
*Byråkrati

68

Kulturella skillnader

39

Språk

34

Relationer

20

Tillg. till distrib.kanaler (a)

18

Svårigheter hitta partners

18

*Immaterialrätt

15

*Begränsad insyn

13

Kapitalbehov (b)

10

*Regeringspolitik

Poäng

10

*Bevarande av marknader

8

*Korruption

7

*Absoluta kostnadsfördelar

4

*Brister i infrastrukturen

3

Produktanpassning

2

Stordriftfördelar

0

Nationalism

0
0

10

20

30

40
Poäng

32

50

60

70

80

(a) Tillgång till distributionskanaler och svårigheter att hitta lokala partners erhöll samma poäng i rangordningen, men tillgång till
distributionskanaler placeras före, eftersom denna inträdesbarriär rangordnades som den svåraste eller näst svåraste inträdesbarriären av en
större andel av respondenterna.
(b) Kapitalbehov och regeringspolitik erhöll samma poäng i rangordningen, men kapitalbehov placeras före, eftersom denna inträdesbarriär
rangordnades som den svåraste eller näst svåraste inträdesbarriären av en större andel av respondenterna.

Resultatet visar att respondenterna anser att inträdesbarriären byråkrati är det svåraste hindret
att överkomma vid marknadsinträde i Kina med 68 poäng. På andra plats kommer
inträdesbarriären kulturella skillnader med 39 poäng tätt följd av språk med 34 poäng.
Relationer placerar sig på fjärde plats med 20 poäng. Tillgång till distributionskanaler
rangordnades som femte svåraste hindret och svårigheter att hitta lokala samarbetspartners
som det sjätte. Dessa två inträdesbarriärer erhöll båda 18 poäng. På sjunde och åttonde plats
placerar sig immaterialrätt och begränsad insyn med 15 respektive 13 poäng. Kapitalbehov
och regeringspolitik placerar sig på nionde respektive tionde plats med tio poäng. De
nästföljande fem inträdesbarriärerna är: regeringspolitik, bevarande av lokala marknader,
korruption, absoluta kostnadsfördelar förenade med kontroll och brister i infrastrukturen. De
tre sista inträdesbarriärerna är produktanpassning med två poäng, nationalism och
stordriftfördelar delar den 16:e platsen med noll poäng.
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4.4 Kontrollvariablernas resultat
Tabell 7. Undersökningens resultat av kontrollvariablernas medelvärde, vilket har beräknats utifrån en skala 17. Hur stort hinder varje inträdesbarriär anses vara har värderats oberoende av varandra och de svåraste
inträdesbarriärerna att överkomma har markerats med fet stil.

Kontrollvariabler

Kategorier

Kontrollerbara
inträdesbarriärer

Marknader

Storlek

Antal år i Kina

Kontrollvariabler

3,38

3,13

2,93

2,69

2,31

2,00

1,63

1,40

1,86

1,47

Industriella
marknader

2,64

2,27

2,40

2,18

2,09

1,91

1,41

1,36

1,45

1,00

Konsumentmarknader

5,50

3,50

4,50

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Industriella
och
konsumentmarknader

4,67

6,00

3,67

4,39

3,33

3,64

3,47

2,45

4,48

4,00

Småföretag

5,33

3,33

4,67

4,50

3,33

4,33

1,50

1,33

1,67

1,33

Medelstora
företag

3,00

2,88

2,71

2,00

2,38

1,63

1,57

1,57

1,57

1,00

Stora företag

2,75

2,50

2,00

2,50

1,50

1,00

1,75

1,25

2,25

1,25

Nyetablerade

3,80

4,80

3,75

3,25

3,00

2,17

2,20

1,60

2,80

2,40

Etablerade

3,00

2,33

3,00

3,00

1,67

2,33

1,00

1,00

1,00

1,17

Väletablerade

2,75

1,50

1,75

1,75

1,75

1,25

1,88

1,75

2,00

1,00

Kategorier

Okontrollerbara
inträdesbarriärer

Marknader

Storlek

Antal år i
Kina

Svårigheter
att hitta
Kulturella lokala
Kapital- ProduktTillgång till
Regerings Konsument StordriftSpråk skillnader partners
anpassning krav
fördelar
distribution Relationer behov
behov

Bevarande Absoluta
Brister i
Byrå- Immaterial- Begränsad av lokala
kostnadsinfraRegerings- Licens- SubNationalKorruption strukturen politik
krati rätt
insyn
marknader fördelar
iering
ventioner ism

3,88

3,44

2,81

2,80

2,47

2,29

2,00

1,77

2,00

1,53

1,27

Industriella
marknader

3,36

2,82

2,73

2,64

1,82

1,89

2,18

1,91

2,09

1,73

1,20

Konsumentmarknader

4,50

4,00

4,50

1,00

1,00

2,50

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Industriella
och
konsumentmarknader

5,33

5,33

2,00

6,50

4,27

3,33

1,33

3,50

3,50

1,00

1,67

Småföretag

5,33

3,33

4,00

2,50

3,00

2,00

1,67

2,00

3,00

1,00

1,33

Medelstora
företag

3,75

2,88

3,25

2,75

1,43

2,43

2,63

2,00

2,00

2,00

1,14

Stora företag

2,75

3,75

1,50

2,50

2,00

2,25

1,25

1,00

1,00

1,00

1,50

Nyetablerade

4,50

4,60

3,00

3,80

2,80

3,25

1,80

1,90

2,60

1,20

1,25

Etablerade

4,00

2,83

3,67

3,00

2,00

2,20

1,83

1,84

2,00

1,67

1,33

Väletablerade

2,50

3,25

1,25

1,75

1,25

1,25

2,50

1,75

1,75

1,75

1,00
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I tabellen ovan kan de olika kontrollvariablernas medelvärde, över hur stora hinder
inträdesbarriärerna anses vara, utläsas. Utifrån detta kan kontrollvariablernas svåraste
inträdesbarriärer att överkomma urskiljas.

Den kontrollerbara inträdesbarriären språk värderades i snitt till 3,38, kulturella skillnader till
3,13 och svårigheter att hitta lokala partners till 2,93. Den okontrollerbara inträdesbarriären
byråkrati fick ett medelvärde 3,88 och immaterialrätt ett medelvärde på 3,44.

Hos företag med verksamhet inom både industriella och konsumentmarknader värderades
bevarande av lokala marknader med medelvärdet 6,50, kulturella skillnader med 6,00,
byråkrati

och

immaterialrätt

med

5,33.

Företag

med

verksamhet

inom

endast

konsumentmarknader värderade språk till medelvärdet 5,50, svårigheter att hitta lokala
partners, byråkrati och begränsad insyn med medelvärdet 4,50.

Småföretag värderade byråkrati och språk till medelvärdet 5,33. Svårigheter att hitta lokala
partners erhöll medelvärdet 4,67 och tillgång till distributionskanaler 4,50.

Nyetablerade företag värderade kulturella skillnader i genomsnitt 4,80 och immaterialrätt till
4,60. Byråkratins medelvärde värderades av nyetablerade företag till 4,50 och av etablerade
företag till 4,00. Inträdesbarriärerna språk och bevarande av lokala marknader värderades i
snitt 3,80, och svårigheter att hitta lokala partners medelvärde värderades till 3,75 av
nyetablerade företag.

4.5 Övriga inträdesbarriärer i Kina
Företagen, vilka deltog i undersökningen, erbjöds även möjligheten att lägga till eventuella
inträdesbarriärer utöver de som presenterats som alternativ. Utöver de ovan nämnda
inträdesbarriärerna vid marknadsinträde i Kina stötte företagen enligt dem även på andra
inträdesbarriärer såsom: problem med arbetslagar, distansen till Sverige, svårigheter att hitta
personal som tar ansvar, är lojala och att lita på, högre investeringskostnader än förväntat, nya
lagar för lokalt anställda samt visumkrångel för utsända svenskar.
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5. Analys och diskussion
___________________________________________________________________________
I följande avsnitt kommer vi utifrån vår teoretiska sammanfattning och vårt empiriska resultat
att diskutera de generellt svåraste inträdesbarriärerna i Kina. Utifrån detta rangordnar vi de
fem svåraste inträdesbarriärerna för företag att överkomma och därefter diskuteras och
kontrolleras dessa inträdesbarriärer gentemot våra utvalda kontrollvariabler.

5.1 Generellt resultat
Resultatet visar att byråkrati generellt anses vara ett stort hinder vid marknadsinträde i Kina.
Detta kan bero på Kinas specifika regler för företag, vilket kan leda till utdragna och
kostsamma processer, vilket avskräcker företag från inträde på marknaden. En relativt låg
andel av respondenterna ansåg att byråkrati utgjorde ett mycket svåröverkomligt hinder. Trots
detta var denna inträdesbarriärs medelvärde högt, vilket skulle kunna förklaras av att byråkrati
är en inträdesbarriär som är svår att undvika för de flesta företagen vid marknadsinträde i
Kina.

En annan inträdesbarriär vilken generellt anses vara svåröverkomlig i vår undersökning är
immaterialrätt. Detta är sannolikt relaterat med kinesiska företags överträdelser av
immateriellt ägandeskap och Kinas svaga lagar kring immaterialrätt, vilket kan resultera i att
svenska företag får svårigheter att skydda immaterialrätten och på så vis avskräcks från
marknadsinträde i Kina. En relativt stor andel av respondenterna ansåg att immaterialrätten
utgjorde ett mycket svåröverkomligt hinder, vilket vi anser kan ha en koppling till svårigheter
att ta patent. Vi menar att detta är ett allmänt problem i Kina, vilket kan bidra till att generera
ökat antal imiteringar och piratkopieringar av ett företags produkter i framtiden. Denna
utveckling kan även vara en bidragande faktor till att företag riskerar att bli utkonkurrerade
till förmån för kinesiska företag vilka säljer till förmånligare priser än svenska företag. Vi
anser därför att immaterialrätt är en betydande inträdesbarriärer som svenska företag inte bör
förbise.

Utifrån vårt resultat anses även språk utgöra en svåröverkomlig inträdesbarriär, vilket kan
bero på kinesiskans komplexitet samt de stora språkskillnaderna mellan det kinesiska och
svenska språket. Skillnader i språket kan öka risken för missförstånd och kan leda till ökade
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kostnader för företag. Detta på grund av svårigheter att anpassa ett företagets reklam,
instruktioner och garantier till det kinesiska språket. Ett språk innebär även en koppling till
traditioner och värderingar och det kinesiska språket har en tendens att ta sig i uttryck med
hjälp av ordspråk och metaforer, vilket vi anser kan leda till feltolkningar av samtalets
innebörd. Vi anser vidare att språket är en inträdesbarriär som påverkar i stort sett alla företag
vid etablering på kinesiska marknader, vilket kan vara en orsak till att det generellt anses
utgöra ett svårt hinder att överkomma. För att överkomma denna inträdesbarriär kan företag
ha behov av att anlita en tolk. En översättning blir dock inte alltid korrekt översatt, vilket kan
resultera i att missuppfattningar uppstår mellan parterna och även detta ökar barriärerna
mellan länderna.

Vårt resultat påvisar på att inträdesbarriären kulturella skillnader anses utgöra ett relativt
svåröverkomligt hinder, vilket kan bero på stora skillnader mellan Sverige och Kina
beträffande tro, värderingar och normer. Kinas kultur kan fortfarande antas återspegla en hög
grad av socialism, samt av gamla traditioner och syn på världen. Kinas kultur skiljer sig
avsevärt från Sveriges, vilket kan avskräcka företag från marknadsinträde eftersom stora
resurser kan krävas av företagen för att samla information och anpassa företagens
marknadsinträde efter dessa skillnader. Även marknadsföringsstrategier är en viktig aspekt
som bör anpassas efter den kinesiska kulturen. De kulturella skillnaderna kan även öka
svårigheten att utveckla långsiktiga relationer och ett effektivt samarbete mellan parterna på
grund av olika värderingar, vilket i sin tur bidrar till ett försvårande vid marknadsinträde. Vi
anser att kulturella skillnader är en inträdesbarriär som i stort sett alla svenska företag
upplever vid marknadsinträde i Kina och denna inträdesbarriär anses utgöra ett stort hinder för
företagen.

Resultatet visar att svårigheter att hitta lokala partners generellt anses vara ett svårt hinder att
överkomma vid marknadsinträde i Kina. Orsaker till detta kan vara att företag ofta har
svårigheter att identifiera kompetenta partners som är samarbetsvilliga och har goda kontakter
vid ett marknadsinträde. Vi anser att detta kan bero på att det tar tid att bygga upp ett
fungerande samarbete och koppla samman de olika företagskulturerna. Det tar även tid att
bygga ett förtroende mellan parterna vilket bygger på tillit. Detta är troligtvis en mödosam
process vilken försvåras ytterligare av det faktum att kineser och svenskar gör affärer på olika
vis vilket kan resultera i en stor kulturkrock. Vidare anser vi att potentiella partners redan kan
ha kontrakt med konkurrenter på marknaden, vilket försvårar marknadsinträdet, eftersom
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kompetenta samarbetspartners kan vara av stor betydelse för att företagen ska kunna uppnå
marknadsinträdets förväntningar.

Det är värt att notera att medelvärden är ganska låga, vilket utifrån vårt resultat kan förklaras
av att företagen upplever inträdesbarriärer olika svåra. Vilka inträdesbarriärer som anses vara
svåröverkomliga eller lättöverkomliga kan anses vara väldigt specifikt från företag till företag,
vilket gör att ett hinder som anses vara väldigt stort för ett företag kan upplevas som
lättöverkomligt för andra. Detta resulterar i ett relativt lågt snitt på många av
inträdesbarriärerna, vilket kan utgöra en orsak till att ingen av dessa inträdesbarriärer
oberoende av varandra får ett medelvärden över 4 utav 7. Utöver detta har de olika
inträdesbarriärerna en mycket stark koppling till varandra. Kulturella skillnader kan
exempelvis indirekt påverka lokala marknader, språk och byråkrati.

Dessa fem inträdesbarriärer anses generellt vara stora hinder vid marknadsinträde i Kina och
det är därför av stor vikt att svenska företag är medvetna om dessa innan marknadsinträdet
genomförs annars kan inträdet misslyckas och företagen går miste om affärsmöjligheter.

5.2 Resultat av rangordningen
Byråkrati anses vara den absolut svåraste inträdesbarriären att överkomma för svenska företag
vid marknadsinträde i Kina. I och med att denna inträdesbarriär ej undersökts i tidigare mer
generella undersökningar anser vi den vara mycket specifik för Kina. Företag bör beakta
Kinas mångfaldiga byråkrati noggrant vid marknadsinträde i Kina. I Kina värderas långsiktiga
relationer på olika nivåer ofta även i regeringen och det är av stor betydelse att besitta de rätta
kontakterna, vilket i sig kan påverka hur stort hinder byråkratin upplevs vara. De rätta
kontakterna kan resultera i kortare byråkratiska processer och lägre kostnader för företag.
Eftersom Kina även anses vara ett korrupt land bör svenska företag inte förvänta sig att bli
rättvist behandlade eller att de har särskilt mycket att säga till om i byråkratiska processer.
Ytterligare en indikation på att byråkrati är en svåröverkomlig inträdesbarriär anser vi vara
vikten av tid för företagen. Byråkratiska processer, som drar ut på tiden, kan resultera i
förlorade marknadsmöjligheter, vilket kan påverka företagens vinster. Av detta resultat skulle
vi kunna dra slutsatsen att byråkratin är extra svår att hantera för svenska företag som skulle
kunna betraktas ovana att hantera denna typ av frågor på grund av en lägre grad av byråkrati i
landet jämfört med Kina, vilket skapar problem vid marknadsinträde.
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Kulturella skillnader anses utgöra den näst svåraste inträdesbarriären att överkomma, vilket
bekräftar dess problematik för svenska företag vid marknadsinträde i Kina. Kulturella
skillnader har i en tidigare generell undersökning ansetts vara den minst svåröverkomliga
inträdesbarriären av inträdesbarriärer som anses utgöra specifika för företag som etablerat sig
utomlands. Detta skiljer sig från vårt resultat. Vi anser därför att de kulturella skillnaderna är
ett särskilt stort hinder vid marknadsinträde i Kina jämfört med många andra länder, vilket
kan bero på skillnaderna i kinesernas tro, värderingar och normer. Trots att språk erhöll ett
högre medelvärde i vår undersökning rangordnades kulturella skillnader högre även fast
poängen inte märkbart skiljde sig. Kulturella skillnader tenderar att vara mera abstrakt än
språk och är därför möjligen svårare för företagen att hantera. Kulturella skillnader berör även
aspekter som arbetsetik där den kinesiska mentaliteten skiljer sig avsevärt från den svenska.
Det gäller även kinesiska arbetsattityder vilket kan försvåra ett inträde och specifikt försvåra
inträdet när det gäller att arbeta och kontrollera anställda på distans. Hänsyn till dessa
skillnader bör genomsyra de företag som planerar ett marknadsinträde i Kina.

Språk placerade sig på en tredje plats, vilket bekräftar denna inträdesbarriärs vikt för svenska
företag vid etablering på kinesiska marknader. Vi anser att denna inträdesbarriär är specifik
för Kina, eftersom det kinesiska språket är det enda i dess slag och anledningen till att svenska
företag upplever detta som ett stort hinder beror troligtvis på dess komplexitet och stora
skillnader från svenskan. Vi anser vidare att språk är en inträdesbarriär som alla företag mer
eller mindre erfar vid marknadsinträde i Kina, vilket ökar risken att fler företag upplever det
som ett hinder.

Relationer anses vara den fjärde svåraste inträdesbarriären, vilket kan bero på Sveriges och
Kinas olika syn på relationer. Denna inträdesbarriär kan också anses utmärkande för Kina på
grund av dess specifika syn på relationer. Relationer i Kina är mer personliga och kamratskap
kan anses vara viktigare än pris och kvalité, trots detta anses relationerna i Kina inte
exklusiva. Vi anser att denna skillnad kan försvåra för svenska företag som inte är vana att på
samma sätt etablera nära personliga kontakter utan exklusivitet, vilket kan resultera i att
relationer ej skapas eller att konflikter uppstår i nyetablerade relationer. Denna inträdesbarriär
kan även anses utgöra ett hinder för svenska företag, eftersom redan etablerade företag kan
använda sina starka personliga relationer i syfte att försvåra nya marknadsinträden, vilket kan
kopplas till inträdesbarriären svårigheter att hitta lokala partners. Vi anser att denna
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inträdesbarriär bör påverka de flesta företagen på grund av relationernas vikt för att kunna
etablera sig på nya marknader. Relationer kan exempelvis kopplas till byråkrati där avsaknad
av rätt kontakter kan försvåra företags marknadsinträde. Vi anser även att relationer kan
kopplas till förtroende mellan parterna för framgång. Det har framkommit att brist på
förtroende ofta förekommer mellan kinesiska och utländska affärsmän. Utan förtroende går
det ej att skapa relationer. Dessutom utgör relationer ofta grunden till kinesiska samarbeten.
Detta gör det svårt för utländska företag att komma in på marknaden och svenska företag gör
rätt i att inte förbise denna faktor. Enligt våra uppgifter är det svårt att lyckas i ett land som
Kina utan de rätta sociala kontakterna och än mindre för företag som förminskar betydelsen
av kinesiska långsiktiga relationer.

Tillgång till distributionskanaler rangordnades som den femte svåraste inträdesbarriären,
vilket kan bero på svårigheter för nyetablerade företag att värva företag att hantera deras
distribution. Detta problem kan tvinga företag att skapa nya distributionskanaler vilket är
kostsamt och avskräckande för marknadsinträde. De svenska företagen kan anse detta vara ett
extra stort hinder om de har ett starkt behov av tillgång till distributionskanaler eller inte har
tillräckligt kapital eller kompetens för att etablera nya distributionskanaler. Tillgång till
distributionskanaler är även starkt kopplat till relationer och de rätta kontakterna.

5.3 Resultat av kontrollvariablerna
Byråkrati
Byråkratins svåröverkomlighet skiljer sig mellan företag inom olika marknader. Företag med
verksamhet inom både industriella och konsumentmarknader anser att detta utgör ett svårt
hinder att överkomma. Vi anser att detta kan bero på att företag med verksamheter på olika
marknader utsätts för fler utdragna formella processer än företag vilka endast är verksamma
på en marknad, vilket resulterar i större kostnader för företaget som i sin tur bidrar till
inträdesbarriärens svåröverkomlighet.

Störst variation beträffande hur svårt företag anser att denna inträdesbarriär är uppstod mellan
småföretag och stora företag. Detta kan enligt oss bero på att de stora företagen besitter större
resurser, vilket gör att de inte drabbas lika hårt i förhållande till småföretagen av utdragna och
kostsamma processer och därför upplever byråkrati som ett mindre svåröverkomligt hinder för
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marknadsinträde än vad småföretagen gör. Det kan även spekuleras i huruvida stora företag
har fler kontakter i uppsatta positioner.

Immaterialrätt
Olika marknaders syn på immaterialrättens betydelse skiljer sig ifrån varandra. Företag inom
konsumentmarknader betraktar immaterialrätten mer besvärlig än företag på industriella
marknader. Vi anser att en orsak till detta kan vara att piratkopiering och liknande
överträdelser främst drabbar konsumentmarknader och att svårigheter att ansöka om patent
drabbar båda typerna av marknader. Vidare anser vi att en anledning till skillnaden med
företag endast verksamma på industriella marknader kan vara att dessa företag inte stött på
lika stora problem med immaterialrätten, eftersom deras produkter möjligen inte piratkopieras
i lika hög grad på grund av mindre konsumentspecifika produkter och ofta kännetecknas av
besvärligare imitering.

Språk
Språket som hinder anses variera mellan företag med verksamhet inom olika marknader. För
företag inom konsumentmarknader anses detta utgöra ett stort hinder, vilket kan bero på att
språket

påverkar

konsumentföretagens

marknadsföringsområden

som

exempelvis

varumärken, förpackningar och reklam. Vi anser att detta upplevs som ett större hinder för
företag inom konsumentmarknader eftersom de företagen kan anses vara mer beroende av
språket och en klar och tydlig kommunikation till konsumenterna än företag vilka jobbar mot
industriella marknader.

Kulturella skillnader
Kulturella skillnader upplevs av företag med verksamhet inom både industriella och
konsumentmarknader som en mycket svåröverkomlig inträdesbarriär i jämförelse med de
andra grupperna. Vilket vi anser kan bero på komplexiteten att vara verksam inom två olika
typer av marknader. Kulturella skillnaderna tenderar att kunna skilja sig åt marknader
emellan, vilket kräver mer förberedelser i syfte att överkomma denna inträdesbarriär. Det är
inte bara kulturen i sig utan även skillnaden i företagskulturer som är verksamma på
konsument och industriella marknader.

Svårigheter att hitta lokala partners
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Resultatet visar att företag av olika storlek anser denna inträdesbarriär vara olika
svåröverkomlig. Småföretag anser att detta är ett stort hinder, vilket vi anser kan bero att de
inte har lika stora nätverk eller resurser, som de stora företagen, att avvara för att lokalisera
samarbetspartners. Vi anser även att lokala partners föredrar att samarbeta med större företag,
vilket kan resultera i svårigheter för småföretag att attrahera kompetenta samarbetspartners.
Vidare anser vi att vissa småföretags företagskulturer kan vara unika och därför kan dessa
företag stöta på hinder att lokalisera samarbetspartners med liknande värderingar.

Kontrollerbara och okontrollerbara inträdesbarriärer
Generellt anses de okontrollerbara inträdesbarriärerna utgöra de svåraste hindren, vilket
överensstämmer med resultaten av tidigare forskning. Detta samband kan delvis förklaras av
att företagen på kort sikt inte kan överkomma eller påverka dessa inträdesbarriärer. Vi anser
att dessa svårigheter resulterar i att de generellt anses vara svårare hinder, eftersom när de väl
uppstår är dessa inträdesbarriärer svåröverkomliga.

När inträdesbarriärerna däremot rangordnades beroende av varandra ansågs än en gång den
okontrollerbara inträdesbarriären byråkrati vara det mest svåröverkomna. Det är dock
intressant att notera att de nästföljande fem inträdesbarriärerna är kontrollerbara. Detta går
emot tidigare forskningsresultat. En anledning till detta skulle kunna vara att de
okontrollerbara inträdesbarriärerna främst drabbar vissa företag eller vissa marknader och
rangordnas därför relativt lågt av de flesta företagen. På grund av att de flesta högst
rangordnade inträdesbarriärerna är kontrollerbara kan det därför anses att dessa och inte de
okontrollerbara inträdesbarriärerna i regel är de svåraste att överkomma vid marknadsinträde i
Kina.

För att konkludera ovanstående avsnitt så upplever företag inträdesbarriärer olika
svåröverkomliga beroende på företagens storlek, antal år i Kina, marknader samt om
inträdesbarriärerna är kontrollerbara eller okontrollerbara. Därför är det av vikt att företagen
identifierar vilka inträdesbarriärer som rör dem. Genom att företag beaktar de relevanta
inträdesbarriärerna i marknadsinträdesstrategin innan marknadsinträde i Kina ökar chanserna
för ett lyckat marknadsinträde och nya affärsmöjligheter.
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5.4 Analys av öppna frågor
Genom vår undersökning har vi lyckats identifiera ”nya” inträdesbarriärer som inte existerade
i de tidigare använda teorierna. Vi har valt att kategorisera dem under kategorierna
”Socialistiska samhället” och ”Distans”. Övriga inträdesbarriärer, som företagen upplevt som
hinder, har kunnats kategoriseras in under redan existerande inträdesbarriärer.

Distansen
Den fysiska distansen till Sverige var en ny inträdesbarriär som uppmärksammades i
undersökningen när de tillfrågade företagen fick ange om de upplevt ytterligare
inträdesbarriärer än de som föreslogs i undersökningen. Distans är en aspekt företag träffar på
i en allt större grad i en värld under globalisering. Kina befinner sig mycket långt från Sverige
vilket företag uppgett som ett problem i och med svårigheter att kontrollera verksamheten i
Kina på grund av avståndet. Dessutom innebär det ofta långa och besvärliga resor för de
inblandade och problem som uppkommer tar längre tid att lösa på grund av denna distans.
Distansen skapar även tidsskillnader vilken kan resultera svårigheter att fatta och genomföra
snabba beslut.

Det socialistiska samhället
Mentaliteten och arbetsetiken hos kineser är ytterligare en faktor som försvårar
inträdesbarriärerna i Kina enligt de tillfrågade företagen. Tusentals år i ett feodalistiskt
samhälle plus år av kommunism och tonvikt på arbetarnas rättigheter har gjort det svårt att
göra kinesiska arbetare till en del av marknadsekonomin. Detta bidrar till bristande förtroende
mellan parterna vilket har gett utryck i att svenska företag anser det svårt att hitta lojal och
ansvarsfull personal. Företagen beskriver det som en evig kontroll och tillsyn av arbetskraft
vilket vi anser har sitt ursprung från den socialistiska mentaliteten som satt djupa spår i Kina
där alla ska vara lika värda. I Kina finns en attityd bland anställda att en gång anställd ofta är
lika med alltid anställd vilket kan ställa till problem för svenska företag. Dessutom tar sig det
oansvarsfulla uttryck i att det som räknas är relationerna. Regler anses som oviktiga vilket
skapar problem att hitta lojal och ansvarsfull personal. Detta är inget företag egentligen kan
förebygga men en medvetenhet om fenomenet är viktig att ha med sig vid ett tilltänkt
marknadsinträde för att hitta de bästa strategierna för att undvika denna barriär.
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5.5 Framtida forskning
De tillfrågade företagen är företag som etablerat sig på den kinesiska marknaden. Företag som
försökt etablera sig på marknaden men misslyckats har inte deltagit i denna studie. Dock är
det fortfarande svårt att avgöra huruvida de nyetablerade företagen lyckas eller inte på lång
sikt. Det skulle vara intressant att i framtiden studera företag som misslyckats med inträdet på
den kinesiska marknaden för att göra en jämförelse hur dessa företag ser på detta fenomen
jämfört med företagen som lyckats.
Vidare anser vi även att det vore intressant att inte bara reflektera över varför dessa
inträdesbarriärer anses svåröverkomliga utan även konkret undersöka det. Utifrån detta skulle
företag erhålla mer detaljerad information om vilken del av varje inträdesbarriär som skapar
hinder, och utifrån öka möjligheterna att skapa mer specifika marknadsinträdesstrategier.
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6. Slutsatser
___________________________________________________________________________
Nedan presenteras vilka slutsatser som dragits utifrån ovan nämnt resultat, analys och
diskussion. En redogörelse görs av de generellt svåraste inträdesbarriärerna att överkomma,
sedan rangordnas de fem största hindren vid marknadsinträde i Kina. Avslutningsvis
sammanfattas två ”nya” inträdesbarriärer och en generell slutsats dras..
___________________________________________________________________________

Undersökningens syfte var att undersöka vilka inträdesbarriärer som generellt anses vara de
svåraste hindren för svenska företag vid marknadsinträde i Kina och utifrån detta göra en
rangordning med fokus på de fem mest svåröverkomliga inträdesbarriärerna. Genom att
identifiera de olika inträdesbarriärerna, som kan uppkomma på kinesiska marknader, har vi
även haft förhoppningen att kunna underlätta och bättre förbereda svenska företag inför ett
marknadsinträde i Kina.

De största hindren vid marknadsinträde i Kina anses generellt vara byråkrati, immaterialrätt,
språk, kulturella skillnader samt svårigheter att hitta lokala partners. Eftersom detta resultat
skiljer sig från tidigare generell forskning är dessa inträdesbarriärer specifika för svenska
företags marknadsinträde i Kina.

Rangordningen visar att byråkrati är den absolut svåraste inträdesbarriären att överkomma för
svenska företag vid marknadsinträde i Kina. Kulturella skillnader är den näst svåraste
inträdesbarriären och språk den tredje svåraste. Relationer rangordnades på en fjärde plats och
tillgång till distributionskanaler är det femte svåraste hindret att överkomma. Detta visar på att
dessa inträdesbarriärer är svåröverkomna på kinesiska marknader och att svenska företag
tenderar att ha problem att hantera dessa hinder.

Undersökningen har identifierat ytterligare två inträdesbarriärer: det socialistiska samhället
och den geografiska distansen till Sverige. Även dessa barriärer bör beaktas för företag som
planerar etablering i Kina.
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Avslutningsvis upplever företag inträdesbarriärer olika beroende på företagens storlek, antal
år i Kina, marknader samt om dem är kontrollerbara eller okontrollerbara. Dessa variabler
påverkar hur svåröverkomna företagen anser inträdesbarriärerna vara.
Genom att företag beaktar alla dessa ovan nämnda inträdesbarriärer och variabler i
marknadsinträdesstrategin innan marknadsinträde i Kina ökar deras chanser för ett lyckat
marknadsinträde och på så vis skapa nya affärsmöjligheter.
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8. Appendix
Bilaga 1.

Inträdeshinder vid marknadsinträde i Kina
Vi är två studenter från Uppsala Universitet som skriver vår magisteruppsats om vilka
inträdeshinder som kan uppstå vid marknadsinträde på den kinesiska marknaden och hur
svåra dessa hinder är att överkomma. Syftet med denna enkätundersökning är att samla in data
från företag som gått in på den kinesiska marknaden för att därefter göra en bedömning
beträffande vilka inträdeshinder som rankas som svårast för att träda in på den kinesiska
marknaden. Detta för att ge en ökad förståelse för Kina och dess marknad och på så vis hjälpa
företag att underlätta marknadsinträde i Kina. Vi vore ytterst tacksamma om Ni ville ta Er tid
(ca.10 min) att besvara nedanstående frågor och sedan maila tillbaka den ifyllda enkäten eller
eventuella frågor till erha3781@student.uu.se senast 2008-05-19. Vi garanterar anonymitet.
Med marknadsinträde avser vi: ett företags etablering på en ny marknad. Ett marknadsinträde
har skett efter ett företag lyckats överkomma alla inträdeshinder och etablerat sin verksamhet.
Med inträdeshinder avser vi: hinder som påverkar förmågan hos företag att etablera sig och
konkurrera på nya marknader innan marknadsinträdet på den nya marknaden skett.
Vid kontroll av undersökningen vänligen kontakta handledare och forskare Christine
Holmström på Företagsekonomiska Institutionen: christine.holmstrom@fek.uu.se

Del 1. Allmänna frågor
1. I vilken bransch verkar Ert företag?
Svar:
2. I vilken typ av marknad är företaget verksamt i? (konsument/industriell/båda)
Svar:
3. Vilken är din position inom företaget?
Svar:
4. Ålder på Ert företag?
Svar:
5. Sedan vilket år är Ert företag verksamt i Kina?
Svar:
6. Hur många anställda har företaget?
Svar:
7. Vilket var det viktigaste motivet för Er etablering på den kinesiska marknaden?
Svar:
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8. Har Ert företag några tidigare erfarenheter av etablering på utländska marknader. Om JA;
hur många etableringar rör det sig om och i vilka världsdelar?
Svar:

Vänligen markera Ert svar på nedanstående frågor med fet stil
9. Hur komplicerat trodde Ni på förhand att ett inträde på den på kinesiska marknaden skulle
vara?
1 = inte alls komplicerat, 7 = mycket komplicerat
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
10. Hur komplicerat upplevde Ni det?
1 = inte alls komplicerat, 7 = mycket komplicerat

1 2 3 4 5 6 7 Vet ej

11. Har marknadsinträdet levt upp till Era förväntningar?
1 = inte alls 7 = mycket väl

1 2 3 4 5 6 7 Vet ej

Del 2. Hinder inom den egna organisationen
På en skala 1 – 7, där 1 = inget hinder och 7 = mycket stort hinder, hur svåra var nedanstående
hinder inom företaget att överkomma vid Ert företags inträde på den kinesiska marknaden?
Vänligen markera Ert svar med fet stil.
12a. Utgjorde de finansiella investeringarna (kapitalbehov) på marknaden ett stort hinder för
Ert inträde på marknaden?
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
12b. Stämde det verkliga kapitalbehovet för inträde överens med innan spekulerade
finansiella kostnader?
JA NEJ
Om, NEJ, varför?
Svar:
13. Hur stort hinder var tillgången till distributionskanaler för Ert inträde på marknaden?
(Tillgång till distributionskanaler)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
14. Hur stort hinder innebar konkurrenters ägande av produktteknologi, fördelaktig tillgång
till råmaterial, fördelaktigt läge, och patent för Ert inträde på marknaden?
(Konkurrenters kostnadsfördelar)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
15. Hur stort hinder innebar det för Ert marknadsinträde att konkurrenterna hade
stordriftfördelar och kunde producera stora volymer och på så vis minska kostnaden per
enhet? (Stordriftfördelar)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
16. Hur stort hinder för Ert inträde på marknaden innebar det att anpassa produkterna efter
regeringens specifika krav? (Produktanpassning)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
17. Hur stort hinder för Ert inträde på marknaden innebar det att anpassa produkterna efter
konsumenternas behov? (Produktanpassning)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
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Del 3. Hinder relaterade till den kinesiska marknaden
På en skala 1 – 7, där 1 = inget hinder och 7 = mycket stort hinder, hur svåra var nedanstående
hinder på den kinesiska marknaden att överkomma för företagets inträde på marknaden?
Vänligen markera Ert svar med fet stil.
18a. Hur stort hinder var regeringens krav på skydd av allmänheten och miljön genom
licensiering för Ert inträde på marknaden? (Regeringspolitik)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
18b. Hur stort hinder var regeringens subventioner åt redan etablerade företag för Ert inträde
på marknaden? (Regeringspolitik)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
19. Upplevde Ni regeringspolitiken och landets politiska och sociala struktur som
skrämmande vid Ert inträde på marknaden?
1 = inte skrämmande alls, 7 = mycket skrämmande
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
20. Hur stort hinder innebar de kulturella skillnaderna såsom exempelvis skillnader i tro,
normer, värderingar och seder för Ert inträde på marknaden? (Kulturella skillnader)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
21. Hur stort hinder innebar det kinesiska språket för Ert inträde på marknaden? (Språk)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
22. Hur stort hinder innebar de inhemska företagens och konsumenternas eventuella
nationalism och prioriteringar av inhemska företag och produkter för Ert inträde på
marknaden? (Nationalism)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
23. Hur stort hinder innebar det bristfälliga skyddandet av immaterialrätten, som exempelvis
att kunna ta patent, för Ert inträde på marknaden? (Immaterialrätt)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
24. Hur stort hinder innebar det att hitta lokala samarbetspartners med goda kontakter för Ert
inträde på marknaden? (Lokala samarbetspartners)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
25. Hur stort hinder var den kinesiska byråkratin med dess utdragna och kostsamma processer
för Ert inträde på marknaden? (Byråkrati)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
26. Hur stort hinder var problemet att förutse förändringar i industriella-, politiska-,
teknologiska- och lagstiftningspolicys p.g.a. begränsad insyn och svårtillgänglig information
för Ert inträde på marknaden? (Begränsad insyn)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
27. Hur stort hinder utgjorde uppbyggandet av en lojal kundbas för Ert inträde på den
kinesiska marknaden p.g.a. konsumenternas lojalitet till redan etablerade företag och
varumärken? (Bevarande av lokal marknad)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
28. Hur stort hinder var den rådande korruptionen i Kina för Ert inträde på marknaden?
(Korruption)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
29. Hur stort hinder utgjorde den rådande infrastrukturen i Kina för Ert inträde på marknaden?
(Brister i infrastrukturen)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
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30. Hur stort hinder utgjorde skapandet av goda och meningsfulla relationer med kinesiska
affärspartners för en marknadsetablering i Kina? (Relationer)
1 2 3 4 5 6 7 Vet ej
31. Nedan har vi sammanfattat alla inträdeshinder. Vänligen rangordna de 5 inträdeshinder Ni
upplevde som svårast för Ert företags inträde på den kinesiska marknaden i kolumnen till
höger. Där 1 = det största hindret, 2 = det näst största o.s.v.
Inträdeshinder
Kapitalbehov
Tillgång till distributionskanaler
Konkurrenters kostnadsfördelar
Stordriftfördelar
Produktanpassning
Regeringspolitik
Kulturella skillnader
Språk
Nationalism
Immaterialrätt
Svårigheter att hitta lokala partners
Byråkrati
Begränsad insyn
Bevarande av lokala marknader
Korruption
Brister i infrastrukturen
Relationer

Rangordning av de fem svåraste hindren
för Ert marknadsinträde i Kina
1.
2.
3.
4.
5.

32. Stötte Ert företag på ytterligare inträdeshinder som ej föreslagits i undersökningen. Om
JA;
vilka?
Svar:
33. Har verkligheten och tidigare förväntningar och föraningar stämt överens (markera med
fet stil)?
JA NEJ
Om, NEJ varför?
Svar:

Tack så hjärtligt för Er medverkan!
Med vänliga hälsningar

Eva och Erik
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