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Sammanfattning
Undersökningen har karaktären av en framtidsstudie med syftet att undersöka konkurrenssituationen
mellan hightechföretag från Indien och Kina med hightechföretag från Västvärlden. Detta för att
göra prognoser kring framtiden. Även de faktorer som är viktiga för hightechföretags framgång i
framtiden har undersökts. Undersökningsobjekten är HCL Technologies från Indien, ZTE från
Kina, Ericsson från Sverige och Hewlett-Packard från USA.

Författarna har använt sig av en variant på Delphi-metoden, en enkätundersökning samt två intervjuer
för att göra prognoserna. Författarna har även gjort ekonomiska jämförelser för att bedöma
undersökningsobjektens ekonomiska tillstånd och förutsättningar för framtiden. Slutsatser är bland annat
att

faktorer

viktiga

för

hightechföretags

framgång

i

framtiden

är

tekniska

funktioner,

kostnadseffektivitet, kompetent personal och FoU samt FDI och IPR för asiatiska hightechföretag.
Författarna drar även slutsatserna att hightechföretag från Indien och Kina kommer att kunna utgöra
reella hot mot västerländska hightechföretag i framtiden och ha möjligheter att bli världsledande.
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Abstract
This paper has the character of a futurology study designed to examine the competitive situation
between high-tech companies from India and China with high-tech companies from West to make
predictions about the future. The factors that are important for high-tech companies' success in the
future have been studied. The survey objects are HCL Technologies from India, ZTE from China,
Ericsson from Sweden and Hewlett-Packard from the United States of America.

The authors have used a variant of the Delphi method, a survey and two interviews to make
forecasts about the future. The authors have also made economical evaluations of the companies to
compare their financial situation and conditions for the future. The conclusions include that factors
that are important for high-tech companies' success in the future is, the technical features, cost
efficiency, competent personnel and R&D. Also FDI and IPR for Asian high-tech companies. The
authors also draws the conclusion that high-tech companies from India and China will pose a real
threat to Western high-tech companies in the future and have the potential to become world leaders.
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1 Förkortningar och Förklaringar
APT

Arbitrage Pricing Theory

BPO

Business Process Outsourcing

BRIK / BRIC

Brasilien, Ryssland, Indien och Kina

CAPM

Capital Asset Pricing Model

De Fyra Tigrarna

Taiwan, Singapore, Hong Kong och Sydkorea

Expert

En person med stor kunskap inom ett givet ämne

FDI

Foreign Direct Investment

Flexibilitet

Finansiella resurser som ger möjlighet att agera snabbt

FoU

Forskning och Utveckling

Fortune 1 000

De 1 000 största företagen i USA baserat på intäkter

Framgång

Att vara konkurrenskraftig internationellt och bli ledande i branschen

G6

Sex stora industriekonomier i världen, bland annat USA och Ryssland.

Hightechföretag

Företag inom IT- och telekombranschen

IPR

Intellectual Property Rights

IT

Informations Teknologi

Kamp

Intensiv konkurrens

M&A

Mergers & Aqusitions (Fusioner och Förvärv)

OFDI

Outward Foreign Direct Investment

S&P 500

Standard & Poors 500 största aktiebolagen verksamma i USA

Tillväxt

Ökning av omsättning mätt i procent mellan utvalda tidsperioder

Västvärlden

Författarnas definition: EU och USA

WACC

Weighted Average Costa of Capital
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2 Introduktion
Nedan presenteras bakgrunden, vilken mynnar ut i problemformulering och syftet med studien samt
avgränsningarna för uppsatsen.

2.1 Bakgrund
Under 1980-talet och 1990-talet växte Taiwan, Singapore, Hong Kong och Sydkorea avsevärt i
förhållande till deras tidigare tillväxt och större delen av världen. Innan dess hade dock ett stort
antal välmående länder ansett dessa fyra vara underutvecklade länder från tredje världen med låg
potential. Taiwan, Singapore, Hong Kong och Sydkorea blev snabbt populära ekonomier att
investera i för företag från Europa, USA och Japan och stora summor rörde sig till dessa länder.
Främst inom hightechbranschen utvecklades länderna. Västvärlden såg stor potential i dessa länders
tillväxtmöjligheter, vilket ökade deras tillväxtväxtkraft ytterligare och ledde till att ekonomierna
började blomstra. De kom att kallas för tigerekonomierna, eller de fyra tigrarna, då de var
nyindustrialiserade uppkomlingar. Detta även på grund av att de rörde på sig, växte snabbt och
mycket. När ”asienkrisen” bröt ut 1997-1998 upplevde dessa länder en allvarlig ekonomisk
turbulens med följder som höga skulder och snedvriden fördelning av välfärden. Detta innebar
några få rika och många fattiga, dessa länder återhämtade sig under 1999 och idag är
tigerekonomierna aktiva deltagare på den globala marknaden.1

Precis som de fyra tigrarna ansågs underutvecklade har Brasilien, Ryssland, Indien och Kina länge
ansetts vara länder från tredje världen. Dessa länder har länge legat på efterkälken både
ekonomiskt- och välfärdsmässigt i förhållande till Västvärlden.2 I början av 2000-talet började
BRIK-länderna utvecklas till tillväxtmarknader med växande potential3. Utländskt kapital sökte sig
dit och de ökade sin uppgång, liknande det scenario de fyra tigrarna upplevde. På grund av flera
olika faktorer till exempel politiska förändringar, vilket påverkat konsumenternas efterfråga, blev
BRIK-blocket en större och mer attraktiv marknad samt en växande aktör i den globala ekonomin.4

1

Investopedia, Tigereconomy. Internet
O’Leary, Noreen. Internet
3
Visanji, Nelly. Internet
4
O’Leary, Noreen. Internet
2
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Teknologiutvecklingen i BRIK-länderna har gjort enorma framsteg och vad som kan anses vara den
normala produktlivscykeln för Västvärlden, har varit avsevärt kortare i BRIK-länderna. Den indiska
hightechindustrin har vuxit de senaste åren, varje år har den förväntats att avta men istället fortsatt att
öka stadigt.5 BRIK-länderna har varit ett snabbt växande block och en stor grupp företag från dessa
länder har utmanat Västvärldens ledande företag. För något år sedan var det ett dussintal företag som
började komma in i matchen, idag är det hundratals och dessa beskrivs som globala konkurrenter. Runt
år 2050 prognostiseras Kina och Indien vara två av världens tre största stormakter. De 100 största
företagen från BRIK-länderna tjänade cirka 145 miljarder dollar 2005 och genererade 28 procent av
intäkterna från marknader i andra länder, detta förväntas öka till 40 procent år 2010.6 De 30 största
offshoring länderna 2007 dominerades av BRIK-länderna, bland dessa var Indien utmärkande för att
sätta ribban och takten för de andra länderna.7

Konsumenterna i Indien och Kina har karaktäriserats bland annat av att de hoppat på den senaste
trenden och tekniken. Det har till exempel varit vanligare med mobiltelefon än fast lina i dessa
länder på grund av tillgänglighet och kostnader. De har även hoppat över flera steg i
utvecklingsprocessen och kastat sig in i avancerad mobiltelefonteknik, vilka många gånger kan
eliminera behovet av stationära och bärbara datorer för ett stort antal användare. Denna
teknologiutveckling har utmanat många ledande hightechföretag i Västvärlden, eftersom
mobiltelefonen idag kan innehålla allt från musik, spel, ordbehandling till möjligheter att surfa på
Internet.8

Vissa företag inom hightechbranschen från Indien och Kina har haft markant större tillväxt än
genomsnittet för västerländska hightechföretag.9 Dessutom anses mobilmarknaden i Västvärlden att
stanna upp i sin tillväxt och hamna på mellan en och två procent. De marknader som kommer att växa
kraftigt är Asien, Afrika och Mellanöstern där tillväxten kommer att ligga på cirka åtta procent enligt
Gartner.10 Indiens och Kinas hightechföretag har på senare tid tagit mer och mer av den inhemska
marknaden och har på detta sätt lyckats få en språngbräda inför framtiden och expansioner utomlands.11
De har generellt sett lägre arbetskraftskostnad, upp till mellan 10 och 20 gånger lägre än Västvärldens.
Detta leder till att deras fabriker och utrustning har cirka 60 procent lägre driftskostnader än
5

Kobayashi-Hillary, Mark. Internet
McCormack, Richard. Internet
7
Ferguson, Tim. Internet
8
O’Leary, Noreen. Internet
9
Jerräng, Marcus. Internet
10
Engfors, Tommy. Internet
11
McCormack, Richard. Internet
6
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motsvarigheterna i Västvärlden. Detta har medfört stordriftsfördelar för företagen från Indien och
Kina.12

12

McCormack, Richard. Internet
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2.2 Problemformulering
Hightechföretag från Indien och Kina har haft högre tillväxt än motsvarande i Västvärlden. De har
expanderat internationellt med hjälp av sina stora inhemska marknader, de lägre produktionskostnaderna
och

konkurrenskraftiga

produkter.

Den

framtida

internationella

konkurrenssituationen

för

hightechföretag är oviss och ledaren är inte given. Kan dessa företag anses vara ett stort hot mot de
nuvarande ledande västerländska hightechföretagen? Detta anser författarna vara oerhört intressant och
förklarar studiens uppkomst.

2.3 Syfte
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka konkurrenssituationen mellan hightechföretag från
Indien och Kina med hightechföretag från Västvärlden för att göra prognoser kring framtiden.
Delsyften att undersöka:
•

Vilka faktorer som är av betydelse för framgång i framtiden för hightechföretag.

•

Om studieobjekten uppfyller faktorerna för framgång.

•

Ekonomiska jämförelser av studieobjekten för att bedömma deras ekonomiska tillstånd och
deras förutsättningar för framtiden.

•

Den prognostiserade tillväxten för de valda studieobjekten de kommande 10 åren.

2.4 Avgränsningar
Författarna begränsar studien till ett företag från Indien, ett från Kina och två från Västvärlden.
Detta eftersom Indien och Kinas utveckling och potential inom global hightech är större än
Brasilien och Rysslands.13 De företag inom hightechbranschen som författarna kommer att fokusera
på är HCL Technologies från Indien, ZTE från Kina, Hewlett-Packard från USA och Ericsson från
Sverige. Författarna gör även ett antagande för Beta på ett. Rörande enkätundersökningen har
författarna tillfrågat 60 respondenter och åtta informanter har tillfrågats för att genomföra
intervjuer. Dessa har valts ut då författarna anser att de är experter inom området.

13

Wilson, Dominic & Purushothaman, Roopa. Internet
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3 Metod
Under detta avsnitt beskriver författarna hur de skall gå till väga för att uppnå det valda syftet.

3.1 Introduktion
Författarna har valt att rikta undersökningen till både en kvantitativ och en kvalitativ del. Detta för att på
ett vetenskapligt tillfredställande sätt uppnå det valda syftet. Undersökningen kommer att utgå ifrån
sekundärkällor i form av företagens hemsidor och årsrapporter, tidigare forskning samt primära källor
som enkätundersökning och intervjuer. Studien kommer även ske utifrån ett positivistiskt perspektiv,
vilket innebär att analyser och slutsatser präglats därefter. Detta medför att författarnas synsätt på
kunskap om verkligheten, är att den fås genom observationer eller experiment.14

Ett mål inom forskning är ofta att integrera teori och empiri. För att undersöka olika fenomen kan
forskaren utgå från forskningsansatserna deduktion eller induktion. Den deduktiva ansatsen syftar till att
undersöka huruvida empirin verifierar teorin eller inte. Det får till följd att generella påståenden, teorier,
testas med olika empiriska data.15 Den induktiva aspekten tar sitt ursprung från empirin för att skapa
teori.16 Författarna har valt en deduktiv ansats för studien där de utgått från teorin och ifrån en egen
teoretisk syntes, vilken legat till grund för analysen. Valet av tillvägagångssätt ger författarna möjlighet
att använda sig av flera olika typer av källor, vilket kan skapa en god metodtriangulering med avseende
på att stärka reliabiliteten i undersökningen.17

3.2 Studiens kvantitativa ansats
Den kvantitativa ansatsen i den här studien kommer att speglas i de beräkningar författarna gör med
hjälp utav de sekundärdata som finns tillgänglig i undersökningsobjektens årsrapporter och från
relevanta hemsidor. Detta kommer ligga till grund för de olika ekonomiska jämförelserna och generera
ett flertal olika vedertagna nyckeltal för de utvalda studieobjekten. Författarna kommer använda
insamlad data för att analysera och prognostisera studieobjektens framtida konkurrensmöjligheter och
positioner. Författarna kommer även undersöka vilka faktorer som kan inverka på studieobjektens
möjligheter att bli ledande i framtiden. Dessutom kommer sekundärdata rörande historisk BNP tillväxt,
inflation, räntebärande papper och studieobjektens tillväxt beaktas för att prognostisera deras framtida
14

Alvesson, M. & Sköldberg, K. 1994
Johannessen, A. & Tufte, A. P. 2003, sid.35
15
Alvesson, M. & Sköldberg, K. 1994:42
17
Johannessen, A. & Tufte, A. P. 2003
14
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förväntade avkastning. En enkätundersökning gällande framtiden kommer göras med experter som
respondenter där bland annat fondförvaltare, riskanalytiker, chefsanalytiker och professorer väljs ut från
olika banker, institut, skolor och ambassader. Denna enkät kommer ligga till grund för
prognostiseringarna kring framtiden och de analyser författarna kommer att genomföra.

3.3 Studiens kvalitativa ansats
Den kvalitativa ansatsen hos studien kommer ta sin form i intervjuer med mer fokus på primärdata och
djup. Författarna har önskat att få fram mer detaljerad information från experter för att kunna
prognostisera framtiden för de utvalda studieobjekten. Genom detta kan undersökningen erhålla mer
konsensus och därmed stärka reliabiliteten, det vill säga att intervjuerna kan komplettera den
kvantitativa delen.18

För att mäta och prognostisera den framtida utvecklingen för de valda studieobjekten kommer
författarna använda sig av den klassiska metoden ”Delphi”. För att genomföra detta har författarna sett
till olika trender och intervjuerna kommer in i form av konsultationer med experter inom området för att
öka reliabiliteten hos studien.19

3.3.1 Delphimetoden
Delphi-metoden är en metod som skapades av Olaf Helmer och T.J Gordon från RAND Corporation
under 1950- och 1960-talet. Den är en av de mest kända framtidsstudiemetoderna som finns i världen.
Metoden användes flitigt fram till 1974 då den första kritiken började komma mot metoden.20 Sedan
dess har användandet av denna metod successivt avtagit i främst USA, men överlevt i Europa och
Asien.21 Forskarna väljer inriktning på studien och sätter upp dess mål. De formar frågorna efter
studiens karaktär i syfte att få svar om framtiden. Tanken bakom metoden är att fråga experter inom valt
område om deras skattningar rörande framtiden för att nå en samstämmig bild av den.22

En Delphi-undersökning kan gå till på följande sätt: Forskarna väljer ett ämne som de vill undersöka och
väljer därefter ut experter inom det området. Urvalet som görs kan inte ses som ett slumpmässigt urval
utan det är ett selektivt urval. Den långa tiden en Delphi-undersökning tar gör att många av experterna
avböjer att vara med, vilket får till följd att bortfallet kan bli stort. Till de experter som är kvar i
undersökningen skickas ett antal frågor som forskarna har formulerat eller så kan forskarna ha
17

Johannessen, A. & Tufte, A. P. 2003, sid. 21
Institutet för framtidsstudier. Internet
20
Asplund, Johan. 1979, sid. 58-61
21
Söderberg, Ludvig. 2005, sid. 14
22
Asplund, Johan. 1979, kap. 3
19
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samarbetat i frågeformuleringen med vissa experter. Svaren som forskarna får bearbetas och under
processen väljer forskarna bort vissa svar och även hela frågor som har en för stor oenighet. När detta är
gjort börjar de om och alla experter får ta del av de andra respondenternas svar från första omgången.
Där får experterna reda på om de hör till majoriteten eller minoriteten bland svaren. De experter som hör
till minoriteten får då motivera sina svar och utveckla dessa eller ges möjlighet att ändra på sitt svar så
att det stämmer mer överrens med majoritetens. När forskarna får tillbaka svaren från omgång två
bearbetas de på nytt och ser om majoriteten nu har kommit fram till konsensus. Om så inte är fallet gör
forskarna om proceduren tills de når konsensus eller tills dess att tid eller budget har tagit slut.23

Delphi-modellen har genom åren fått en hel del kritik. Armstrongs kritik mot metoden rör dess
problematik att få exakta och precisa mätningsresultat. Mer kritik har kommit från Makridakis och
Wheelright som menade att metoden har låg reliabilitet och att valet av experter kan ifrågasättas, det är
även svårt att applicera svaren i prognoser om framtiden.24 I studien ”Och i framtiden kommer man
att…” som är en analys av framtidsstudiemetoder ger författaren bedömningen att: ”Angående de
bedömda framtidsstudiemetoderna är min slutsats att delfi innehåller ett antal brister som gör att man
inte kan få en tillförlitlig bild av framtiden med metoden.” och att: ”Sammantaget verkar det som om
framtidsstudier ofta bedrivs för att forma framtiden efter olika intressenters intressen istället för att
vara objektivt bedriven forskning eller studerande.”25 Sackman ansåg att: ”Delphistudier kunde ses som
socialpsykologiska illusionsnummer, snarare än som seriösa prediktionsförsök.” 26

3.4 Författarnas metod och målsättning
Då Delphi-metoden erhållit en del kritik rörande dess vetenskaplighet och tillförlitlighet har författarna
valt att använda delar av metoden. Detta kommer ske i form av en enkätundersökning till experter där
utvalda respondenter med stor kunskap om området ombes prognostisera framtiden. Respondenterna är
noga utvalda från diverse finansinstitut, banker och myndigheter för att säkerställa att de besitter den
kompetens som krävs för att göra skattningar om framtiden. 60 respondenter är utvalda till
enkätundersökningen. Detta kompletteras av de intervjuer författarna ska genomföra, med målet att få
djupare förståelse och insikt i ämnet. Författarna har tillfrågat åtta utvalda informanter för intervju,
däribland professorer och aktie/riskanalytiker. Enkätundersökningen och intervjuerna sammanställs så
att författarna kan analysera deras samlade bild och göra skattningar om framtiden och framtida tillväxt.
23
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Li, Lulu & Malmström, Linda. 2005, sid. 14
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26
Asplund, Johan. 1979, sid. 61
24

14 (74)

De ekonomiska jämförelserna av företagen ska även de bidra till att öka tillförlitligheten hos
prognoserna kring framtiden och de slutsatser som kommer att dras, med utgångspunkt från
undersökningsobjektens ekonomiska tillstånd. Det slutliga resultatet kommer att presenteras i en matris
och sedan analyseras. Författarnas målsättning är att de olika metoderna tillsammans ska generera god
validitet och reliabilitet i och med den metodtriangulering som görs.

Rörande analysen ämnar författarna belysa sammanfattande hur denna kommer att genomföras. För att
uttyda mönster och tendenser kommer jämförelser med den tidigare forskningen och resultaten av
undersökningen att göras. Detta för att se hur de förhåller sig till varandra och stärka analysen. En
sammanvägning kommer att göras av de ekonomiska jämförelserna, enkätundersökningen och
intervjuerna där de först analyseras var för sig och sedan som en helhet. Med detta som grund dras
slutsatser, vilket mynnar ut i en diskussion. Då författarna anser att Ericsson och ZTE uppvisar stora
likheter och HCL och HP likaså, kommer en uppdelning ske där de jämförs två och två.

3.4.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Undersökningens validitet kan anses komma att bli tillfredsställande då intervjuer ofta medför god
validitet. Dessutom kommer enkätundersökningen ge studien riktlinjer för intervjuerna. Detta medför att
validiteten kan komma att stärkas eftersom en metodtriangulering kommer att göras.27
Enkätundersökningen och de ekonomiska jämförelserna som kommer att genomföras har noga
förberetts för att säkra validiteten.

Reliabiliteten hos undersökningen kan anses komma att bli tillfredsställande med anledning av den
metodtriangulering som kommer att genomföras. Författarna har noga valt ut respondenter och
informanter baserat på deras kunskap, detta för att säkra reliabiliteten i undersökningen. En hög och
samstämmig svarsfrekvens i enkäten och intervjuerna bör medföra en hög reliabilitet.

Generaliserbarheten kan komma att bli låg med avseende på att undersökningen är en fallstudie med
fyra undersökningsobjekt. Enkätundersökningen kan komma att höja studiens generaliserbarhet
eftersom den är utformad mer övergripande rörande branschen och är planerad för 60 respondenter,
däremot kan en låg svarsfrekvens sänka generaliserbarheten.

27
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4 Teoretiskreferensram
Under detta avsnitt kommer författarna att presentera ett antal teorier vilka kommer att ligga till
grund för den syntes som författarna kommer att forma och utgå ifrån.

4.1 Den Strategiska Stadiemodellen
Internationell marknadserfarenhet påverkar ett företags konkurrenskraft, där mycket erfarenhet om en
marknads olika förhållanden är viktigt. Den strategiska stadiemodellen är en steg-för-steg strategimodell
över en viss marknad och segment där val av segment och anpassning är parametrarna. Bilden nedan
illustrerar förhållandet mellan segmentpenetrering och segmentanpassning och vilka positioner olika
strategival ger.28

Bild 1 – Segmentpenetrering och segmentanpassning

Förhållanden mellan segmentpenetrering och segmentanpassning.

28
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•

Det första steget innebär val av segment och val av produktanpassning. Det vill säga till vilken
grad företaget segmenterar och anpassar produkten efter konsumentens önskemål i valt
segment.29

•

Steg två innebär att identifiera känsligheten gällande priskonkurrens och andra mätbara
konkurrensmedel. Därefter identifieras branschens historia och handlingsfrihet för att kartlägga
viktiga lärdomar.30

•

Det tredje steget innebär en formulering av relevanta strategiska alternativ för framtiden till
exempel differentiering, koncentrering, standardisering, anpassning eller kombinationer.31

•

Steg fyra rör val av optimal affärsstrategi och vilka attribut som ska ligga i fokus, till exempel
produktattribut, serviceattribut eller flexibilitetsattribut. Detta för att forma en medveten
konkurrensfördel.32

I den strategiska stadiemodellen påverkar omgivningen val av antal segment ett företag väljer att
fokusera på. De interna dimensionerna rör anpassning av företagets erbjudande till konsumenterna, med
hänsyn till deras behov och önskemål, i det specifika segmentet. Differentiering, koncentrering,
standardisering och anpassning representerar renodlade konkurrensstrategier. Om ett företag väljer
differentiering som konkurrensstrategi och fokuserar på flera marknader minskar beroendet av en enda
marknad. Koncentration som konkurrensstrategi innebär färre antal segment och beroendet av en enda
marknad är stort. Standardisering innebär ett begränsat utbud av standardiserade produkter till alla valda
segment. Anpassning kan ske i olika utsträckningar och innebär produktförändringar och
marknadsföringsförändringar till olika segment för att passa olika konsumenters behov och önskemål.33

Marknader förändras och uppdatering av företagets konkurrensstrategi och val av segment måste göras
kontinuerligt. Segmentets storlek, potential och nåbarhet är några aspekter som bör beaktas vid
selekteringen. Företagets val av konkurrensstrategi och segmentering ger olika positioner, vilket tydligt
visas i bilden ovan. Begränsad anpassning och ett fåtal segment ger position A. Position A innebär
standardisering av produkterna, samtidigt som företaget fokuserar på ett mindre antal segment. Hög grad
29
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31
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av anpassning och ett fåtal segment ger position B. Vid position B sätter företaget mer fokus på
serviceattribut, snarare än produktattribut, och undviker priskonkurrens i större grad än position A.
Begränsad anpassning och många segment ger position C. Hög grad av anpassning och många segment
ger position D. Vid position C och D är flexibiliteten hos företaget avgörande för framgång och
strategierna kan variera. Företaget måste hantera distribution, problemlösningar och kundrelationer på
ett flertal olika marknader och segment.34

4.1.1 Relevans för studien
Teorin är relevant för studien då den visar på vikten av flexibilitet i en konkurrensintensiv bransch med
snabb utveckling. Aspekter som internationell anpassningsförmåga och flexibilitet är väsentliga för
undersökningen då de är nyckelfaktorer och variabler författarna använder sig av för att prognostisera
framtiden. Författarna avser att jämföra undersökningsobjekten för att uttyda positioner på den globala
marknaden med teorin som utgångspunkt.

4.2 Ekonomiska jämförelser
Ekonomiska jämförelser, relativvärderingar, går ut på att jämföra nyckeltal för ett företag med företag
som är likartade. I teorin uppskattas en värdering av företaget genom att studera hur marknaden
prissätter tillgångar som är jämförbara. Resultatet blir att författarna får reda på om företaget är under
eller övervärderat i förhållande till andra företag. Vid relativvärderingar kan det vara enklast att använda
sig av branschgenomsnitt. Detta eftersom företags olika storlek, ß-värde med mera kan variera.35

När en jämförelse ska göras finns det ett antal olika relationstal som kan användas. Dessa siffror hämtas
ifrån företagens årsredovisningar och jämförs sedan med varandra. Nedan följer en lista på de
relationstal som författarna använder i denna undersökning:
P/E – Price/Earnings, det vill säga priset per aktie genom vinsten per aktie.
P/BV – Price/Book Value, det vill säga priset per aktie genom företagets bokförda värde av det egna
kapitalet per aktie. Detta är en jämförelse av marknadsvärdet och det bokförda värdet.
P/S – Price/Sales, det vill säga priset per aktie genom försäljningen per aktie.36

34
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4.2.1 Relevans för studien
Dessa aspekter ligger till grund till de ekonomiska jämförelserna av undersökningsobjekten författarna
genomför. Detta för att uttyda undersökningsobjektens ekonomiska tillstånd, flexibilitet och deras
konkurrensförmåga i framtiden. Det vill säga att författarna vill uttyda hur stora fördelar de olika
studieobjekten har nu och i framtiden.

4.3 APT
Arbitrage Pricing Theory (APT) utvecklades på 1970-talet i USA och testades därför på amerikanska
finansmarknader. Efter 1980-talet fick andra länder upp ögonen för modellen och började göra egna
tester på sina finansmarknader.37 I dessa tester låg fokus på att bestämma huruvida samma faktorer som
USA använde, hade motsvarande inverkan på andra marknader. En undersökning visade att olika
finansmarknader styrs av olika APT-faktorer. Ju större likheter två länder uppvisar, desto större
sannolikhet är det att de har samma APT-faktorer. Flertalet forskningsstudier i USA visar att det är
mellan tre och fem olika faktorer som påverkar APT. Bland dessa kan nämnas BNP, inflation,
valutarisk, korta och långa räntebärandepapper. 38

4.3.1 APTmodellen
Modellen med flera riskfaktorer uppkom 1976 då Ross ansåg att CAPM inte tillgodosåg
finansmarknadens behov av prissättning eftersom att den bara såg till en riskfaktor.39 APT-modellen
utgår ifrån att det finns ett samband mellan aktiens avkastning och de makroekonomiska faktorerna på
en marknad. Modellen bygger på förväntad avkastning (Rtak) och oväntad avkastning (U). U kan delas
in i två delar, systematisk risk (m) och en osystematisk risk (ε). Den systematiska risken bygger på olika
antagandena om risken (β) i förhållande till de makroekonomiska faktorerna, som till exempel BNP, och
kan påverka flertalet aktier. Den osystematiska risken påverkar bara det enskilda företaget.
Formeln för APT lyder:

R = Rtak + U =>
R = Rtak + m + ε =>
R = Rtak + β1F1 + β2F2 + β3F3 + … + ε

37

Filipson, Håkan & Åkerman, Fredrik. 1985
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39
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Där:
R = Total avkastning
Rtak = Förväntad avkastning
U = oväntad avkastning
m = systematisk risk
ε = osystematisk risk
F = faktor
β = risken för varje faktor (F) 40

4.3.2 Betavärde
Betavärdet är ett begrepp vilket belyser hur mycket den enskilda aktien eller en portfölj ökar eller
minskar i förhållande till marknaden. Detta värde ger en indikation på hur stor risken är för aktien att
dras med i uppgångar och nedgångar. Det vill säga hur mycket aktien fluktuerar i förhållande till
marknaden. Ett värde på ett säger att aktien rör sig med marknaden under en specifik tidsperiod. Om
värdet är högre än ett så rör sig aktien mer än marknaden och om den är lägre än ett så rör aktien sig
mindre än marknaden.41

4.3.3 Riskfriränta
Den riskfria räntan används vid värderingar av bland annat aktier. Den symboliserar utdelningen en
investerare kan få på sitt kapital utan att riskera något. Detta är oftast räntebärandepapper som stater ger
ut, eftersom en stats kreditrisk är minimal då en stat har det svårare att gå i konkurs.42

4.3.4 Varför ATP framför CAPM?
CAPM visar i viss mån att olika aktier har olika risk och då också olika avkastningskrav. ATP visar i
större utsträckning vilka risker som påverkar en akties avkastning och dessa är olika för olika aktier.
Fördelen med APT är alltså att den tar hänsyn till flera olika aspekter beträffande risk. 43 Detta gör att
den bättre speglar verkligheten än vad CAPM gör. CAPM har även nackdelen att svaren enbart tar
hänsyn till ett index på en effektiv marknad.44
40
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4.3.5 Kritik mot APT
Det största problemet med APT är att det inte är en exakt vetenskap vilka makroekonomiska faktorer
som ska vara med eftersom att den är specifik för varje land. Detta gör att forskarna kan välja fel
faktorer och missa sådana som har stor betydelse för resultatet. Dessutom kan det vara svårt att få fram
de olika betavärdena till de olika faktorerna i modellen.45

4.3.6 Relevans för studien
Denna teori använder författarna för att studera de olika riskfaktorerna för de olika studieobjekten. Detta
syftar till att få reda på objektens framtida avkastningskrav och ekonomiska förutsättningar. APT blir
även en väsentlig faktor i WACC och en grundförutsättning för den aspekten av undersökningen.

4.4 Weighted Average Cost of Capital
Weighted Average Cost of Capital, WACC, är ett vedertaget begrepp inom värdering och fick sitt
genombrott under början av 1990-talet. WACC tar hänsyn till hur företaget har finansierat sitt
kapital och vad detta innebär för kostnad. Det vill säga dels kostnaden för de lånade pengarna samt
kostnaden för det egna kapitalet. Detta gör att långivarna oftast har ett mindre avkastningskrav, men
har en ekonomisk säkerhet i företaget. Aktieägarna har ingen säkerhet i företaget men har i utbyte
ett högre avkastningskrav. 46

WACC beräknas på följande sätt:
rWACC = ( S / ( S + B ) ) * rs + ( B / (S + B ) ) * rb * ( 1 – Tc )
S är det egna kapitalets marknadsvärde
B är marknadsvärdet på skulderna
rs är aktieägarnas avkastningskrav
rb är kostnaden för lånen
Tc är bolagsskatten för företaget 47
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4.4.1 Relevans för studien
WACC är relevant för studien eftersom den visar vilken kostnad studieobjekten har för sitt kapital. Detta
visar på hur mycket vinst studieobjektet måste generera per år. Detta leder till möjligheten att se hur
flexibla studieobjekten är och kan komma att vara i framtiden.
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4.5 Humankapitalvärdering
Humankapital är en av de svårare sakerna att värdera inom företag. Detta eftersom att det finns flera
sätt att värdera en persons insatser, samtidigt är det väldigt svårt att värdera den kunskap en person
besitter. Det är betydligt enklare att värdera en fast tillgång till exempel en maskin eftersom att
företaget vet vad de har betalat för den, de kan uppskatta reparationskostnader och maskinens
livslängd. Nedan kommer en förklaring och beskrivning på de olika modeller som kan användas vid
värdering av humankapital.
•

Anskaffningskostnaden – Ser till anskaffningskostnaden och hur mycket företaget
investerar i personen i form av kurser och utbildning.

•

Den aktuella kostnaden – Kostnaden för personen mäts här i värdet av dennes lön, vilket
symboliserar ett marknadsvärde.

•

Återanskaffningskostnaden – Kostnaden för personen värderas till hur mycket det skulle
kosta att anställa en person med motsvarande kompetens.

•

Värde för framtiden – Denna värderingsmodell ser till det framtida inbetalningsöverskottet
som den enskilde personen kommer att generera till företaget. Denna modell är väldigt svår
att beräkna eftersom att det behövs många uppskattningar. 48

Författarna använder sig av den aktuella kostnaden för personalen. Detta eftersom att det är mätbart
i studiesyfte. I årsrapporterna visas kostnaden för de anställda och hur många anställda varje
studieobjekt har för det året. Detta gör att författarna kan få fram en snittkostnad för varje anställd
som bygger på likartade antaganden.

4.5.1 Relevans för studien
Teorin är väsentlig för undersökningen då kompentent personal är oerhört viktigt i hightechföretag
och utgör stommen i skapandet. Författarna undersöker faktorer som antalet anställda och
personalkostnaden för att uttyda om det finns någon konkurrensfördel för Indien och Kinas
hightechföretag i förhållande till Västvärldens. Författarna vill få fram om det finns tydliga tecken
på var det är billigare att lokalisera sin arbetskraft och dess betydelse.

48
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5 Tidigare forskning
5.1 “Dreaming with BRIC:s the path to 2050”
Wilson och Purushothaman skriver i denna artikel att om allt går rätt för BRIK-länderna kommer
deras ekonomier att vara större än G6 i US dollar inom 40 år. Det skulle innebära att år 2050
kommer bara USA och Japan att vara kvar bland G6 länderna som finns idag. De anser också att
emot slutet av denna tid kommer tillväxttakterna att avta och bara Indien kommer att kunna se en
tillväxttakt på över tre procent. De tio största ekonomierna i världen år 2050 kommer kanske inte att
vara de rikaste, vilket kommer att göra att företagens framtida strategiska val blir mer komplexa.49

5.1.1 Relevans för studien
Den utveckling som BRIK-länderna har haft är väsentlig för denna studies uppkomst i och med att
dessa länder troligtvis kommer att bli ekonomiskt kraftfulla och klassas som stormakter. De
prognoser för framtiden som Wilson och Purushothaman gör gällande för BRIK-länderna stämmer
överens med grundtanken som den här studien inriktar sig på och är en av de aspekterna författarna
beaktar. Den allmänna uppfattningen är att BRIK-länderna kommer att växa mycket mer än Väst,
författarnas undersökning kommer att visa om så kan vara fallet för de utvalda studieobjekten.

5.2 “New Sources of FDI: The BRICs Outward FDI from Brazil, Russia, India
and China”
Karl P. Sauvant har i sin artikel skrivit att företagen från BRIK-länderna i större utsträckning har
börjat öka sin OFDI vilket också är bra för deras FDI. Det största problemet för företag från BRIK
är att de inte har den kunskapen om internationalisering som krävs för att lyckas som ett globalt
företag, som de västerländska företagen har. För att kunna lyckas med det måste utbildningen i
BRIK-länderna bli bättre och företagen måste satsa mera resurser på att bli duktiga på detta för att
kunna överleva på den globala marknaden. 50

49
50
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5.2.1 Relevans för studien
Detta är bland annat en aspekt författarna beaktar i jämförelsen mellan de västerländska
hightechföretagen och motsvarande från BRIK-länderna. Författarna har använt sig av variablerna
humankapital och FoU vid undersökningen av studieobjektens internationella konkurrenskraft.
Artikeln belyser vikten av FDI, vilket även tas i beaktande i undersökningen.

5.3 “Asia's rising power.”
Artikeln menar att den växande ekonomiska styrka som Asien har med Kina i spetsen medför både hot
och möjligheter för Västvärlden. Asien är en dominant aktör på den globala marknaden med ökad
finansiell styrka, handel och investeringar internationellt. Deras ekonomiska framgångar bygger på en
stark arbetsmoral, högt sparande och investerande. Asiens villighet att öppna upp sina marknader för
internationell konkurrens har haft stor inverkan på deras framgång. Så länge som Asien kan vara
konkurrenskraftig, produktiv och ha låga skatter kommer de att behålla sina komparativa fördelar och
bevara Västvärldens levnadsstandard.51

5.3.1 Relevans för studien
Detta är ytterst väsentligt för den här studien och är delvis en förklaring till undersökningsvariabeln
”internationell konkurrenskraft” och förklarar BRIK-ländernas tidigare framgångar, vilket blir en del av
analysen gällande framgångar i framtiden. Väst behöver dessa länder för att behålla sin levnadsstandard
samtidigt som de är konkurrenter.

5.4 “Competing With India and China”
Denna artikel belyser den förändrade konkurrenssituationen och den minskande klyftan mellan
Västvärlden, Indien och Kina. Detta eftersom att invånarna i Indien och Kina är villiga att jobba för
lägre lön än i till exempel USA, detta håller dock på att ändras och lönerna i dessa länder är på väg upp.
USA har ett av de bästa banksystemen, en växande yngre befolkning, stora internationella företag och är
den enda politiska supermakten som finns kvar i världen. I den allt mer globala ekonomin kommer
företag att leta efter den arbetskraft som kan producera en tjänst till lägsta kostnad. Detta kommer att
leda till att fler jobb hamnar i till exempel Indien och Kina. Det stora problemet är att Indien måste
skapa jobb till sin växande befolkning annars kommer landet att hamna i en kris. För Kina handlar det i
51
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stället om reformer, om de inte fortsätter att reformera och förbättrar möjligheterna för företag kommer
de att stagnera.52

5.4.1 Relevans för studien
Detta förklarar den konkurrenssituation som uppstått och vikten av kostnadseffektivitet, vilket blir ett
avstamp för författarnas prognoser om konkurrenssituationen i framtiden. Det är också en viktig aspekt
att uttyda om länderna har problem som de måste övervinna, det är inte en klar seger. Klarar dessa
länder av att lösa de problem som kan komma att uppstå har de stora möjligheter att lyckas.

5.5 “High-Tech Firms Must Get More Out of Their International Sales
Efforts: An Exploration in Developing a Competitive Edge.”
Konkurrensen mellan globala hightechföretag ökar och likaså marknadsmöjligheterna för branschen.
Detta leder till att globala hightechföretag behöver kompetent ledning gällande försäljning på den
internationella marknaden. Detta krävs för att utveckla en konkurrenskraftig fördel med hänsyn till den
ändrade intensiteten i branschen.53

5.5.1 Relevans för studien
Detta är en central aspekt författarna beaktar då studien utgår från hightechföretag som
undersökningsobjekt på en internationell marknad med hög konkurrens. Artikeln belyser den historiska
utvecklingen

av

hightechbranschens

konkurrensintensitet

och

vikten

av

att

skapa

unika

konkurrensfördelar, något som fortfarande gäller idag enligt författarna.

5.6 “The cost of going global for China's high-tech companies.”
Artikeln belyser vikten av hemmamarknaden för kinesiska hightechföretag. Den platå som
hemmamarknaden utgör för hightechföretagen i Kina är det som möjliggör en global expansion. Så
länge som de kinesiska hightechföretagens produktivitet växer snabbare än löneutvecklingen kommer de
att behålla sin position som en attraktiv marknad. Prognoser tyder på att kinesiska hightechföretag
kommer att ha 75 procent av hemmamarknaden år 2010. Detta med hänsyn till att deras värdeskapande
per anställd och stordriftsfördelar ibland överstiger de utländska konkurrenternas. Dock kräver fortsatt
tillväxt expansion internationellt och detta gör att kostnaderna ökar radikalt på områden som FoU,
marknadsföring och löner. De kinesiska hightechföretagen behöver även öka sina kunskaper om nya
52
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marknader. För att lyckas globalt måste ägarna till hightechföretagen minska sina avkastningskrav med
nästan hälften på grund av de höjda kostnaderna. Företag som till exempel Huawei anses dock
tillräckligt starka för att stå emot den globala chocken.54

5.6.1 Relevans för studien
Detta är oerhört viktigt för studien och förklarar delvis val av undersökningsobjekt och de analyser
författarna gör med utgångspunkt från hemmamarknadens betydelse. De ökande kostnaderna är något
som författarna kommer att belysa yterligare. Artikeln är även den en framtidsstudie då de
prognostiserar utvecklingen, vilket blir intressant att ta i beaktande när denna undersökning genomförs.
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6 Syntes
Under detta avsnitt kommer författarna att beskriva sin teoretiska syntes.

6.1 Syntetisk modell
Författarna vill belysa att de olika teorierna tillsammans ligger till grund för den syntetiska modellen.
Syntesen grundas på företagens nuvarande ekonomiska tillstånd, vilket påverkar olika faktorer för
framtiden. Författarna jämför de olika företagen, ser till prognostiserad framtida tillväxt och
konkurrensen i branschen. Författarna menar att hur företaget finansierar sin verksamhet visar på deras
rörlighet

och

framtida

expansionsmöjligheter.

En

hög

skuldsättningsgrad

för

företag

i

hightechbranschen, menar författarna, minskar deras rörlighet. Likviditeten i de olika företagen anser
författarna

har

en

direkt

anknytning

till

deras

flexibilitet

och

potential

rörande

deras

konkurrensmöjligheter. En hög likviditet, anser författarna, ökar flexibiliteten och valmöjligheterna för
dessa företag. För att vara ett framgångsrikt företag inom hightechbranschen behöver de kompetens för
att överleva. Författarna menar därför att humankapitalet är en intressant faktor att analysera då den
belyser hur företagen värderar denna kompetens. De konkurrensstrategier som företagen väljer med
hänsyn till deras ekonomiska tillstånd och konkurrensfördelar anser författarna visar hur de kan hota
varandra på den internationella marknaden. Författarna anser att en intressant aspekt är att se hur mycket
av försäljningen som faktiskt blir vinst. Författarna avser att benämna detta som vinsten i förhållande till
försäljningen, E/S.
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7 Presentation av undersökningsobjekten
Under detta avsnitt kommer författarna att beskriva och presentera de valda undersökningsobjekten.

7.1 Hindustan Computers Limited (HCL)
7.1.1 Introduktion
Indiska tjänsteföretag håller på att ta sig in på den stora internationella marknaden. Ett bevis på detta är
att ett indiskt tjänsteföretag nyligen fick en order på cirka en miljard dollar. Dock är de flesta indiska
tjänsteföretagen tämligen dåliga och orutinerade på att marknadsföra sig själva på den stora
internationella marknaden.55

HCL är ett företag som startade i ett garage 1976 och har sedan dess utvecklats till ett globalt företag
med verksamhet i 18 länder. Företaget har cirka 51 000 medarbetare och samarbetar med många företag
på Fortune 1 000 listan. På den inhemska marknaden är de ledande inom försäljning av datorer och
liknande produkter. På den internationella marknaden är företaget mer inriktad mot försäljningen av
tjänster och immateriella produkter.56

Shiv Nadar, som är en av skaparna av HCL, har en tanke att företaget ska ge tillbaka en del till det
samhälle som formade dem. Han har bland annat skapat SNN College of Engineering i Chennai, som
idag är en av de ledande skolorna inom detta område. HCL håller också på att bygga sex stycken
”VidyaGyan” skolor i Uttar Pradesh som ska ge grundskoleutbildning till personer i de lägre
samhällsskikten. Dessa barn skulle i vanliga fall inte kunna ha möjlighet att gå i skolan. Shiv Nadar tror
att: "If you want to empower people, give them the tools. There's enough entrepreneurship in this
country to take care of the rest." Han har en förmåga att snabbt fånga nya möjligheter som dyker upp,
sedan sätter han grupper på att utveckla idén och till slut får någon som har kunskap inom området ta
hand om projektet.57

7.1.2 Affärsidé
HCL har sin kärna i budskapet ”Technology that touches lives” eftersom deras mål är att förenkla livet
för människor när det gäller deras kommunikation och frihet.58
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7.1.3 Produkter och tjänster
HCL producerade den första naturliga micro-computern samtidigt som Apple 1978. Det vill säga tre år
före IBM. Detta banade vägen för den indiska dataindustrin. Företaget har dessutom kommit med Unix
varor tre år före bland annat Sun och HP. I dag säljer HCL flest persondatorer i Indien, de driver
Nordirlands största BPO och driver Asiens största börsnätverk. HCL utvecklar även zero visibility
landningssystem till Boeing och har nyligen startat ett större samarbete med dem och tillsammans har de
skapat ett FoU-center i Indien. HCL konstruerade 2007 en bärbar dator med de grundläggande
egenskaperna och funktionerna, den säljs för cirka 2 000 kronor. HCL utvecklar dels hårdvara och
mjukvara till de egna företagen och sina egna produkter. De säljer även sina tjänster till andra företag,
vilka många gånger är ledande inom sin bransch och behöver hjälp med utveckling av mjukvaror,
service och tjänster.59

7.1.4 Organisationsstruktur
HCL Enterprise består av två företag som finns i Indien, HCL Technologies och HCL Infosystems. HCL
Technologies sysslar med IT och BPO mot den internationella marknaden, företaget tillhandahåller mer
tjänster än produkter. HCL Infosystems har hand om IT, kommunikation, automatiserande produkter
och system för företag på den inhemska marknaden. Det första utländska kontoret HCL öppnade
placerades i Singapore under 1980-talet. Företaget har sedan dess vuxit först och främst i asiatiska
länder, men också i andra länder i världen till exempel i Sverige. Idag är HCL ett internationellt
företag.60
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Bild 2 – HCL världen över

Alla platser som HCL är representerade på.61

7.1.5 Marknad och konkurrenter
HCL Technologies, som sysslar med mjukvaruutveckling, har flera konkurrenter som till exempel
MERA NN, Tata Consultancy Services, IBM, HP.62 Den senaste tiden har de börjat köpa upp fler och
fler företag för att ta sig in på nya marknader. Detta för att öka sin närvaro på de redan etablerade
marknader och för att organisk tillväxt, normalt sätt, går för långsamt för att företagen ska kunna växa
och bli vinnare. I Indien har HCL Infosystems konkurrenter som Infosys, Tata Group och Wipro på
mjukvarusidan.63 På hårdvarusidan har de konkurrenter så som HP, Acer India, IBM India och Wipro
Infotech. De har inte för tillfället några planer på att internationalisera hårdvaruverksamheten.64

HCL har strategiska allianser med bland annat Cisco Systems, Boeing och IBM. De har dessutom Joint
Venture med HP, BT, NEC, Deutsche Bank, Perot Systems och Celestica. HCL har produktsamverkan
med Nokia, Toshiba, Intel, Microsoft och AMD.65
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7.2 ZTE Corporation
7.2.1 Introduktion
ZTE var en av det första kinesiska telekomföretagen att expandera globalt. Företaget har nu cirka 50 000
anställda, där 8 000 av dem arbetar i de 100 representantkontor som finns runt om i världen. Sedan 1996
har ZTE försett 135 länder och regioner med produkter och tjänster, där bland stora telekomoperatörer i
södra Asien, Nordamerika, Europa, Latinamerika och Afrika. Företaget har över 500 samarbetspartners
runtom

i

världen

och

detta

tack

vare

en

kombination

av

strategisk

marknadsföring,

produktdifferentiering, kostnadsfördelar, humankapital och patenthantering.66

Beträffande forskning och utveckling är cirka 35 procent av de anställda involverade inom detta och 10
procent av företagets vinst återinvesteras kontinuerligt till detta område. ZTE har etablerat 14 FoUcenters i Nordamerika, Europa och Asien. Vid slutet av 2007 hade företaget ansökt om cirka 12 000
nationella och internationella patent, varav 90 procent berörde innovationspatent associerade med
immateriella rättigheter.67

7.2.2 Affärsidé
ZTE har som målsättning att vara global kommunikationsledare, vilken förser kunderna världen över
med tillfredsställande och skräddarsydda produkter och tjänster. Anställdas karriärutveckling och
förmåner är av yttersta vikt där ZTE garanterar att dessa ska växa i samma takt som företaget utvecklas.
Företaget strävar efter den bästa avkastningen till dess aktieägare och antar ett proaktivt socialt ansvar.
ZTE vill vara global ledare inom kommunikation vid 2008 och siktar på att vara ”world-class excellent
enterprise” vid 2015.68

7.2.3 Produkter och tjänster
ZTE har en av de mest kompletta produktlinjerna i världen, med vertikal integrering för linje-, trådlöstoch terminalbaserade tjänster. Med ZTEs oberoende och kreativa FoU och deras marknadsstrategier
anser ZTE att de kan tillgodose och skräddarsy alla behov gällande telekommunikation. Företaget
använder sig av sin expertis för att skapa ”end-to-end” lösningar till kunder världen över. Bilden nedan
visar ZTEs breda spektra av produkter och tjänster inom telekommunikation.69

66

ZTE. Internet
ZTE. Internet
68
ZTE. Internet
69
ZTE. Internet
67

32 (74)

Bild 3 – ZTEs produktportfölj

ZTEs produktportfölj

För att backa upp dessa produkter och tjänster har ZTE etablerat flertalet service centers och
supportalternativ för att kunna hjälpa kunderna vid eventuella problem och tekniska fel.70

7.2.4 Organisationsstruktur
ZTE är ett globalt aktiebolag med olika typer av förgreningar världen över. Företaget har delat upp sin
verksamhet på regionala kontor och branschkontor. Zhongxing Semiconductor Co. Ltd. grundades 1985
och börsnoterades 1997 som ZTE Corporation. Aktiebolagets VD är Hou Weigui och företaget är ”joint
stock” i Kina. Med FoU-centers runt om i världen och olika kontor försöker ZTE fånga upp olika
perspektiv för att bättre kunna konkurrera på den internationella marknaden.71

7.2.5 Marknad och konkurrenter
ZTE agerar på den globala IT- och telekommarknaden med konkurrenter som till exempel Ericsson,
Huawei och Nokia. ZTE har etablerat ”joint laboratory partnerships” med bland andra Texas
Instruments, Intel, Agere Systems, IBM, Microsoft (Kina), Qualcomm, Huahong NEC och Tsinghua
Universitet. Företaget har även ingått allians med cirka 50 institutioner runtom i Kina rörande FoU
projekt. ZTE är också medlem av ”China Communications Standardization Association” (CCSA).72
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7.3 Hewlett Packard (HP)
7.3.1 Introduktion
De två klasskamraterna Bill Hewlett och Dave Packard, från Stanford University, skapade
hightechföretaget HP 1939. Företagets första produkt, ett elektroniskt testinstrument för ljudtekniker,
skapades i ett garage, precis som HCL, och kom senare att användas av Walt Disney Studios. Detta
garage var startpunkten för Silicon Valley. Idag är HP ett hightechföretag med verksamhet i över 170
länder och 172 000 anställda. Deras huvudkontor ligger i Palo Alto i Kalifornien, USA. Företaget ligger
på plats nummer 14 på Fortune 500 listan från 2007.73
7.3.2 Affärsidé
HPs affärside är “to invent technologies and services that drive business value, create social benefit and
improve the lives of customers — with a focus on affecting the greatest number of people possible.”
Detta är något som genomsyrar hela företaget.74
7.3.3 Produkter och tjänster
HP har ett stort utbud av datorer, skrivare och IT-lösningar. Företaget har även ett stort utbud av olika
tjänster gällande consulting, outsorcing och support. Detta innebär att de tillhandahåller en av de mest
kompletta produktportföljerna i världen. Företaget menar att detta är en konkurrensfördel, eftersom de
kan erbjuda precis vad varje kund vill ha och skräddarsy lösningar.75

HP fokuserar på tre olika teknologiområden, vilka de anser ha störst betydelse i framtiden. Dessa är
nästa generations datacenter, uppkopplade mobila datalösningar och bildhantering samt utskrift. För att
ständigt växa vill HP tillhandahålla betydelsefulla produkter, tjänster och löningar inom dessa områden.
De siktar in sig på marknader vilka de redan betjänar och expanderar till nya. 76
7.3.4 Organisationsstruktur
HP anser att de anställda är en viktig del av företagets framgångar och de vill förse personalen med de
bästa förutsättningarna för att skapa och vara kreativa. HP värdesätter mångfald inom företaget och
uppmuntrar individuella insatser och bidrag. Utan dessa komponenter, vilka kan gro i en trygg miljö,
anser HP att det inte går att vara kreativ beträffande bland annat FoU. HP har FoU verksamhet ibland
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annat Bangalore i Indien, Palo Alto i USA, Peking i Kina, S:t Petersburg i Ryssland.77 Dessa utgör
stommen i hightechföretaget. HP försöker alltid ligga steget före beträffande FoU. Där det finns
möjlighet samarbetar företaget med andra ledande företag, för att minska kostnaderna och maximera
värdet till kunderna. Majoriteten av HPs fabrikerna finns i Västvärlden och då främst i USA, några finns
i BRIK-länderna.78 HP har valt att lägga fokus på globalt ansvar, vilket blivit en del av deras image och
identitet. HPs anställda runt om i världen lägger delar av sin tid, kunskap och pengar på samhällen där
de verkar. De försöker förbättra miljön och produkterna anpassas till handikappade.79

HP har som strategi att genomföra M&A för att kunna bredda sitt utbud och öka FoU. Företaget menar
att de på detta sätt ökar möjligheterna att erbjuda helhetslösningar. Företaget försöker även att göra detta
i stor utsträckning i många länder, då cirka 67 procent av deras intäkter kom från utlandet.80
7.3.5 Marknad och konkurrenter
HPs marknad är spridd över hela världen. De har tillverkning och FoU i Asien, EU och USA. Företagets
största konkurrenter är placerade på den globala marknaden. Här finns företag som Sun Microsystems,
Dell Inc, HCL och IBM med sitt joint venture med Lenovo 81. Lenovo är ett kinesiskt hightechföretag
med inriktning på hårdvara. HCL Technologies finns på den internationella offshoringmarknaden och
har börjat konkurrera med HP i periferin. På hårdvarusidan finns det inga direkta hot ifrån Indien och
Kina på den internationella marknaden, för tillfället. Istället konkurrerar HP med hightechföretagen från
Indien och Kina på deras hemmamarknader. 82 Till exempel med HCL Infosystems i Indien.
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7.4 Ericsson
7.4.1 Introduktion
Ericsson skapades 1876 av Lars Magnus Ericsson, i Sverige och sysslade då med att reparera utländska
telefoner. Idag är de en världsledande leverantör till telekomindustrin där de erbjuder både produkter
och tjänster. De är ett av de få företagen i världen som tillhandahåller helhetslösningar. Ericsson har
hand om över 1 000 nätverk i 140 länder och cirka 40 procent av hela världens mobilsamtal går via
deras utrustning.83

7.4.2 Affärsidé
Ericssons vision är att vara “the Prime Driver in an all-communicating world”. Med detta menar de att
människor världen över ska kunna använda röst, data, bilder och video för att kunna kommunicera, dela
idéer och information när och var de vill.84

Bild 4 – Ericssons kärnvärden

Ericssons kärnvärden är respekt, professionalism och ihärdighet. Det är detta som är grundstenarna i
deras företagskultur.85
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7.4.3 Produkter och tjänster
Ericsson tillhandahåller produkter genom hela telekombranschen. De säljer både produkter och tjänster
för lösningar inom telekomsystem. Bland annat nätverkslösningar, där de har runt 50 procent av den
internationella 3G marknaden och försöker utveckla fasta och mobila lösningar för bredband. Ericsson
tillhandahåller också tjänster med ett brett utbud, med bland annat konsulter, utbildning,
systemintegration och kundsupport. Nyligen har företaget också fått upp ögonen för multimedietjänster.
Detta har resulterat i att Ericsson har köpt upp flera företag för att stärka sin position i detta segment.86

För försäljning av mobiltelefoner har de ett 50/50 joint venture med Sony, Sony Ericsson Mobile
Communications. Dessa mobiltelefoner inkluderar olika multimedia funktioner och andra tjänster för att
berika kommunikationen.87

7.4.4 Organisationsstruktur
Ericsson säger att de har varit ledare inom sitt område de senaste 131 åren. För att lyckas med detta
menar Ericsson att de måste ha en bra organisation. Där anpassningsförmåga och förståelse för olika
behov på olika marknader är avgörande. För att lyckas med detta investerar de mycket i FoU och
uppmuntrar ”open source” produkter. Detta har lett till att företaget har fått igenom mer än 20 000 olika
patent. Ericsson har flertalet FoU-centers i världen. De finns bland annat i Sverige, USA, Indien och
Kina. Detta för att kunna vara närmare deras största marknader.88

7.4.5 Marknad och konkurrenter
Ericsson är världsledande inom telekom. De finns representerade i nästan alla länder i världen. Den
största enskilda marknaden som Ericsson har haft är Kina, där de har haft en marknadsandel på drygt 40
procent.89 Denna del har utgjort cirka sju procent av Ericssons totala försäljning.90 Den största
konkurrenten för Ericsson på den kinesiska marknaden är ZTE, som har tagit mer och mer av deras
marknadsandelar. Detta har gjort att Ericsson har tappat sin marknadsandel från drygt 40 procent till
cirka 27 procent. På den internationella marknaden har Ericsson även konkurrenter som Nokia och
Motorola.91
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8 Empiri
Här kommer författarna att presentera resultaten från de olika undersökningarna.

8.1 Enkätundersökningen
Enkäten skickades ut till 60 experter, i mitten av oktober med en påminnelse i början av november,
vid bland annat finansiella institutioner, banker, statliga myndigheter och branschorganisationer.
Sammanlagt besvarade 30 stycken respondenter den, det vill säga en svarsfrekvens på 50 procent.

Fråga 1
Vilken tillväxt tror ni att Indien kommer att ha den närmaste 10års perioden?

Negativ

0

0%

1% till 5%

0

0%

5% till 10%

15

50%

10% till 15%

7

23%

Mer än 15%

8

27%

Fråga 2
Vilken tillväxt tror ni att Kina kommer att ha den närmaste 10års perioden?

Negativ

0

1% till 5%

1

3%

5% till 10%

14

47%

10% till 15%

8

27%

Mer än 15%

7

23%

0%
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I diagram ett och två ovan framgår att tillväxten för Indien och Kina har skattats till över fem procent.
Hälften av respondenterna anser att tillväxten kommer att ligga på över 10 procent. En fjärdedel av
respondenterna anser att tillväxten kommer att överstiga 15 procent.
Fråga 3
Hur kan tillväxten komma att se ut för hightechföretag från Indien i snitt per
år, de kommande 10 åren?

Negativ

0

1% till 5%

1

3%

5% till 10%

8

27%

10% till 15%

14

47%

Mer än 15%

7

23%

0%

Fråga 4
Hur kan tillväxten komma att se ut för hightechföretag från Kina i snitt per
år, de kommande 10 åren?

Negativ

0

1% till 5%

2

7%

5% till 10%

9

30%

10% till 15%

11

37%

Mer än 15%

8

27%

0%

I diagram tre och fyra framgår att respondenterna anser att hightechföretagen i Indien och Kina kommer
att ha högre tillväxt än snittet i sina länder. Två tredjedelar anser att de kommer att växa mer än 10
procent, där en fjärdedel anser att de kommer att växa mer än 15 procent.
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Fråga 5
Hur kan tillväxten komma att se ut för hightechföretag från Västvärlden i
snitt per år, de kommande 10 åren?

Negativ

0

1% till 5%

10

33%

5% till 10%

11

37%

10% till 15%

8

27%

Mer än 15%

1

3%

0%

Diagram fem visar att Västvärldens hightechföretag kommer att ha en lägre tillväxt än indiska och
kinesiska hightechföretag. En tredjedel av respondenterna anser att Västvärldens hightechföretag
kommer att ha en tillväxt på max fem procent, två tredjedelar anser att tillväxten kommer att vara upp
till 10 procent och en tredjedel anser att Västvärldens hightechföretag kommer att ha en tillväxt på max
15 procent.
Fråga 6
Kommer hightechföretag från Indien och Kina ha större möjligheter att växa
internationellt jämfört med västerländska hightechföretag i framtiden?

Yes

23

77%

No

7

23%

Av diagram sex framgår att tre fjärdedelar anser att hightechföretag från Indien och Kina kommer att ha
större möjligheter att växa på den internationella marknaden, medan en fjärdedel anser att så inte
kommer att vara fallet.
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Fråga 7
Har indiska och kinesiska hightechföretag större ekonomiska fördelar jämfört
med västerländska hightechföretag idag?

Yes

21

70%

No

9

30%

Diagram sju visar att indiska och kinesiska hightechföretag har större ekonomiska fördelar jämfört med
motsvarande från Västvärlden i dagsläget.
Fråga 8
Har indiska och kinesiska hightechföretag större Forsknings- och
Utvecklingsfördelar jämfört med västerländska hightechföretag?

Yes

11

37%

No

19

63%

Av diagram åtta framgår att två tredjedelar av respondenterna anser att indiska och kinesiska
hightechföretag inte har större FoU fördelar jämfört med västerländska.
Fråga 9
Hur påverkar hightechföretagens ekonomiska tillstånd deras möjlighet att
agera (flexibilitet)?
1 = Inget 6 = Mycket
1

2

3

4

5

6

0( 0%)

1( 3%)

7( 23%)

4( 13%)

7( 23%)

11( 37%)

Diagram nio visar att ekonomisk flexibilitet är av stor vikt för hightechföretags möjligheter att agera.
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Fråga 10
Vilka faktorer anser ni vara av betydelse för att bli ett ledande
hightechföretag i framtiden?

FoU

19

19%

Pris

8

8%

Design

5

5%

Kluster

2

2%

Flexibilitet

10

10%

Marknadsföring

6

6%

Ekonomisk styrka

4

4%

Kompetent personal

21

21%

Tekniska funktioner

13

13%

Kostnadseffektivitet

13

13%

Annat

0

0%

Av diagram 10 framgår att de fyra viktigaste faktorerna för att bli ett ledande hightechföretag i
framtiden är kompetent personal, FoU, tekniska funktioner och kostnadseffektivitet. Faktorer som
flexibilitet, marknadsföring och pris är inte utan betydelse
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8.2 Intervjureferat
8.2.1 Jon Sigurdson – Professor Emeritus, och ansvarig för ”East Asian Science and
Technology Program”, vid Handelshögskolan i Stockholm
Intervjun ägde rum den 1 december 2008 i Handelshögskolans lokaler i Stockholm. Nedan följer ett
referat av intervjun med Jon Sigurdson.

Sigurdson menar att så länge som utländska direktinvesteringar i Kina, och de inhemska företagens
tillväxt ökar, kommer Kinas samlade tillväxt att vara högre än Västs. Under den kommande
10årsperioden är det mycket troligt att tillväxten kommer att öka från dagens nivå för
hightechföretagen och även för andra företag. Detta med anledning av att den största delen av Kina
hittills varit outnyttjad. Majoriteten av dagens tillväxt i Kina har skett vid kusten, där cirka 10
procent av befolkningen lever. Jordbruket inåt landet kommer att effektiviseras, vilket frigör
arbetskraft. Den arbetskraften kommer industrier att utnyttja, eftersom de kan tänka sig jobba för
låga löner. I den mån den kinesiska staten satsar kapital på utbildning och sjukvård i inlandet,
kommer efterfrågan på hightechprodukter att öka eftersom detta sker i takt med en ökad medelklass.

Asiatiska hightechföretag har till stor del samma förutsättningar gentemot Väst. De asiatiska
hightechföretagen ligger efter gällande anseende och kretsutveckling. I hightechprodukter finns
kretsar och olika komponenter, Kina ligger något efter gällande utvecklingen av dessa. Redan i
dagsläget har Kina och Indien kapacitet att leverera superdatorer, och troligen kommer länder som
till exempel Thailand att efterfråga sådana inom något år.

Sigurdson anser att de viktigaste faktorerna för att lyckas i framtiden för globala hightechföretag är,
förutom kostnadseffektivitet och FoU, relationsnätverk av kundkontakter och ökandet av IPRskydd. Kina måste utveckla IPR-skyddet för inhemska företag för att kunna växa globalt. Dock
kommer inte brandingskyddet att utvecklas lika fort, utan fokus kommer att ligga på de
intellektuella lösningarna. Kostnad för arbetskraft inom hightechbranschen är någorlunda lika för
Väst och Asien när det kommer till ingenjör- och toppchefsnivå, däremot skiljer det sig markant på
de lägre nivåerna till exempel i fabriker.

Gällande den inhemska marknadens betydelse för Indiens och Kinas globala expansion, belyser
Sigurdson att den är av oerhörd vikt och att den bland annat ligger till grund för deras
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relationsnätverk. Han poängterar även att de indiska och kinesiska konsumenterna använder
avancerad mobiltelefoniteknologi för olika ändamål, som till exempel att läsa tidningen och följa
börsutvecklingen. Sigurdson menar även att Kina behöver politiska reformer och investeringar för
att behålla och stärka sin utveckling. Indien behöver istället stimulera sin arbetsmarknad för att
skapa jobb till sin växande befolkning, som snart kan mäta sig med Kina.

I den rådande finanskrisen, anser Sigurdson, att företag från Indien och Kina, framför allt Kina,
kommer att klara sig bättre än Västvärlden. Detta med hänsyn till Kinas valutareserv, vilken ger
dem fler valmöjligheter rörande investeringar. Indien däremot har stor entreprenöranda och högt
tekniskt kunnande, vilket återspeglas i deras rymdprogram och deras högt ansedda tekniska
högskolor. Dessutom har kunskapsflödet som en gång sökte sig till Väst, börjat komma tillbaka och
ta toppjobb i Kina och Indien. Dessa högutbildade personer tar även med sig stora kunskaper, vilket
höjer den inhemska utbildningen och kunnandet om den internationella marknaden.

Enligt Sigurdson uppskattar Kina att de är ifatt Västvärlden på alla plan till år 2020 och ledande till
år 2050. Någonting som tyder på detta är att de redan ligger på topp inom några områden och att de
har cirka 20 miljoner ingenjörer. Utav dessa brukar en procent vara exceptionellt duktiga. Detta gör
att Kina har cirka 200 000 duktiga ingenjörer, vilket är mer än något annat land i världen.

Hightechföretag från Indien och Kina har högre flexibilitet och rörlighet än västerländska, enligt
Sigurdson. Detta eftersom det bland annat genomförs ett stort antal joint ventures för indiska och
kinesiska hightechföretag. Även att ländernas inhemska företag investerar i råvaror för att möta
efterfrågan som finns på hemmamarknaden, ökar anpassningsförmågan hos företagen.

8.2.2 Peter Trigarszky – Senior Aktieanalytiker, vid Danskebank
Intervjun ägde rum den 4 december 2008 i Danskebanks lokaler i Stockholm. Nedan följer ett
referat av intervjun med Peter Trigarszky.

Trigarszky menar att vid en första anblick borde asiatiska hightechföretag växa mer än
västerländska de kommande 10 åren. Detta med hänsyn till att de ofta har en lågprisstrategi, där de
tar marknadsandelar och upplever lägre lönsamhet. Det som kan förhindra detta scenario är om
investeringarna och inflödet av kapital minskar till Asien. Även Indiens och Kinas
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hemmamarknaders betydelse för inhemska hightechföretags globala expansion, är något Trigarszky
belyser.

En viktig faktor för framgång, menar Trigarszky, är att kunna sälja. Detta då företag med bra
produkter kan misslyckas på grund av dåliga försäljarkunskaper. Han belyser även att många
asiatiska företag väljer prisledarstrategier på grund av sina bristande kunskaper rörande försäljning
globalt. Företag med lång erfarenhet av den globala marknaden, har enligt Trigarszky mer kunskap
och på så sätt också en klar fördel i förhållande till konkurrenterna.

Trigarszky menar att betydelsen av IPR är stor, men att globala handelsavtal reglerar och förhindrar
exporten av kopierade hightechprodukter ifrån till exempel Kina. Beträffande arbetskraften anser
Trigarszky att de lägre lönerna i Indien och Kina även medför lägre produktivitet. Beroende på typ
av produktion, till exempel produktion av instrument som ritar datachips, spelar inte lönekostnaden
någon roll. Generaliserbarheten rörande lönekostnaderna för asiatiska och västerländska
hightechföretag, menar Trigarszky, är begränsad och framgången för företagen beror på det
individuella företagets ekonomiska tillstånd.

Asiatiska hightechföretag rekryterar västerländsk arbetskraft från till exempel Ericsson för att de
saknar ”know how”, enligt Trigarszky, och saknar den erfarenhet och kompetens som kan krävas
för att lyckas i framtiden. Tillgången på investeringskapital är av stor betydelse för att lyckas i
framtiden och Trigarszky menar att balansräkningen och val av strategi är viktig. Dessutom kan
Kinas protektionistiska beteende leda till en temporär fördel för de inhemska företagen, dock tror
Trigarszky att det kan hämma dem i längden.
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8.3 Ekonomiska jämförelser
Nedan kommer resultatet av de ekonomiska jämförelserna, och årskostnaden per anställd som
författarna har beräknat för undersökningsobjekten, att presenteras. Dessutom presenteras information
om antalet anställda och antalet FoU-platser.

8.3.1 HCL Technologies
P/E

21,36

P/BV

29,83

P/S

3,61

E/S

0,17

APT

37,88 %

WACC

22,54 %

Antalet anställda

50 741

Årskostnad/Anställd

167 970,87 kr

Antalet FoU-platser

5

FoU-personal i %

n/a

8.3.2 ZTE
P/E

32,18

P/BV

2,24

P/S

1,16

E/S

0,04

APT

0,59 %

WACC

1,25 %

Antalet anställda

48 261

Årskostnad/Anställd

588 478,87 kr

Antalet FoU-platser

14

FoU-personal i %

35.1 %
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8.3.3 HP
P/E

18,28

P/BV

2,43

P/S

1,27

E/S

0,07

APT

8,58 %

WACC

7,57 %

Antalet anställda

172 000

Årskostnad/Anställd

1 172 102,57 kr

Antalet FoU-platser

23

FoU-personal i %

n/a

8.3.4 Ericsson
P/E

11,05

P/BV

2,85

P/S

1,28

E/S

0,12

APT

- 9,49 %

WACC

- 4,73 %

Antalet anställda

74 011

Årskostnad/Anställd

604 924kr

Antalet FoU-platser

Minst 17

FoU-personal i %

26.1 %

De data som använts vid de ekonomiska jämförelserna kommer ifrån undersökningsobjektens hemsidor
och årsrapporter, Internationella valutafondens databas (IMF), Federal Reserve, UNESCAP och
Riksbanken. Även yahoo finance och Bombay Stock Exchange ltd har använts vid efterforskning av
data.
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9 Analys och tolkning
Här kommer resultaten ifrån de olika delundersökningarna att analyseras och tolkas för att sedan
samlas i en matris i slutet av kapitlet. Detta för att kunna ge en tydlig bild av hur de olika företagen
förhåller sig till varandra och ge en grund till analysen.

9.1 Enkätundersökningen
Svaren från enkätundersökningen anser författarna tyder på att hightechföretagen från Indien och Kina
kommer att ha en högre tillväxt och bättre ekonomiska förutsättningar än de västerländska
hightechföretagen. Det framkommer också att likviditet är av stor vikt för att hightechföretagen ska
kunna vara mer flexibla och ha möjligheten att agera snabbt. Dock anser respondenterna i
undersökningen att Indien och Kina inte har några speciella FoU-fördelar jämfört med Väst.
Undersökningen visar också att de fyra viktigaste faktorerna för att bli ett ledande hightechföretag i
framtiden är kompetent personal, FoU, tekniska funktioner och kostnadseffektivitet. Då undersökningen
har en svarsfrekvens på 50 procent och en den procentuella skillnaden mellan de lägre klassade
faktorerna och de högre är relativt liten. Delphi-metoden medför som tidigare nämnts ofta stort bortfall.
En högre svarsfrekvens skulle kunna ändra resultatet, dock väljer författarna att analysera och belysa de
fyra högst rankade faktorerna utan att för den skull kasta skugga på de övriga faktorerna.

Enligt undersökningen kommer de indiska och kinesiska marknaderna att växa mer än de
västerländska marknaderna. Detta anser författarna kan vara ett problem och ett hot för de
västerländska hightechföretagen, eftersom att de indiska och kinesiska hightechföretagen har fler
marknadsandelar på sina stora hemmamarknader. Att de använder dessa stora marknader för att
finansiera sina internationella expansioner, gör att de även blir ett hot globalt för västerländska
hightechföretag. Detta tyder på en medveten strategi rörande de asiatiska hightechföretagens
globala konkurrens och expansion. Ett tecken på detta är att Ericsson nyligen förlorade en stor order
i Kina till fördel för ZTE, där Ericsson fick cirka fem procent och ZTE 30 procent 92.

Som framgår av diagram 10 kommer undersökningen fram till de fyra viktigaste faktorerna för att
bli ett ledande hightechföretag i framtiden. Dessa är:

92

•

Kompetent personal

•

FoU

•

Tekniska funktioner

Thulin, Carl. Internet
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•

Kostnadseffektivitet

Speciellt inom hightech är det viktigt att vara uppdaterad och vara först med nya funktioner och
produkter. För att kunna nå detta mål måste företagen satsa pengar på FoU, ha kompetent och
motiverad personal. Dessutom måste hightechföretagen kostnadseffektivisera alla stegen i
produktionen, hela vägen från idé till produkt, för att nå framgång, enligt författarna. Albrecht m.fl.
menar i artikeln ”The cost of going global for China’s high-tech companies” att kinesiska
hightechföretag kommer att få ökade kostnader eftersom de behöver investera mer pengar i FoU
och marknadsföring. Ett tydligt tecken på att FoU är viktigt för hightechföretag på den globala
marknaden är att alla internationella hightechföretag startar fler och fler FoU-centers runt om i
världen. Detta oftast på platser där de kan uppnå klustereffekter av sin lokalisering har författarna
kommit fram till.

Flexibilitet, pris och marknadsföring är enligt undersökningen faktorer med betydelse, däremot inte
de centrala faktorerna för framgång. Enligt den strategiska stadiemodellen är erfarenhet om
marknaden viktigt. Den anpassning som enligt teorin krävs för att lyckas är beroende av
kostnadseffektivitet och kompetent personal, även FoU och tekniska funktioner påverkar
flexibiliteten. Detta belyser ytterligare att de fyra centrala faktorerna är just de som ovan nämnts.
Marknadserfarenhetens betydelse är även något Trigarszky belyser. Även om ett företag har en bra
produkt, det vill säga investerat i FoU, kan det ändå misslyckas om det inte hittar en nisch som till
exempel lågkostnadsledande eller har kompetent personal som kan marknadsföra produkten precis
som Trigarszky menar. Detta innebär att för att skapa en bra produkt som säljer behöver företaget
först investera i FoU samtidigt som företaget är kostnadseffektivt. De tekniska funktionerna blir en
del av marknadsföringen och det behövs kompetent personal som säljer, marknadsför, skapar och
bygger relationer för att lyckas. En förutsättning för detta är enligt författarna att företaget är
flexibelt.

9.2 Intervjureferat
Intervjun med Jon Sigurdson styrker författarnas tolkning av enkätundersökningens resultat och belyser
FDI och IPRs betydelse för framgång för asiatiska hightechföretag i framtiden. Sigurdson ligger i linje
med ”Dreaming with BRIC:s the path to 2050” av Wilson och Purushothaman och “New Sources of
FDI: The BRICs Outward FDI from Brazil, Russia, India and China” av Karl P. Sauvant rörande
prognoser kring framtiden och betydelsen av FDI. Trigarszky instämmer i betydelsen av FDI för indiska
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och kinesiska hightechföretag. Dessutom anser Sigurdson att reformer i Kina och arbetstillfällen i Indien
har stor betydelse, precis som Newman i ”Competing with India and China”.

Författarna instämmer i att en fortsatt hög FDI och ett fungerande IPR-skydd kommer att vara, några av
flera, avgörande faktorer för indiska och kinesiska hightechföretags tillväxt och framgång i framtiden.
Trigarszky belyste de globala avtalens stärkande av IPR internationellt och till exempel utvecklar Kina
det inhemska IPR-skyddet nu93. Den, enligt enkätundersökningen, fortsatt höga tillväxten för Indien och
Kina anser författarna innebär en fortsatt hög FDI då investerare fortfarande ser stor potential hos
länderna. Med hänsyn till detta anser författarna att det finns tendenser till att indiska och kinesiska
hightechföretag kommer att övervinna IPR-problemen och kunna erhålla mer utländskt kapital. Således
kan de komma ett steg närmare att kunna utgöra ett aktivt hot mot de västerländska hightechföretagen på
den globala marknaden.

Trigarszky belyser att något som hämmar indiska och kinesiska hightechföretag är deras bristande
”know how”. För tillfället har de bristande kunskaper, vilket ger dem konkurrensnackdelar på den
globala marknaden. Sigurdson anser att utbildningsnivån i Indien och Kina håller på att öka, vilket är en
av förutsättningarna för att hightechföretag från dessa länder ska få framgång i framtiden. Något som
tyder på detta är den tillbakaströmning av indiska och kinesiska högutbildade människor, vilka studerat i
Väst och nu tar höga positioner på hemmaplan.

Den kinesiska staten har uttalat att utbildning är en prioriterad del. 85 procent av landets invånare ska ha
tillgång till nioårig grundskoleutbildning, 10 procent av befolkningen ska ha rätt till fem- till sexårig
skolgång och de sista fem procenten ska ha tillgång till tre- till fyraårig skolgång. Tanken är att mer än
95 procent av befolkning över 15 år ska kunna läsa och skriva i Kina efter den nionde femårsplanen. 94 I
Indien har projekt för att stärka grundutbildningen startas och mycket görs för att öka antalet läs- och
skrivkunniga.95 Enligt CIA World Factbook låg läs- och skrivkunnigheten på 90,9 procent år 2000 för
Kina96 och Indiens var på 61 procent år 200197. Dessutom visar bilaga 1 att antalet utbildade i Kina har
ökat sedan 1990.
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Intellectual Property Protection in China. Internet
Ministry of Education of the People’s Republic of China. The 9th 5-Year Plan for China’s… Internet
95
Department of School Education & Literacy. Internet
96
CIA. The World Factbook, China. Internet
97
CIA. The World Factbook, India. Internet
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Trigarszky belyser vikten av att kunna sälja sina produkter på den globala marknaden, precis som
artikeln ”High-Tech Firms Must Get More Out of Their International Sales Efforts: An Exploration in
Developing a Competitive Edge” av Coskun m.fl. Författarna anser att det går att uttyda att indiska och
kinesiska hightechföretag saknar viss ”know how” för den globala konkurrensen. Även att då
utbildningsnivån ökar och västerländskt ”know how” rekryteras kommer indiska och kinesiska
hightechföretag att på sikt övervinna ”know how” problemet. Detta kan leda till en positiv utveckling
för företagen och ökar deras möjligheter att bli globala ledare.

Precis som artikeln ”The cost of going global for China’s high-tech companies” av Albrecht m.fl.
instämmer både Sigurdson och Trigarszky att Indiens och Kinas hightechföretag är till stor del beroende
av sina hemmamarknader för att kunna växa globalt. Enligt författarna kan de stora hemmamarknaderna
komma att ha en avgörande roll för framgång i framtiden för företag från de länderna. De indiska och
kinesiska hightechföretagen behöver behålla stora marknadsandelar på sina hemmamarknader även i
framtiden och författarna anser att med hänsyn till den utveckling som sker, finns det tendenser att detta
kommer att vara möjligt.

9.3 Ekonomiska jämförelser
Enligt S&P 500 index ligger snitt P/E-talet på 22,19 för 2007.
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HCL Tech och HP ligger nära snittet

för de 500 största företagen på de amerikanska börserna. Författarnas jämförelse visar att Ericssons P/Etal ligger långt under snittet, vilket kan betyda att deras aktie är lågt värderad. ZTEs P/E-tal ligger långt
över snittet, detta kan betyda att de istället har en högt värderad aktie.
Enligt S&Ps 500 index är det genomsnittliga P/BV-talet 2,77 för 2007 99. P/BV-talen ligger på 2,24 för
ZTE, 2,43 för HP och 2,85 för Ericsson, det vill säga nära snittet. HCL Tech har ett högre P/BV-tal,
detta kan bero på att de har en hög skuldsättning, runt två tredjedelar av det bokförda värdet.

Enligt S&P 500 är snitt P/S-talet 1,43

100

. HCL Tech har ett P/S-tal på 3,61 vilket gör att det är mer än

dubbelt så högt som genomsnittet. Detta tyder på att HCL Tech har lägre försäljning i förhållande till sin
aktiekurs. De andra tre undersökningsobjekten ligger under genomsnittet för S&P 500. Detta tyder på att
de har en mer gynnsam försäljning.
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För HCL Tech blir 17 procent av varje intjänad krona vinst. Detta är betydligt bättre än de andra tre
undersökningsobjekten. För ZTE går fyra procent av försäljningen till vinst, hos HP blir sju procent av
försäljningen vinst och hos Ericsson genererar varje försäljningskrona 12 procent till vinsten.

Den förväntade avkastningen, APT, för HCL Tech är 37,88 procent och således det högsta av de fyra
undersökningsobjekten. ZTE har en APT på 0,59 procent, HP har sin APT på 8,58 procent och Ericsson
har den lägsta förväntade avkastningen på - 9,49 procent. Dessa siffror har inkorporerats i uträkningen
av WACC. Företagens WACC blir således 22,54 procent för HCL, 1,25 procent för ZTE, 7,57 procent
för HP och -4,73 procent för Ericsson.

Författarna anser att jämförelserna pekar mot att HP och Ericsson följer genomsnittet, vilket kan anses
som att de är normalstora företag på den internationella marknaden. Dock kan Ericssons låga P/E-tal
tyda på att företaget har förtroendeproblem hos investerarna och kan behöva se över sin
konkurrensstrategi. Dessutom skiljer sig APT och WACC för HP och Ericsson markant, där HP
uppenbart har högre förväntat avkastningskrav och kostnad för sitt kapital. Anledningen till det negativa
avkastningskravet Ericsson har, anser författarna kan bero på minskade marknadsandelar i till exempel
Kina. Detta har enligt författarna lett till att investerarna är mer försiktiga rörande Ericsson. HPs
snittkostnad per anställd och år är högst av undersökningsobjekten. De har även flest FoU-platser och
anställda. Detta anser författarna tyder på att HP värderar sin personal högt och har stordriftsfördelar i
och med sin kapacitet och stora organisation. Ericssons snittkostnad per anställd och år är inte ens
hälften av HPs, vilket enligt teorin om humankapital tyder på att de värderar sin personal lägre eller har
mindre kompetent personal. Ericsson har FoU-platser i cirka 17 länder och cirka 74 000 anställda. HP
och Ericssons storlek beträffande FoU-platser och anställda tyder enligt författarna på att de har
erfarenhet av den globala marknaden och en stark och etablerad position.

Författarna anser att ZTEs P/E-tal är relativt högt i förhållande till snittet och den vinst de genererar.
Dock kan detta tyda på att investerarna har högt förtroende och höga förväntningar på företagets
framtida prestationer. Dessutom kan den låga vinsten förklaras med att det medför höga kostnader att
expandera internationellt eller så kan det betyda att de har misslyckats med sina försäljningsförsök.
Dock följer deras P/BV- och P/S-tal genomsnittet, detta anser författarna tyder på att företaget har en
sund ekonomi och potential för framtiden. ZTEs APT och WACC är relativt låga, vilket kan tyda på att
företaget har kommit en bit på sin globala expansion eftersom den tidigare forskningen pekar på att det
är kostsamt. Ett annat alternativ som författarna anser vara mindre troligt är att kinesiska investerare kan
ha ett lägre avkastningskrav generellt eller att företaget kan gå sämre än förväntat. Kinas låga inflation
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och riskfria avkastning kan bidra till ZTEs lägre förväntade avkastning och kapitalkostnad. ZTEs
snittkostnad per anställd och år är högre än Ericssons vilket enligt teorin tyder på att deras personal är
mer kompetent och värdesätts högre. Något som ytterligare pekar på detta är deras andel FoU-personal i
procent, vilket är nio procentenheter högre än för Ericsson.

HCL Tech har ett P/E-tal nära genomsnittet. Dock har företaget en skuldsättning på cirka två tredjedelar,
vilket ger dem ett högt P/BV-tal. Författarna anser att detta kan bero på en global expansion med hjälp
av lånat kapital som finansiering eller så kan deras finansiering ha misslyckats och de har behövt låna
pengar för att hålla företaget flytande. Företagets P/S-tal visar att de har en relativt liten försäljning per
aktie i förhållande till priset per aktie. Detta kan vid en första anblick se motsägelsefullt ut med hänsyn
till P/E-talet. Författarna anser att det bland annat kan förklaras med att företaget har ett högt E/S-tal,
vilket pekar mot att de har goda marginaler på sin försäljning. HCL Techs APT och WACC är höga i
förhållande till de övriga undersökningsobjekten, vilket kan bero på att de har haft en mer positiv
utveckling för de senaste åren och en högre prognostiserad tillväxt. Dessutom har Indien en högre
riskfriränta än Sverige, USA och Kina, vilket ger ett högre avkastningskrav för indiska investerare.
HCLs snittkostnad per anställd och år är lägst bland de fyra undersökningsobjekten, vilket enligt teorin
om humankapital tyder på att de har mindre kompetent personal och värdesätter den lägre. HCL har
även minst antal FoU-platser, cirka 5-11 beroende på hur man definierar FoU-plats.
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9.4 Matris
Faktor

HCL Tech

ZTE

HP

Ericsson

Tillväxtprognos

10,61 %

9,76 %

7,09 %

7,09 %

P/E

21,36

32,18

18,28

11,05

P/BV

29,83

2,24

2,43

2,85

P/S

3,61

1,16

1,27

1,28

E/S

0,17

0,04

0,07

0,12

Årskostnad/Anställd 167 971 kr

588 479 kr

1 172 103 kr

604 924 kr

APT

37,88 %

0,59 %

8,58 %

-9,49 %

WACC

22,54 %

1,25 %

7,57 %

- 4,73 %

FoU-platser

5 - 11

14

23

Minst 17

Antalet anställda

50 741

48 261

172 000

74 011

FoU-personal i %

n/a

35.1 %

n/a

26.1 %

9.5 Sammanfattande analys
HCL Tech, anser författarna, har relativt få FoU platser i förhållande till HP. Detta skulle kunna antyda
att HP har ett övertag beträffande FoU. Dock har HCL Techs produkter och utveckling historiskt sett
legat på samma nivå som Väst. Rörande kompetent personal anser författarna att HP värderar sin
personal högre och har fler högutbildade anställda, vilket är en konkurrensfördel på den globala
marknaden. Beträffande kostnadseffektivitet får HCL 17 procent i vinst per krona medan HP upplever
en vinst på sju procent per krona. HCL Tech har en betydligt högre WACC än HP, vilket kan antyda att
HCL Tech har högre ett avkastningskrav än HP och kan anses mer kostnadseffektiv än den
västerländska konkurrenten. P/E-talen för HCL Tech och HP är lika varandra och nära genomsnittet,
vilket tyder på att de är normalvärderade globala företag. HCL Techs prognostiserade tillväxt är cirka
3.5 procentenheter högre än HPs för den kommande 10 årsperioden. Med anledning av de ovanstående
faktorerna anser författarna att de sammanvägt pekar mot att HCL Tech har en uppstickarprofil och
tvingas välja positionen som lågkostnadsalternativ. Undersökningen visar enligt författarna att HCL
Tech har stor potential rörande framtiden och kan på sikt hota det redan väletablerade västerländska
hightechföretaget HP.
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ZTE har något färre FoU-platser än Ericsson men har högre andel FoU-personal än Ericsson. Detta leder
också enligt författarna till att de har en högre kostnad för sin personal än Ericsson. ZTE har, som
tidigare presenterat, tagit marknadsandelar från Ericsson. Rörande kostnadseffektivitetsaspekten har
Ericsson en tre gånger så hög vinst per krona i förhållande till ZTE, det vill säga 12 procent kontra fyra
procent. Detta ser författarna som att ZTE väljer prisledarstrategi och opererar med låg lönsamhet för att
utveckla sina produkter, ta marknadsandelar och expandera globalt. ZTE har en låg APT och WACC,
men Ericsson har negativa tal. De låga talen kan enligt författarna bero på ZTEs globala expansion och
för Ericssons del det förlorade förtroende och den sämre utvecklingen på börsen. En annan aspekt skulle
kunna vara att den västerländska mobilmarknaden tappar i tillväxt, vilket skulle kunna speglas i deras
låga siffror. En annan vinkel skulle kunna vara att dessa företag håller på att tappa marknadsandelar och
andra företag tar deras plats. Beträffande P/E-talen för ZTE och Ericsson anser författarna att ZTE
upplever hög framtidstro av investerarna, medan Ericsson upplever raka motsatsen. Den prognostiserade
tillväxten för ZTE är nästan tre procentenheter högre än för Ericsson, vilket också kan bero på ZTEs
växande hemmamarknad och globalisering. Med ovanstående faktorer som grund anser författarna att
ZTE är ett reellt hot mot Ericsson och kan komma att bli en större konkurrent på den internationella
marknaden än vad som tidigare trots.

Att Indien och Kina växer snabbare än Västvärlden beror enligt författarna på att de fortfarande har
kostnadsfördelar gentemot Väst. Författarna menar som både Sigurdson och artikeln ”Jakt på billig
arbetskraft även inom Kina” att kinesisk arbetskraft är billigare och att de dessutom har möjligheten
att flytta produktionen inåt landet till billigare områden101. Den indiska arbetskraften är också
billigare, vilket speglas i att Indien har kallats världens kontor och Kina världens fabrik. Indien har
dock fortfarande låga produktionskostnader jämfört med Kina. Kinesiska och indiska företag har
även börjat omsätta den västerländska teknologin i sina egna företag då de etablerat sig i andra
länder genom att följa efter som leverantör till västerländska företag.102 Återigen beror
lönekostnadens betydelse på typen av hightechproduktion.

Författarna anser att undersökningen visar på tendenser att hightechföretag från Indien och Kina kan ha
högre flexibilitet än västerländska i framtiden. De asiatiska hightechföretagen kan tvingas välja
prisledarstrategier vid positionering för att komma åt marknadsandelar. De korta erfarenheterna av
försäljning globalt kan vägas upp av en bredare kundkrets som större marknadsandelar medför på
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hemmamarknaden. I dagsläget har västerländska globala hightechföretag klara ekonomiska fördelar
vilket kan ge goda förutsättningar rörande konkurrensen i framtiden.

56 (74)

10 Slutsatser
Nedan presenteras de slutsatser författarna kommit fram till i punktform som svar till de delsyften som
sattes upp i början av uppsatsen.
•

Studien visar att de fyra centrala faktorerna för hightechföretags framgång i framtiden är
kompetent personal, FoU, tekniska funktioner och kostnadseffektivitet samt FDI och IPR för
asiatiska hightechföretag.

•

Författarna anser att alla studieobjekten uppfyller faktorerna, dock i olika utsträckning. Den
globala konkurrenssituationen kommer att bli mer intensiv i framtiden enligt författarna.

•

I dagsläget utgör HCL och ZTE ett mindre hot på den globala marknaden men ett större på
respektive hemmamarknad mot HP och Ericsson. Författarna anser att inom en 10årsperiod
kommer de asiatiska hightechföretagen att bli större aktörer på den globala marknaden och ett
reellt hot mot de västerländska.

•

Författarnas prognostiserade genomsnittstillväxt per år de närmaste 10 åren för studieobjekten:
- HCL Technologies 10,61 procent
- ZTE 9,76 procent
- Hewlett - Packard 7,09 procent
- Ericsson 7,09 procent
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11 Diskussion
Nedan presenteras författarnas slutdiskussion av studien, här kommer en diskussion att föras om
vad som kan komma att hända i framtiden.

Resultatet av undersökningen pekar på att indiska och kinesiska hightechföretag kommer att ha
stora förutsättningar för att konkurrera på den globala marknaden i framtiden. Det som talar för
detta är att de har stora hemmamarknader, där antalet konsumenter ökar och har blivit mer
”avancerade” och efterfrågar mer teknik, vilka enligt studien kommer att växa mer än Västvärlden.
När dessa hemmamarknader växer kommer de indiska och kinesiska hightechföretagens volymer att
öka om de kan behålla sin starka position på hemmaplan. Gällande Kinas möjligheter globalt och
lokalt är deras valutareserv en stor tillgång. Detta ger dem ett klart förhandlingsläge i tider där
Västvärlden befinner sig i en finanskris och kan komma att reducera krisen för Kina. Tendenser
finns att FDIn till Indien och Kina därför kan minska tillfälligt då riskkapitalet kan bli mer försiktigt
från Västvärldens sida, dock kan den prognostiserade tillväxten motivera fortsatt FDI till Kina och
Indien. Även Kinas valutareserv i dollar kan komma att användas till att kompensera den eventuellt
minskade FDIn till Kina. Detta innebär att investeringarna i USA och amerikanska bolag kommer
att öka, vilket ökar Kinas OFDI. Indiska och kinesiska hightechföretag har konkurrensfördelar
rörande kostnadseffektiv arbetskraft, åtminstone i de nedre leden av produktionen.

De fyra centrala faktorerna som framkom av undersökningen är kompetent personal, FoU, tekniska
funktioner och kostnadseffektivitet. Detta tyder enligt författarna på att utveckling av produkter och
nya funktioner är av störst vikt för att lyckas i framtiden. I andra hand kommer att pressa priserna
och marknadsföra produkterna. Dock krävs flexibilitet och anpassningsförmåga för att klara av
detta. Enligt teorin om den strategiska stadiemodellen påverkar anpassningsförmåga och flexibilitet
de positioner och strategimöjligheter företagen har. Självklart kan inte ett företag överleva på bara
en bra produkt utan måste marknadsföras, prissättas och designas med mera. Detta innebär att de
fyra centrala faktorerna som studien framhäver inte klarar sig utan andra faktorer med betydelse för
att nå framgång. Dessa faktorer belyses inte lika tydligt av informanterna, vilka lägger större vikt
vid FDI och IPR. Detta anser författarna bero på att enkätundersökning riktar sig något mer allmänt
om globala hightechföretag och informanterna har möjlighet att belysa den specifika situationen i
Indien och Kina kontra Västvärlden djupare.
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hightechföretag kommer att eftersträva position D, enligt teorin om den strategiska stadiemodellen.
Detta med hänsyn till att hightechföretag erbjuder skräddarsydda helhetslösningar och det ökande
globala kravet.

Indiens och Kinas utveckling av skolor och sjukvård bör ge en större andel högutbildade och
därmed en större medelklass. Detta medför både fördelar i form av högre inhemsk konsumtion och
fler kompetenta medarbetare till deras globala hightechföretag. Även det kunskapsflödet som nu
återvänder från Väst ger en tillströmning av erfarenhet och ”know how”, vilket kompenserar för
indiska och kinesiska hightechföretags bristfälliga erfarenhet av försäljning globalt. Detta är enligt
författarna en viktig del och kommer att vara avgörande för att de ska lyckas i framtiden.

Global försäljning för indiska och kinesiska hightechföretag bör stärkas av de växande
hemmamarknaderna och kan ge ett mer gynnsamt ekonomiskt tillstånd och öka deras flexibilitet.
Det gör dem dock mer sårbara om till exempel västerländska hightechföretag skulle öka sina
marknadsandelar i Indien och Kina. Detta skulle i sådant fall kunna leda till att de västerländska
företagen får ökade intäkter och minskar de indiska och kinesiska hightechföretagens möjligheter
att få in kapital till en internationell expansion. Beträffande kostnadseffektivitet har indiska och
kinesiska hightechföretag fördelar till stor del inom alla delar utom FoU och chefsnivå, där det är
lika. Undersökningen visar att det faktiska kapitalet i dagsläget och ett sammantaget ekonomiskt
tillstånd är mer gynnsamt för västerländska hightechföretag. Detta kan komma att påverka den
framtida konkurrenssituationen till Västs fördel.

Indiska och kinesiska hightechföretag har i större utsträckning en prisledarstrategi än västerländska,
detta kan gynna dem i framtiden eftersom det är deras främsta konkurrensmedel för tillfället. Detta
medför att de kan ta marknadsandelar på de västerländska marknaderna och skapa ett anseende och
gott rykte, vilket kan leda till större framgångar globalt. Företag som Ericsson väljer ledarstrategier
på andra plan än pris och har ofta visat vägen för branschens utveckling, exempelvis har Ericsson
valt att ignorera den nya tekniken Wimax103 och fokuserat på att utveckla 3g.
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Gustav Rhenman, förvaltare på Asia Growth Investor (AGI) menar att tillväxten i Asien kommer att
ligga mellan åtta och 10 procent i många år till. Klas Eklund, seniorekonom på SEB är inne på
samma spår. Han tror dock att tillväxten kommer att ligga runt åtta procent i Kina den kommande
tiden på grund av den västerländska lågkonjunkturen. 104 Detta stämmer med den bild som studiens
resultat visar och tyder på att Indien och Kina är på frammarsch. Något som kan komma att matta
av denna utveckling är till exempel om lågkonjunkturen i Väst skulle i högre grad smitta av sig på
Kina och Indien. Då kommer kinesiska staten troligtvis att lätta på de handelsrestriktioner de haft
för att minska överhettningen av ekonomin och använda sig av stimulanspaket för att få igång
ekonomin igen105. En annan viktig del för att stimulera ekonomin, främst för hightechföretag, är den
fortsatta utvecklingen av IPR och då främst i Kina. Dock gynnar ett förbättrat IPR-skydd även
västerländska företag på de asiatiska marknaderna.

De västerländska hightechföretagen har FoU fördelar i dagsläget, både gällande antalet platser och
marknadserfarenhet. Detta övertag håller på att jämnas ut i och med att fler utbildar sig i Indien och
Kina samt flyttar tillbaka hem från studier i Väst. Dessutom satsar ZTE mer pengar och personal på
FoU i förhållande till Ericsson procentuellt i dagsläget. De asiatiska hightechföretagen satsar precis
som västerländska på klustereffekter vid lokalisering av FoU-center. Det framgår av
enkätundersökningen att asiatiska hightechföretag inte har några fördelar gentemot västerländska
hightechföretag i dagsläget eftersom kostnaden för högutbildad personal är relativt lika oavsett land.

Cybercoms vd Patrik Boman säger att de ser en större förflyttning av IT-konsulter mot Kina,
Ryssland och Indien. Världens offshoreverksamhet har funnits i många år och de svenska
konsulterna ser det inte som ett hot utan snarare som en utmaning. De måste pressa sig att leverera
hög kvalitet, kompetent personal och sköta sina företag.106 Detta tyder på att högutbildad personal
är relativt lika i drift och produktivitet och att västerländska hightechföretag upplever indiska och
kinesiska konkurrenter med respekt.

Undersökningen visar att den framtidstro hightechföretagen har från respektive aktieägarskara
varierar. De asiatiska undersökningsobjekten har högre förtroende än sina västerländska motparter,
där ZTE har högre APT än Ericsson och HCL Tech har högre än HP. Prognoserna visar även de en
högre framtidstro på de asiatiska hightechföretagen än de västerländska, vilket tyder på att de
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västerländska hightechföretagen kan komma att möta hårdare konkurrens i framtiden. Med
anledning av ovanstående bedömer författarna att undersökningsobjekten HCL Tech och ZTE har
stora möjligheter att lyckas bli stora konkurrenter till HP och Ericsson. Författarna finner även att
HCL Tech och ZTE är bra exempel på den utveckling som tar plats i Indien och Kina. Dessa
tendenser pekar på att asiatiska hightechföretagen kan komma att vara reella hot mot sina
västerländska motsvarigheter inom kort.

Mats Johansson, forskare vid KTH, undrar i sitt föreläsningsmaterial ifrån vårterminen 2008 om det
kan vara så att historien upprepar sig. Kina var världsledande på 1300-talet och sedan har makten
gått mellan olika länder. Kan det tänkas att Indien och Kina tillsammans kommer att bli de ledande
nationerna i världen igen?107 I denna studie pekar resultatet att så kan vara fallet. Företagen ifrån
dessa länder har en stor potential, stora hemmamarknader som växer och bildar en kraftig grund och
inkomstkälla att stå på för att kunna expandera globalt. Att deras medelklass och utbildningsnivå
ökar bidrar också till att företagens inkomstkälla ökar. Deras möjligheter att kunna anpassa sig och
utnyttja sin konkurrenskraftiga arbetskraft optimalt är en av de stora delarna. Att de dessutom ökar
sin FDI och FoU i andra länder visar att de har hoppat på tåget och inte tänker lämna det.
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11.1 Framtida studier
Att öka antalet studieobjekt så att större generaliserbarhet kan nås är en rekommendation.
Författarna rekommenderar även framtida studier inom området med inriktning på djupare fokus på
framgångsfaktorerna. Den utveckling som kommer att ske efter finanskrisen kan tänkas vara
intressant och då följa upp asiatiska hightechföretag kontra västerländska och kartlägga vilka som
klarar sig bäst. Författarna rekommenderar också undersökningar kring utvecklingen av reformer
rörande utbildning och sjukvård i Indien och Kina. När de skräddarsydda lösningarna och priset når
klimax, vad kommer att vara avgörande? Hur förhåller sig de olika marknadsföringsstrategierna på
den globala marknaden för hightechföretag är också intressant.
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12 Kritisk granskning av studien
Nedan kommer en kritisk granskning av undersökningen att presenteras ifrån författarna. Val av
metoder, teorier och undersökningsobjekt påverkar de resultat som uppnås och kommer därför att
analyseras.

12.1 Enkätundersökning
Enkätundersökningar medför ofta bredd snarare än djup i informationen som kan utvinnas.
Gällande enkätundersökningen påverkas resultatet av urvalet och svarsfrekvensen. Delphi-metoden
medför ofta högt bortfall, vilket författarna har varit medvetna om under studiens gång. Enkäten
skickades ut till 60 stycken utvalda experter, där totalt 30 stycken svarade. Detta ger en
svarsfrekvens på 50 procent och kan enligt författarna anses som relativt bra med hänsyn till
metodval. Bortfallet på 50 procent kan bero på brist på tid och intresse hos respondenten. Detta med
anledning av att respondenterna som författarna valt ut bland annat är verksamma fondförvaltare,
riskanalytiker, forskare, statligt anställda på utvalda positioner och organisationer. Det innebär att
respondenterna har mer betydelsefulla arbetsuppgifter vilket tar upp all tid och företagens sekretess
kan förhindra respondenterna att svara. Detta urval medför att författarna anser sig ha valt
kvalificerade experter. Om andra respondenter hade valts kunde detta ha påverkat resultatet i viss
mån eftersom att vissa av svaren har relativt liten procentuell skillnad. Högre svarsfrekvens och fler
respondenter kan även det påverka resultatet. Vid val av andra frågor och formuleringar i
undersökningen, kan andra resultat uppnås. Då resultatet i enkätundersökningen är någorlunda
entydigt och samstämmigt med annan forskning och de intervjuer som gjorts, anser författarna att
enkätundersökningen har tämligen hög reliabilitet.

12.2 Intervjuer
Intervjuer kan ofta medföra hög validitet, reliabilitet och informationen anses ha djup snarare än bredd
rörande den information som kan utvinnas. Författarna anser att uppföljningsfrågor är tacksamma i
intervjuer. Beträffande åtta tillfrågade och två genomförda intervjuer, kan resultatet påverkas om andra
och fler informanter hade använts. Anledningen till bortfallet kan bero på ointresse från informantens
sida eller brist på tid. Intervjuer har den nackdelen att de kan bli vinklade och ses ofta ur enbart
informantens perspektiv, men även intervjuarnas frågor och formuleringar kan påverka de svar som
uppkommer. Författarna anser att då de två informanterna är experter inom sitt område kan de anses
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som pålitliga. Att intervjuerna och enkätundersökningen är tämligen samstämmiga anser författarna
stärker intervjuernas och enkätundersökningens validitet och reliabilitet.

12.3 Ekonomiska jämförelser
Då författarna utgått från undersökningsobjektens hemsidor och årsrapporter, kan den sekundära
data

författarna
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ifrån

medföra

att
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kan

vara

förskönade

från

undersökningsobjektens sida. De olika företagen finns i olika länder vilket kan leda till olika
redovisningsmetoder och på så sätt olika resultat, dock har de alla en del som är redovisad på ett
internationellt vis. Dock anser författarna att siffrorna är tämligen pålitliga eftersom de kommer
direkt från företagen och granskas av auktoriserade revisorer. Vid val av andra variabler och
antaganden kan andra ekonomiska tillstånd för undersökningsobjekten uppkomma och andra
slutsatser kan då komma att dras. Författarnas val av värderingsmodeller och teorier påverkar den
bild som ges av undersökningsobjekten, författarna anser att de valda modellerna och teorierna bäst
speglar ett företags ekonomiska tillstånd. Beträffande APT-delen görs antaganden kring betavärdet
och detta medför att andra antaganden ger andra resultat både för APT och för WACC. Även val av
andra tidsintervaller ger andra snittvärden, vilka används i APT. Andra undersökningar108 har gjort
samma antaganden, vilket också författarna anser vara lämpliga. Antalet FoU-platser för
undersökningsobjekten har inte kunnat säkerställas exakt då definitionen av FoU-center spelar in.
Företagen har även valt att inte dra större uppmärksamhet till dessa, vilket försvårar för att nå
exakta siffror.

12.4 Helhetsbedömning
Reliabiliteten och validiteten i undersökningen anser författarna vara tämligen hög med avseende på
samstämmiga informanter, ekonomiska jämförelser och enkätundersökningen samt att studiens
syften uppfyllts. Generaliserbarheten blir begränsad i och med fallstudieformatet och endast fyra
undersökningsobjekt, författarna anser att då studien är samstämmig med forskningsfronten finns
ökad generaliserbarhet. Författarna anser att jämförbarheten mellan studieobjekten och andra
hightechföretag är tämligen hög med avseende på hur de förhåller sig till varandra och andra stora
företag. En del av författarnas källor är artiklar från tidningar och rapporter från Internet.
Författarna anser att då artiklarna är samstämmiga med tidigare forskning och med varandra är de
pålitliga, reliabiliteten kan minska något eftersom de kan vara vinklade. Slutligen anser författarna
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att den totala kvaliteten på studien är tämligen hög eftersom författarna använt sig av flera metoder
och informationskällor för att stärka analysgrunden och de slutsatser som dras.
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14 Bilagor
14.1 Bilaga 1

Antalet studerande i procent i olika utbildningar i förhållande till registrerade medborgare i Kina.109
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