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Sammanfattning 
Problem: Kina har sedan ett antal år tillbaka en medveten strategi att attrahera ny tekno-

logi och kompetens in i landet. Med sina låga löner och oändliga utbud på ar-
betskraft lockar de många företag att till exempel förlägga sin tillverkning där. 
Landets snabba expansion och utveckling medför också att det finns stora 
möjligheter för utländska företag att etablera sig på denna gigantiska marknad. 
Vi ställer oss dock frågorna vilka risker som vissa svenska tillverkningsföretag 
ställs inför i samband med en kinainvestering och hur dessa risker hanteras? 
Samt om dessa risker utmynnar i en extra riskpremie? 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka risker de undersökta svenska 
tillverkningsföretagen beaktar då de investerar i Kina, samt hur dessa risker 
hanteras och hur riskpremien påverkas.  

Metod:  Studien är genomförd med en kvalitativ metod, där fem tillverkande företag i 
regionen runt Jönköping intervjuats angående deras direktinvesteringar i Kina. 
En person från varje företag intervjuades, den som ansågs mest lämpad för 
uppgiften.  

Slutsats: Denna studie bekräftar att företagen beaktar olika risker vid en direktinvester-
ing i Kina. Den värdering som görs av de olika riskerna är delvis beroende på 
vilken avsikt respektive företag har med sin etablering i landet. Vi finner två 
huvudsakliga anledningar till varför företagen väljer att producera i Kina, vilka 
benämns i denna studie som effektiva produktionssökare samt marknadssöka-
re. Dock finner vi några stora risker som är mer påtagliga än andra och som är 
gemensamt för samtliga företag i studien. Dessa mer framträdande risker är 
transfereringsrisker, teknologiska risker samt sociokulturella risker.  

Indirekt finns en extra riskpremie med i kalkylerna, men den kvantifieras inte 
på ett vedertaget sätt i lönsamhetsberäkningarna. Man ser möjligheterna med 
en kinainvestering som oerhört mycket större än de potentiella risker som före-
ligger. Därmed läggs inte någon större vikt vid att kvantifiera riskpremien. 
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Abstract 
Problem: China has a deliberate strategy to attract new technology and competence. 

With their low wages and never ending supply of work force, a lot of compa-
nies locate their production there. China’s rapid paste of expansion and devel-
opment make companies eager to establish themselves on that huge market. 
We want to look into what risks some Swedish manufacturers face and how 
they are dealt with? Do these risks result in an extra risk premium? 

Purpose:  The purpose of this thesis is to describe what risks five Swedish manufacturers 
face when they make an investment in China, besides how these risks are dealt 
with and how the risk premium will be affected. 

Method:  This study is conducted using a qualitative method, where five manufacturing 
companies within the Jönköping region have been interviewed concerning 
their Foreign Direct Investments (FDI) in China. One person from each com-
pany was interviewed, who was considered to be the most suitable for the task. 

Conclusion: This paper confirms that the companies observe the risks while doing an FDI 
in China. The valuation of the different risks depends partly on the purpose 
each company has with their establishment in the country. We have found two 
main reasons why the companies chose to manufacture in China, either as 
market seeker or production efficiency seeker. We have found at least three 
major risks that are more evident than other risks, and that basically all compa-
nies in this paper notice in common. Those more obvious risks are: transfer-
ring of funds and cash flow, unveiling unique production technology and, fi-
nally, risks within the social and cultural context. 

The risk premium is indirectly in consideration when calculating the invest-
ment, but it is not quantified in a conventional way. The possibilities are much 
bigger than the risks, when looking at FDI in China. There are therefore no 
greater efforts made to quantify the risk premium. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till uppsatsen, vilka problem som kommer att behandlas samt syf-
tet med studien. 

1.1 Bakgrund 
Globaliseringen har medfört en betydande omallokering av produktionsanläggningar i värl-
den. I allt större utsträckning äger världens aggregerade varuproduktion rum i så kallade 
lågkostnadsländer.  Stora delar av industriländernas tillverkningsindustri har under senare år 
flyttat eller expanderat sin verksamhet genom direktinvesteringar i utvecklingsländer eller i 
tillväxtländer. Enligt en undersökning som den internationella konsultfirman A. T. Kearney 
gjort, ser de globala investerarna Kina som världsledande inom tillverkning, dessutom är 
det den snabbast växande konsumentmarknaden i världen. Denna utveckling är ingen till-
fällighet. Det är en väl planerad strategi från ledarna sedan årtionden. Kina har som mål-
sättning att växa sig starkt och bli en stormakt utan att bruka våld, så kallad peaceful rise. Vä-
gen dit är ekonomisk tillväxt (Kiesow & Sandklef, 2005). 

Efter Mao Zedongs bortgång 1976 lade den nye ledaren Deng Xiaoping en ny kurs för lan-
dets framtid. Då påbörjades reformen för Kinas makroekonomi från plan- till marknads-
ekonomi. Gränserna öppnades för import och export, den internationella handeln ökade 
och utländsk valuta började strömma in, framför allt genom direktinvesteringar av utländs-
ka företag. För att attrahera utländska investerare har Kina gradvis utformat nästintill ett 
komplett regelsystem för ändamålet. Även skatter och andra förmåner har anpassats för att 
attrahera utländska investerare. Som kronan på verket för de ekonomiska reformerna anses 
anslutningen till världshandelsorganisationen (WTO) år 2001 ha varit. Denna process av 
anpassning till internationell handel och marknadsekonomi har fortsatt och fortsätter än 
idag.  Ekonomin har vuxit i genomsnitt med 11 procent per år och handeln med omkring 
20 procent. 2004 var den totala exporten och importen 1 155 miljarder US-dollar, vilket 
gjorde Kina till världens tredje största handelsnation efter USA och Tyskland. Välståndet i 
Kina har ökat kraftigt. Det finns fler mobiltelefoner än i USA och de eleganta varuhusen är 
fyllda med moderna hushållsmaskiner, modekläder och leksaker. En annan målsättning 
landet har är att fyrdubbla BNP till 2020. När Kina år 2049 firar folkrepublikens hundraårs-
jubileum, vill ledarna ha ett etablerat samhälle av ”medelhögt välstånd på alla fronter”. Kina 
är idag således mycket attraktivt för multinationella företag när de planerar för direktinve-
steringar och allokering av sin produktion (Kiesow & Sandklef, 2005). 

De senaste åren har betydande delar av den svenska tillverkningsindustrins produktion flyt-
tats utomlands. Dagligen får vi genom media uppgifter om ytterliggare företag som plane-
rar en dylik flytt eller att man väljer att expandera sin produktion genom en Foreign Direct In-
vestment, FDI, eller direktinvestering utomlands på svenska. Ett av de främsta skälen är att redu-
cera produktionskostnaderna men även att ta del av nya marknader. År 2004 stod direktin-
vesteringarna i Kina för 3 % av svenska företags totala utlandsinvesteringar.  En väsentlig 
del av detta gäller investering i ny produktionskapacitet. Många av de svenska multinatio-
nella företagen är etablerade i Kina sedan en längre tid tillbaka, vilket medför att flera un-
derleverantörer följer med (Kiesow & Sandklef, 2005). 
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1.2 Problembeskrivning 
Att en utlandsinvestering skapar ytterligare risker än en motsvarande investering i hemlan-
det, ter sig för de flesta naturligt. Efter att ha genomfört en enkätundersökning hävdar Las-
sere och Probert (1998) att finansiella- och affärsrisker är högre i Asien än i Europa. För 
svenska företag innebär kinaetableringar troligtvis större risktagande än att bedriva verk-
samhet endast på hemmamarknader. Kina är trots allt en enpartistat med begränsade 
mänskliga rättigheter. Skyddandet av maktmonopolet är fortfarande centralt och kritik mot 
regimen straffas hårt. Grundläggande friheter som yttrande- och tryckfrihet är fortfarande 
inskränkta. Fackföreningar och politiska organisationer är förbjudna och korruption är inte 
ovanligt.  

För svenska företag innebär en etablering också en valutaexponering och en mängd andra 
risker. Sålunda är internationellt satsande företag mer utsatta för risk, än om de enbart skul-
le ha sin verksamhet nationellt.  

Etableringar i Kina kanske rentav är nödvändigt beroende på landets framtidspotential, 
marknad och växande teknologiska kunnande. Detta skulle kunna bidra till att företagen 
negligerar eller underskattar riskerna vid en investering där. För exempelvis underleverantö-
rer till större industriföretag kan det tänkas att dessa företags framtida existens är beroende 
av en investering i Kina.  

Detta resonemang leder till våra frågeställningar: 

1. Vad är det för risker som de undersökta svenska tillverkningsföretagen beaktar vid inve-
steringar i Kina?  

2. Hur hanterar företagen dessa risker? 

3. Ger dessa risker upphov till en extra riskpremie?   

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka risker de undersökta svenska tillverkningsfö-
retagen beaktar då de investerar i Kina, samt hur dessa risker hanteras och hur riskpremien 
påverkas.   

1.4 Litteraturval 
Vi har valt att använda flera olika källor i vår referensram. Detta är litteratur främst inom 
ämnet FDI samt forskningsartiklar inom ämnet. Risklitteratur är också viktigt i vår refe-
rensdel. Högskolebiblioteket i Jönköping har varit utgångspunkten för vårt litteratursökan-
de.  
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2 Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vilken forskningsmetod vi använt och varför vi valt den metoden. 
Vidare kommer vi att förklara hur vi valt att samla in informationen, och avslutningsvis kritisera den 
valda metoden.  

2.1 Val av metod 

2.1.1 Kvalitativ/Kvantitativ 
Vid empiriska undersökningar finns det två grundläggande metoder att använda sig av, 
nämligen den kvalitativa respektive den kvantitativa metoden. De två olika metoderna är 
mer eller mindre lämpade beroende på vilket syfte och ansats man ämnar ha i sin under-
sökning (Hussey & Hussey, 1997). Att praktiskt bestämma var gränsen går mellan dessa 
metoder kan vara svårt. Grovt förenklat kan man beskriva den kvantitativa metoden som 
en process då information omvandlas till siffror och mängder, varpå statistiska analyser 
därefter utförs. För den kvalitativa metoden däremot står forskarens uppfattning eller tolk-
ning av den insamlade informationen i förgrunden (Holme & Solvang, 1997).  

Enligt Svenning (1996) är syftet med den kvantitativa metoden att samla in och undersöka 
relationer i sin data, samt att man kan få fram kvantifierbar data och därmed generalisera. 
Den kvalitativa metoden däremot används enligt Hussey & Hussey (1997) för att få en dju-
pare kunskap av problemområdet som skall studeras. Starrin (1994) menar att den kvalitati-
va metoden syftar till att finna eller identifiera företeelser eller innebörder som ännu inte är 
kända eller ej kända på ett tillfredsställande sätt. Det är följaktligen en metod, som Starrin 
(1994) utrycker det, ”för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller egenska-
pen hos någonting”. 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning för att vi ville få en djupare inblick i hur fö-
retagen resonerar kring vår frågeställning. Då syftet med uppsatsen inte är att statistiskt be-
visa något eller generalisera, stärkte det valet av en kvalitativ undersökning där ett antal fö-
retag intervjuas. 

2.1.2 Intervjuformer 
Enligt Carlsson (1991) finns det två extrema intervjuformer, strukturerade och ostrukture-
rade intervjuer. Med en strukturerad intervju utgår man från ett frågeformulär där frågorna 
och frågeområden är i förväg strikt bestämda, intervjuaren läser upp frågorna och anteck-
nar svaren. Arksey & Knight (1999) menar att det är viktigt att ha välgenomtänkta frågor 
vid en strukturerad intervju för att få svar på det man ämnar undersöka då det inte finns ut-
rymme för följdfrågor. Denzin & Lincoln, (1994) menar att en sådan intervjuform ger väl-
digt lite utrymme för variation i svaren.  

En ostrukturerad intervju å andra sidan är mer som ett vardagligt samtal mellan två lika 
parter. Intervjuaren har ingen bestämd ordningsföljd på frågorna utan ställer dem utefter 
hur respondenten svarar (Carlsson, 1991). Nackdelen med en sådan form är att det blir 
svårt för forskaren att veta om all relevant information kommit med. Enligt Arksey & 
Knight (1999) kan en sådan intervjuform även leda till ett mer svårtolkat resultat just för att 
det saknas en frågeram.  
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Mellan dessa former kan ett antal olika intervjuformer uppkomma. Vi kommer inte att 
nämna några förutom den vi anser är relevant för vår uppsats. Enligt Wengraf (2001) är 
den mest lämpade för kvalitativa undersökningar den halvstrukturerade intervjuformen. 
Vid en sådan form ska forskaren ha ett frågeformulär med frågor som har en betoning på 
öppna frågor, vilket ger utrymme för respondenten att prata fritt men ger även utrymme 
för intervjuaren att ställa följdfrågor. Darmer & Freytag (1995) kallar den formen för en 
semistrukturerad form och menar att det ger förutsättningar för en dialog mellan respon-
denten och intervjuaren. 

Utifrån detta resonemang valdes en halvstrukturerad form för intervjuerna. Den intervju-
formen ansågs ge en djupare insikt i ämnet, då respondenten får tala fritt samt att intervjua-
ren har möjligheten att ställa följdfrågor. För att få fram relevant information som underlät-
tar analysen av svaren lades en yttre ram för intervjun med en tydlig intervjuguide. Detta 
förhindrar att intervjun eskalerar i fel riktning.  

2.1.3 Intervjuguide 
En intervjuguide upprättades, vars innehåll är kopplad till referensramen (se bilaga 1). Detta 
för att frågorna skulle vara så relevanta som möjligt för att få svar på problemformulering-
en. Guidens struktur följer teorins struktur, vilket ansågs förenkla analysen av empirin och 
teorin. Då en halvstrukturerad intervjuform valts blev guidens funktion att vara ett under-
lag vid intervjuerna.  

2.2 Urval 
Eftersom det är omöjligt att vid undersökningar kunna samla in all nödvändig information, 
observera allt, eller intervjua alla, är det nödvändigt att använda sig av någon urvalsstrategi. 
Då forskarna har för avsikt att upptäcka, förstå och få insikt i det som avses undersökas är 
en målinriktad urvalsstrategi lämpligast. Denna går ut på att finna de mest lämpliga infor-
manterna med hänsyn till de resurser man har till sitt förfogande i form av tid, utrustning 
och ekonomi (Merriam, 1994). 

Denna strategi ansågs vara logisk för vår undersökning, då en kvalitativ undersökning med 
begränsade resurser skulle genomföras.  

2.2.1 Urvalsavgränsning 
Trost (1997) betonar att det inte bör göras för många intervjuer då materialet kan bli alltför 
svårhanterligt, rekommenderat antal är fyra till fem stycken. Med detta som grund bestäm-
de vi att ta med fem olika företag i denna studie. Med vår målinriktade urvalsstrategi valde 
vi att inrikta oss på små och medelstora tillverkande företag i regionen runt Jönköping. Vi 
valde denna inriktning dels därför att för många av dessa företag är det aktuellt med kinain-
vesteringar av olika anledningar, dels för att antalet av dessa företag är stort. Detta grundar 
vi på medias bevakning inom området den senaste tiden. Vi fokuserade dessutom på att ur-
valet skulle visa på ett par olika typfall avseende varför man investerar i Kina.  

Saunders, Lewis & Thornhill (2000) använder begreppet bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
respondenten väljs utifrån tillgänglighet. Detta var något vi tillämpade då det främst på 
grund av tidsaspekten skulle kunna bli svårt att boka upp ledande befattningshavare för en 
intervju. Även den geografiska avgränsningen hade viss betydelse här. De företag vi kom 
att välja föll inom ramen för vilka resurser som vi kunde lägga på undersökningen.   
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2.2.2 Företagen 
Efter egen kunskap visste vi att Nefab AB hade investerat i Kina. Genom att kontakta dem 
erhöll vi tips om ytterligare företag i regionen som planerade en kinainvestering. Dessutom 
kontaktades Värnamo Näringsliv, vilket är en intresseorganisation för företag i regionen. 
De gav tips om andra relevanta företag. Vi kontaktade cirka femton företag, av vilka fem 
stycken valdes ut för denna studie. 

Valet av intervjupersonerna föll sig naturligt då vårt mål var att intervjua den finansansvari-
ge för respektive företag. I ett par av fallen var företagets VD något mer relevant som re-
spondent. Emellertid bekräftade samtliga att de besatt en stor kännedom och insyn, samt 
att de hade en nyckelroll i respektive företags investering i Kina. Holme & Solvang (1997) 
resonerar om att man ska använda sig av informanter som har stor kunskap inom det ämne 
som ska undersökas. 

Nedan följer en kort beskrivning av de företag som deltog i studien, samt vilka personer vi 
intervjuade och vilken befattning dessa har inom företaget.  

 Petterssons Järnförädling AB utvecklar, tillverkar och marknadsför metallkomponenter 
till klädhängarindustrin. Koncernen omsätter knappt 200 MSEK Moderbolaget är 
beläget utanför Hillerstorp. För närvarande bygger de en ny produktionsanläggning 
i Kina. De har etablerat ett helägt dotterbolag i Kina. Vi hade här en telefonintervju 
med VD Hans Ihreståhl. Vidare i uppsatsen benämner vi företaget Petterssons. 

 Anza AB som är nordens största producent av måleriverktyg, samt en av de bety-
dande producenterna i Europa. Moderbolaget ligger i Bankeryd och koncernen 
omsätter nästan 500 MSEK. I Kina etablerade man sig med ett Joint Venture år 
2000 och gör för tillfället en tilläggs investering på ett par MSEK. Vi intervjuade 
här VD Mats Bjelksjö. Vidare i uppsatsen benämner vi företaget Anza. 

 Rapid Granulator AB som är världsledande på att producera och marknadsföra gra-
nulatorer till plastindustrin omsätter mellan 300-400 MSEK. Huvudkontor och en 
stor del av produktionen ligger i Bredaryd. Företaget har just etablerat ett helägt 
dotterbolag i Kina vilket är en investering om ca ett par MSEK. Vi intervjuade här 
ekonomichef Anders Dahlberg via telefon. Vidare i uppsatsen benämner vi företa-
get Rapid Granulator. 

 Fagerhults Belysning AB som är en av Europas ledande belysningskoncerner. De ut-
vecklar, producerar och marknadsför belysningssystem. Koncernen omsätter nära 
1,4 miljarder SEK och har sitt huvudkontor i Fagerhult i Habo kommun. De har 
just invigt sin nya och första fabrik i Kina, (april 2005). Vi hade här en intervju med 
ekonomidirektör Ulf Karlsson. Vidare i uppsatsen benämner vi företaget Fagerhult. 

 Nefab AB tillhandahåller kompletta förpackningslösningar till multinationella indu-
strikoncerner, främst inom telekom- och fordonsindustrin. Koncernen har huvud-
kontor i Jönköping och omsätter drygt 1,3 miljarder SEK. Sin senaste investering i 
Kina gjorde Nefab år 2000. Vi intervjuade här finans- och ekonomidirektör Anna 
Ståhlenbring. Vidare i uppsatsen benämner vi företaget Nefab. 

2.3 Metodkritik 
Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet och anger i vilken utsträckning resultaten från 
den valda mätmetoden påverkas av tillfälligheter (Andersen, 1998). Vad detta innebär är att 
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vid full tillförlitlighet ska samma utfall av undersökningen upprepas vid ett senare tillfälle 
med samma förutsättningar (Trost, 1997).  

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses mätas Förenk-
lat uttryckt är det som att forskaren ska undersöka det han/hon ska undersöka, inget annat. 
Skulle det till exempel vid en intervju fås ett svar på annat än det frågade anses dessa sakna 
validitet, trots att svaren kan vara av intresse för forskaren. Vanliga orsaker till sämre validi-
tet är exempelvis dåligt formulerade eller ledande frågor (Andersen, 1998). 

Något som starkt sammankopplas eller ligger nära begreppen reliabilitet och validitet är 
konceptet objektivitet. Det är väldigt svårt att vara helt objektiv vid sin studie, det är emel-
lertid inget som bör eftersträvas, men intervjuaren skall försöka undvika att påverka den in-
tervjuade med sina egna uppfattningar, således bör alltför detaljerade frågor undvikas (An-
dersen, 1998).  

Reliabiliteten i denna studie kan tänkas vara något bristfällig. Vi har valt att intervjua endast 
en person från varje företag, vilket kan ge en subjektiv bild av verkligheten. Anledningen är 
studiens tidsbegränsning. Intervjupersonen har dock ansetts vara den mest lämpade perso-
nen för uppgiften på respektive företag, enligt företagen själva. De har hävdat att personen 
i fråga haft mest detaljkännedom och insyn i det relevanta området.  

Vår intervjuguide kan ge ett intryck av att innehålla ledande frågor. Dock anser vi att validi-
teten ligger på en relativt accepterad nivå. Med hjälp av intervjuguiden har frågor av rätt in-
nehåll använts vid intervjuerna. Vi har hamnat en bit från ämnet stundtals, men då har in-
tervjun styrts tillbaka till de relevanta frågorna. Följdfrågor har i många fall ställts i dels för-
klarande och dels fördjupande syfte.  På grund av tillgänglighet blev telefonintervju det 
mest lämpliga för två av företagen. Trots att detta intervjuförfarande inte överensstämmer 
med de övriga, ansågs det relevant att ta med dessa två företagen i studien då deras potenti-
ella informationsvärde var betydelsefullt. Detta ansågs inte påverka validiteten negativt, då 
högtalartelefon användes och intervjun kunde genomföras på samma sätt som de personli-
ga intervjuerna. Dessutom blev det ingen skillnad i bearbetningen av informationen då vi 
lyssnade på de inspelade intervjuerna från en ljudfil. 

Svaren vi fått på intervjuerna är grunden för vårt empirikapitel. Svaren är inte redovisade 
ordagrant, utan är vår tolkning av vad de intervjuade har sagt och sammanställt som sam-
manfattande referat. För att ha möjligheten att analysera och tolka på ett tillfredställande 
sätt, har vi använt en digital röstdiktafon, efter medgivande av de intervjuade. Vi har inte 
lagt till information i empirin som inte framkommit under intervjuerna. Vi jämför vår em-
piri med teorin i analysen. Här finns även egna åsikter och kommentarer till det analysera-
de. 
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3 Referensram 
I detta kapitel kommer vald teori att presenteras. Denna teori ligger till grund för den empiriska undersök-
ningen samt den kommande analysen av undersökningen. 

3.1 Varför blir företag multinationella? 
Av strategiska skäl expanderar företag för att existera och agera på en internationell mark-
nad. Eiteman, Stonehill & Moffet (2004) hävdar att det framför allt är fem olika motiv till 
varför företag blir multinationella:  

• Marknadssökare är företag, vilka ser antingen en potentiell ny marknad för deras 
produkter eller tjänster, eller möjligheter att konkurrera med redan etablerade före-
tag på en speciell marknad i ett speciellt land. 

• Råmaterial är drivkraften för många företag då källan till deras produkter ofta är lo-
kaliserat i ett speciellt land. Företag är ofta verksamma inom olje-, gruv-, växtod-
lings- och skogsindustrin.   

• Produktionseffektivitets sökare är företag som tror att de kan sänka kostnader, och på 
andra sätt effektivisera produktionen i ett speciellt land och region. 

• Kunskaps sökare letar efter länder och regioner med en koncentration av en viss kun-
skap för att kunna dra nytta av denna. Exempel är Silicon Valley i Kalifornien, där 
de har stor koncentration av experter inom datormjukvara, varför många mjukvaru-
tillverkare har lokaliserat sig där. 

• Politisk stabilitet kan vara ett skäl till varför man väljer ett visst land. Länder med 
oroligheter och risk för krig påverkar givetvis möjligheterna att effektivt bedriva en 
affärsverksamhet. 

 
Att företag är mer konkurrenskraftiga i ett land än i ett annat tillhör teorin om komparativa 
fördelar. Innebörden av komparativa fördelar är i stort att ett land eller region ofta är speci-
aliserat på en viss typ av industri, kunskap eller liknande. Att utföra verksamhet av denna 
landsspecifika karaktär i det landet är ofta en produktiv och kostandseffektiv lösning, då 
man kan dra nytta av alla fördelar. Uppkomsten till detta kan bero på många faktorer, men 
ofta på nationella faktorer så som råmaterialtillgång och traditioner (Porter, 1990). 
 

3.2 Hur blir företag multinationella? 
Man kan bli multinationell på många olika sätt och dessa kan delas upp i ett antal olika ni-
våer. Den stora frågan är dock om man ska exportera eller producera utomlands, vilket är 
detsamma som att vara ett nationellt företag eller vara ett multinationellt. 

Ett företag kan välja att exportera sina varor eller tjänster. Detta kan ses som det lättaste 
sättet att nå ut på en internationell marknad. Några direktinvesteringar behöver inte komma 
på tal, utan endast kontakter med eventuella kunder, samt kunskap om export till de till-
tänkta länder är vad som krävs. 

Att låta leverantörer på den tilltänkta marknaden tillverka produkterna på licens kan ses 
som nästa steg mot en internationalisering. Man säljer då, som moderföretag, tillverknings-
rättigheter och låter samarbetspartnern själv sälja produkterna på marknaden.  
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Att sälja tillverkningslicenser kan dock ofta vara förknippat med en lägre avkastning jäm-
fört med om man tillverkar själv. Fler led i kedjan ska ta del av rörelsemarginalen. Om man 
vill tillverka själv kan man ingå i en joint venture, vilket innebär att man har ett delat ägarskap 
av en verksamhet utomlands. Man kan då ta del av avkastningen som den strategiska af-
färsenheten genererar. Om man äger mer än femtio procent av affärsenheten så brukar den 
kallas ett dotterbolag till det ägande företaget. 

Om man bestämmer sig för att starta upp en helt ny verksamhet kallar man det en greenfield 
investment. Ett uppköp av en befintlig verksamhet kan i vissa fall vara bättre. Det går fram-
för allt fortare att komma igång. 

Strategiska allianser finns i olika former. Det kan vara att dela på utvecklingskostnader inom 
högteknologisk industri. Detta förekommer till exempel inom flygindustrin. Strategiska alli-
anser förekommer också inom marknadsföring, men kan då vara olagliga och gå under 
namnet karteller (Eiteman et al, 2004).  

3.3 Risker vid FDI? 
Hur risker identifieras kan ofta förklaras utifrån modeller. Inom riskhanteringslitteraturen 
finns det olika angreppsvinklar beroende på vad för sorts risker det handlar om. För att 
dela in och klassificera risker av makrokaraktär så används ofta STEP modellen. Denna de-
lar in de omvärldsspecifika riskerna i fyra huvudgrupper; Sociala-, Teknologiska-, Ekono-
miska- och Politiska risker. Då de juridiska riskerna är av stor betydelse i Kina har vi även 
lagt till detta som en kategori av risker. Vi har valt att använda detta upplägg som vår grund 
i vår teori då det täcker de övergripande riskerna ett företag möter vid en direktinvestering 
utomlands.  

3.3.1 Politiska risker  
Golubeva (2001) betonar att speciellt politiska risker är viktigt att beakta då företag gör en 
direktinvestering. I kontrast till detta fann Meyer (1996) inte effekterna av de politiska ris-
kerna genom en analys av 269 tyska och engelska företag som investerat i fem olika utveck-
lingsländer. Det råder alltså delade meningar om hur viktiga de politiska riskerna är. En för-
ståelse om vilka de är och att de existerar, är dock av stor betydelse. Eiteman et al. (2004) 
delar in de politiska riskerna i företags specifika-, lands specifika- och global specifika ris-
ker. Butler (2004) har en annan indelning av risker och menar att landsspecifika risker är de 
politiska- och finansiella riskerna. Andemeningen är dock densamma, och vi har valt att 
klassificera dem efter Eiteman et al. (2004). 

3.3.1.1 Företagsspecifika politiska risker 
De företagsspecifika riskerna är mikrorisker och den mest omfattande och viktiga risken är 
kontrollrisken. Detta är risken för att effektivt kunna ha kontroll över sitt dotterbolag eller 
annan verksamhet. Att ha kontroll över sin verksamhet och att inte vara begränsad av 
myndigheters krav kan vara avgörande. Den viktigaste kontrollrisken är motstridiga mål 
mellan värdnationens myndigheter och företaget som agerar på den marknaden. Man kan 
styra, kontrollera och begränsa kontrollriskerna på olika sätt (Eiteman et al, 2004).   

Ett sätt är att förhandla investeringsavtal vilka reglerar vilka rättigheter och skyldigheter 
som både värdnationen och företaget har. En vägledning för transaktionskostnader, trans-
aktionsflöden etc. bör framgå av avtalet (Eiteman et al, 2004).  
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Investeringsförsäkringar och garantier är ett annat sätt då risken från företaget skjuts över 
till aktörer i hemlandet. Risker som kan täckas av dessa försäkringsgivare kan vara att göra 
icke tillgängliga kassaflöden tillgängliga för företaget, de tidigare nämnda transfereringsris-
kerna. Försäkringarna kan också gälla risker för att äga och förvalta fastigheter, fysiska ska-
dor orsakade av krig och liknande händelser, och att de täcker förlorade intäkter om sådana 
händelser inträffar (Eiteman et al, 2004). 

När man väl har tagit beslutet att investera utomlands är det viktigt att fortsätta diskussio-
nerna med värdnationens myndigheter. Man bör då ta upp frågor som; om lokal finansie-
ring är möjlig, hur transporter fungerar och kontrolleras, hur teknologier och marknaden är 
kontrollerade. Investerarna kan till exempel finansiera sin verksamhet med stor del lokala 
skulder för att få myndigheterna att värna om företagets verksamhet. Om banksystemet i 
ett värdland däremot anses otillförlitligt kan det vara bättre att söka sitt kapital på flera olika 
kapitalmarknader (Eiteman et al, 2004). 

3.3.1.2 Landsspecifika politiska risker 
De landsspecifika riskerna, vilka även kan ses som traditionella makrorisker, är transfere-
ringsrisk och kulturella eller institutionella risker.  

Transfereringsrisker uppstår vanligen vid så kallade blocked funds. Dessa kan uppstå då värd-
nationens valuta inte tillåts flytta ut från landet. Utdelningen som betalas mellan dotterbo-
lag och moderbolag är exempel på transaktion som kan bli låst som så kallad blocked 
funds. Det finns olika sätt att möta detta problem. Man kan bland annat ha strategier för att 
återinvestera detta kapital i verksamheten. Tanken är att en investering (kapitalet som inte 
kan föras ut ur landet) ska ge avkastning senare, då kapital återigen tillåts flöda mellan de 
aktuella länderna. Detta kan skapa problem om moderbolaget har dålig likviditet och är be-
roende av inkomster från sin utländska verksamhet (Eiteman et al, 2004). 

3.3.1.3 Globalspecifika politiska risker 
Risken för krig, terrorattentat och andra våldsdåd kan ses som globala risker. Fattigdom, 
antiglobaliseringsrörelsens aktioner och risker för cyberattacker kan också vålla problem för 
det internationella företaget i ett globalt perspektiv (Eiteman et al, 2004). 

3.3.2 Ekonomiska och Internationella finansieringsrisker 
Ett flertal risker associerade med ekonomi och finansiering existerar, men vi har dock valt 
att förklara de risker som företag direkt kommer i kontakt med i sin operativa sfär. Expo-
nering för valutakursförändringar samt hur man ska finansiera den utländska verksamheten 
anser vi vara de viktigaste riskområdena. 
 

3.3.3 Valutakursexponering 
Att vara utsatt för valutakursförändringar kan kategoriseras i tre olika typer av exponering. 
Dessa är redovisningsmässig exponering, exponering av verksamheten och transaktionsex-
ponering.  

Den redovisningsmässiga exponeringen uppkommer av ändringar av till exempel moderbo-
lagets egna konsoliderade satsade kapital på grund av växelkursfluktuationer. Ägarandelen i 
utlandet är konstant, men på koncernnivå ses fluktuation av det egna kapitalet (Eiteman et 
al, 2004). 
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Med exponering av verksamheten menar man hur framtida kassaflöden, sett från moderfö-
retagets synvinkel, varierar som en följd av att växelkurser kan förändras. Har man till ex-
empel lönsamhetsberäknat den utländska verksamheten från moderbolagets synvinkel, blir 
kassaflöden och därmed också lönsamheten från utlandsverksamheten varierande i fas med 
växelkursförändringar (Moosa, 2003). 

När handel sker mellan olika länder med olika valutor och då företag har sin verksamhet i 
olika delar av världen, är alla parter utsatta för en transaktionsexponering. Detta innebär att 
förändringar i växelkurser mellan valutorna påverkar kassaflödena mellan de olika aktörer-
na. För den ena kan det vara en fördel och denne gör en ekonomisk vinning, men för den 
andre en nackdel och denne kan göra en förlust (Moosa, 2003). 

Valutariskhantering och hedging 

Det finns olika sätt att skydda sig mot valutakursfluktuationer vilket brukar kallas hedging 
eller valutahedging. Man kan också låta bli att skydda sina kapitalflöden mot fluktuationer 
och lämna dem uncovered. Detta kan ibland vara den bästa strategin om valutakurserna för-
ändras i positiv riktning och att man gör en vinst som grundar sig på växelkursfluktuatio-
nen. Att vara oskyddad är dock riskfyllt vilket kan leda till stora förluster om en valuta 
dramatiskt försvagas eller stärks (Butler, 2004). 

Med en valutatermin förbinder sig aktören att köpa eller sälja en viss valuta till en förutbe-
stämd växelkurs vid ett framtida tillfälle. Terminer kan antingen handlas som standardise-
rade kontrakt, vilket kallas future contract, eller så skräddarsyr utfärdaren ett kontrakt med ett 
visst belopp, vilket kallas forward contract. Futures handlas på speciella valutamarknader me-
dan forward contracts bestäms av köpare och säljare individuellt, vanligtvis mellan ett före-
tag och en bank. Med en valutatermin vet aktören vilket framtida belopp en transaktion 
kommer att ge. Om växelkursen förändras så att aktören hade tjänat på att växla pengarna 
avista, så måste denne ändå fullfölja sitt åtagande genom terminen. Om däremot växelkur-
sen avista skulle ha gett aktören förluster, står denne skyddad med sitt terminskontrakt 
(Butler, 2004). 

Valutaoptioner finns i antingen sälj- eller köpvariant. Köpoptionen ger köparen rätten att 
köpa en viss valuta till en viss växelkurs på lösendagen, medan säljoptionen ger köparen 
rätten att sälja till en viss växelkurs. För att köpa en option får handlaren betala en premie. 
Premiens storlek, eller optionens marknadsvärde, beror på två faktorer. Dels på hur avista-
kursen förhåller sig till lösenkursen, vilket kallas intrinsic value, och dels på tiden till lösenda-
gen vilket kallas tidsvärdet. Köparen av en option skyddar sig mot antingen en upp eller ned-
gång av växelkursen. Om valutakursen utvecklar sig till fördel för innehavaren, så används 
inte optionen. Kostnaden för skyddet är dock premien. Om däremot växelkursen utvecklar 
sig till innehavarens nackdel, så löser man ut optionen till lösenkursen, dock sänker kostna-
den för premien resultatet (Butler, 2004). 

Många företag har speciella strategier för hur aktörer kan behandla valutakursfluktuationer. 
En kombination av terminer, optioner och att vara oskyddad är ofta vanligt. Risk-aversa fö-
retag tenderar till att skydda hela sina belopp med terminer och optioner, medan mer risk-
benägna väljer att lämna kassaflöden oskyddade om de anser att vinster kan göras (Eiteman 
et al, 2004). 
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3.3.4 Finansiering 
Att finansiera sin utländska verksamhet kan lösas på många olika sätt. Investerarna kan väl-
ja att finansiera sin verksamhet med att skuldsätta sig på den lokala marknaden, till en stor 
del av det totala kapitalet. Detta får landets myndigheter att värna om företagets verksam-
het eftersom de lokala bankerna och finansierarna ska överleva. Detta kallas att investera-
ren har en thin equity base, vilket innebär att det egna kapitalet är litet i förhållande till skul-
derna. Om banksystemet och den institutionella miljön i landet är instabil, kan en thin equi-
ty base vara väldigt riskabelt (Eiteman et al, 2004). 

Att finansiera verksamheten med eget kapital kan vara bra för att undvika risker enligt 
ovan. Nytt aktiekapital kan antingen skaffas på hemmamarknaden eller att företaget försö-
ker få in kapital på den internationella kapitalmarknaden. En segmenterad kapitalmarknad 
innebär att prissättningen av utgivna aktier kan bli felaktig. Detta kan bero på att det är för 
få aktörer på marknaden och att intresset för aktien då kan bli lidande, vilket resulterar i en 
lägre aktiekurs. Indirekt innebär detta att företaget som vill få in kapital, får mindre kapital. 
Mindre länders kapitalmarknader, vilka kan ha restriktioner för internationella investerare 
jämfört med de nationella, kan också göra att marknaden blir segmenterad. Detta på grund 
av att aktörerna inte får agera på samma villkor. Om aktören däremot försöker lansera sina 
aktier på en integrerade marknad kan denne få en mer rättvis prissättning. Detta innebär att 
fler aktörer (köpare) finns på marknaden och att konkurrensen gör att aktiekursen blir mer 
rättvisande (Eiteman et al, 2004). 

3.3.5 Sociala-, kulturella- och institutionella risker 
Vissa länder kräver att ägandet av verksamheten i det specifika landet ska utgöras av en viss 
inhemsk del. Detta kan även gälla sammansättningen av ledningen samt den totala arbets-
styrkan. De lokala inhemska ägarnas, beslutsfattarnas och anställdas mål kan ofta skilja sig 
från moderbolagets eller det utlandsstationerade företaget. Kontrollen och produktionen av 
den utländska verksamheten kan bli lidande (Ehrengren, 1986) 

Kultur kan ses som sättet människor lever och kommunicerar på samt hur de agerar gent-
emot varandra i den miljö de befinner sig i. Det kan definieras som ett system av kunskap 
och standarder för dess grundläggande antaganden och värderingar samt hur det sociala be-
teendet överförs till varandra för att anpassa människan till miljön. Språk, etniskt påbrå och 
religion är de största egenskaper som kan urskilja olika kulturer åt. Dessa behöver inte vara 
landsspecifika, men kan dock ofta förknippas med detta då gränserna kan åtskilja de socia-
la, juridiska och politiska miljöerna (Fatehi, 1996). 

Vidare menar Fatehi (1996) att det kan uppstå subkulturer inom länder med multikulturella 
inslag. Ett tydligt exempel är USA där det skapas ett visst beteende mönster som gör att 
man uppfattar olika sociala situationer på ett enat accepterat sätt. Dessa subkulturer kan 
vara oerhört svåra att särskilja och förstå. För att känna till själva kulturen kan språket eller 
det etniska påbrået säga en del, men skall däremot det grundläggande förstås i en viss kultur 
är religionen av stor betydelse. Genom den menar Fatehi (1996) att en god förståelse för en 
kultur kan uppnås  vilket är speciellt viktigt för affärsmän som agerar internationellt.  

Enligt Schneider och Barsoux (1997) är det vid en internationell investering viktigt att kun-
na förstå de kulturella skillnaderna mellan den egna kulturen och kulturen i landet man äm-
nar investera i. Detta är ett nödvändigt första steg för att kunna strategisk analysera möjlig-
heter och hot. De menar att företag är beroende av samspelet mellan dess närmiljö och 
omvärld. Detta beroende inkluderar även företagskulturen i relation till kulturen i landet de 
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vill etablera sig i. Fatehi (1996) utvecklar resonemanget och menar att nyckeln till att multi-
nationella företag lyckas vid global expansion beror på företagets förmåga att förstå och ta 
till sig de grundläggande kulturella aspekterna i det land de avser investera i. Samtidigt är 
det av stor betydelse att bibehålla sin egen företagskultur som gör att företaget är konkur-
renskraftigt. Det är enligt Fatehi (1996) de företag som anpassar sig efter samhället och 
dess dominanta karaktäristiska kultur som oftast  överlever på lång sikt.  

Lewis (1996) delar in samtliga kulturer i tre grupper vilka han kategoriserar linjäraktiva, 
multiaktiva samt reaktiva. Han menar att alla kulturer i olika länder och världsdelar kan pla-
ceras i någon av dessa grupper, eller en blandning av dessa. De linjäraktiva karaktäriseras av 
att de är tystlåtna, gör en sak i taget, håller sig till fakta, följer fastställda rutiner, håller isär 
sociala och yrkesmässiga aktiviteter. De multiaktiva är i stort sett motsatsen till de linjärak-
tiva och kännetecknas av pratsamhet, att de planerar i stort, att de gör flera saker samtidigt, 
att de kombinerar sociala och yrkesmässiga aktiviteter. Och till sist de reaktiva som utmär-
ker sig genom att vara goda lyssnare, jobba flexibelt, se till helheten, anse att ett uttalande är 
ett löfte, undvika konfrontationer. Enligt Lewis (1996) tillhör större delen av skandinaverna 
den linjäraktiva kulturgruppen. De flesta asiater däremot, med bland annat Kina, kategori-
seras i den reaktiva gruppen något blandat med den multiaktiva kulturgruppen. När dessa 
kulturer möts kan missförstånd på kommunikationsplanet uppstå samt att man uppfattar 
varandra som oförstående, vilket kan ha ödesdigra konsekvenser (Lewis, 1996).  

3.3.6 Teknologiska risker 
Om kunskapen och teknologin i det land man investerar i är begränsad eller låg kan höga 
kostnader för upplärning och utbildning uppstå (Johnson & Scholes, 2002).  

Charles och Jeremy (1992) menar att produktionsteknologi kan identifieras genom att dela 
in den i tre huvudområden; hårdvara, information och kunskap. Med hårdvara menas maski-
ner, utrustning, materialtillgång och hela informationssystem. Informationen avser samlad 
data, dokumentationer, manualer, mjukvara, standardspecifikationer och användarhand-
böcker. Kunskap avser det som krävs för att förstå ursprunget och påverkan av teknologin 
och processerna för att producera, behärska och värdera dessa. Då teknologin ska överfö-
ras till ett annat land måste samtliga berörda aspekter medföras för att överföringen ska bli 
effektiv, men risken för exponering av teknologin ökar avsevärt (Charles & Jeremy, 1992). 

Enligt Gee (1981) måste utöver ledarskap och kunskap även utbildning och träningshjälp 
följa med för att teknologin ska användas verkningsfullt, vilket ökar riskerna ytterligare. 
Genom ett helägt dotterbolag kan investerarna lättare hantera riskerna för kopiering av 
teknologin och förhindra att kunskapen överförs till utomstående. Men från värdlandets 
synvinkel är detta ofta inte önskvärt med anledning av det just nämnda. Då utländska inve-
sterare blottlägger sin verksamhet genom att tillåta insyn från landets myndigheter och ak-
törer kan detta få konsekvenser i framtiden. Då myndigheterna inte tycker att kunskap, 
kompetens eller ny produktionsteknologi tillförs längre kan detta leda till att företaget 
motarbetas av myndigheterna till fördel åt de inhemska företagen så att dessa får minskad 
konkurrens (Gee, 1981). 

3.3.7 Juridiska risker 
Många länder, och då framför allt utvecklingsländer, kan ha ett juridiskt system som inte 
alltid främjar rättvisan. Korruption och nepotism i rättssystemet kan vara orsaker som för-
svagar skydd av idéer och innovationer. Företag som konfronteras med korruption har ofta 
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strategier och handlingsprogram för hur man ska hantera detta. I hemlandet kan korruption 
vara något som aldrig skulle komma på tal eller bli accepterat. Vid en utlandsinvestering 
kan vissa företag dock vara tvungna att acceptera detta. Ofta kan i dessa fall lokalt anställda 
i ledningen vara ett bra alternativ. De känner till hur det politiska systemet fungerar och hur 
korruptionshanteringen går till (Eiteman et al, 2004). 

De vanligaste kategorierna av immaterialrättigheter, som på engelska benämns intellectual 
property rights med den allmänt accepterade förkortningen IPR, är: 

• Patent 

• Varumärken 

• Mönsterskydd (industridesign) 

• Upphovsrätt  

Enligt Byström och Einarsson (2002) finns det stora skillnader mellan världens nationer 
angående immaterialrättsligt skydd. De olika typerna av IPR existerar inte överallt, och där 
de existerar kan det förekomma skillnader i detaljer, exempelvis avgränsning om vad som 
är patenterbart eller längden för skyddstiden.  Det råder ett tydligt samband mellan graden 
av skydd för IPR och industriell utvecklingsnivå. Således är det industriländerna som har ett 
starkt skydd av IPR (Byström & Einarsson, 2002). 

Multinationella företag måste ansöka om skydd för IPR genom varje lands legala processer. 
Emellertid har vissa utvecklingsländers domstolar historiskt gjort väldigt svaga insatser för 
att värna om skydd för IPR. I dessa länder kan den legala processen vara dyr och ofta in-
kludera mutor. Numera finns det ett världsomfattande fördrag till skydd för IPR och detta 
har godkänts av de flesta stora länder. Exempelvis var det ett nödvändigt villkor för Kina 
att skriva under detta fördrag då man år 2001 gick med i WTO (Eiteman et al, 2004).  

Ovan nämnda fördrag går under den internationellt vedertagna benämningen TRIPS (Tra-
de Related aspects of Intellectual Property Rights) och antogs år 1994 tillsammans med de 
andra avtalen i det då nybildade WTO. Sålunda utgör TRIPS en del av det allmänna regel-
verket inom WTO. Genom TRIPS har det för första gången stadsfästs en världsomfattan-
de minimistandard för att skydda IPR. Nämnda minimistandard ligger på en hög nivå och 
omfattar de flesta skyddskrav som i-länderna kunde enas om (Byström & Einarsson, 2002). 

3.4 Riskpremie och kalkylränta 
Begreppet riskpremie är ett brett begrepp inom all finansiell planering. Enligt Wramsby och 
Österlund (2005) definieras det som den term som adderas till den riskfria räntan för att 
komma fram till en riskjusterad kalkylränta som används vid en investering av ett projekt 
eller i ett företag. Då erhålls formeln:  

• Kalkylränta = riskfri ränta + riskpremie 

Desto högre risk i ett projekt desto högre riskpremie, vilket leder till en högre kalkylränta, 
som i sin tur innebär att nuvärdet av de framtida vinsterna eller kassaflödena blir mindre. 
Det är således viktigt att avgöra huruvida risken i ett enskilt projekt skiljer sig från risken i 
företagets tillgångar som helhet. Om ett företag väljer att använda samma kalkylränta för 
olika projekt med olika risk kan detta hanteras genom att riskjustera de framtida betalnings-



 

 14

strömmarna istället för att justera kalkylräntan. Om ändå kalkylräntan skall justeras hur kan 
då en relevant riskpremie uppskattas? 

Wramsby och Österlund (2005) argumenterar att problemet med att uppskatta riskpremi-
ens storlek för olika projekt kan lösas genom att använda CAPM (Capital Asset Pricing 
Model). Enligt CAPM står en tillgångs förväntade avkastning i relation till dess risk. CAPM 
innebär i korthet att den specifika risk en viss tillgång har kan relateras till marknadsportföl-
jens risk genom följande samband: 

• Riskpremie = Betaproj * (Rm-Rf) 

Där (Rm-Rf) är marknadens riskpremie. Ett projekts Betavärde blir således ett uttryck för 
hur många gånger större risken är i projektet jämfört med marknadsrisken. Kan man då på 
ett relevant sätt bestämma ett projekts betavärde? Ja, det skall vara möjligt menar Wramsby 
och Österlund (2005), om man kan få historisk information om värdeutveckling och betal-
ningsströmmar på tillgångar som används i jämförbara projekt. I detta antas att historisk in-
formation ger en tillfredställande approximation om den framtida utvecklingen. 

Huvudsakligen används idag två olika typer av kalkylräntor beroende på om aktieägarnas 
avkastningskrav, eller med andra ord kostnaden för det egna kapitalet (re), skall användas, 
eller om företagets genomsnittliga kapitalkostnad som företagets samtliga finansiärer kräver 
skall användas. Det senare går under benämningen rwacc (wacc står för weighted average cost 
of capital). De respektive kalkylräntorna uttrycks då enligt följande formler: 

• re=rf + rp 

• rwacc= re*EK/TK+ rs*S/TK*(1-skattesats) 

(Wramsby & Österlund, 2005). 

Vid en utlandsinvestering bör riskpremien och därmed kalkylräntan justeras upp för de 
speciella risker som är relevanta för det land där investeringen görs. Ett alternativ är att 
riskjustera de kassaflödena som moderföretaget kalkylerar med. När multinationella företag 
kalkylerar på en direktinvestering utomlands görs det från två olika synvinklar, från moder-
företagets synvinkel i hemlandet och från det så kallade projektets synvinkel lokalt i landet 
där investeringen görs. I det förstnämnda exemplet räknas de kassaflöden som kommer att 
bli tillgängliga för moderbolaget, främst utdelningar, om till hemlandets valuta och konsoli-
deras i dess redovisning. I det senare fallet kommer de rörelsegenererande kassaflödena i 
projektet kalkyleras i lokal valuta. Detta kan då jämföras med alternativa investeringsmöj-
ligheter i det givna landet. Följaktligen är det ingen garanti att ett positivt nettonuvärde för 
projektet i lokalvaluta blir ett positivt nettonuvärde för moderföretaget och aktieägarna i 
hemlandet. Detta främst på grund av valutarisken, men också att inte hela dotterbolagets 
(projektets) kassaflöden blir tillgängliga för moderbolaget (Eiteman et al, 2004). 

3.5 Kinas attraktionskraft 
För att attrahera utländska investerare har Kina gradvis utformat ett nästintill komplett re-
gelsystem. De mest betydelsefulla lagarna som antagits för detta ändamål är: The Law of the 
People's Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures, The Law of the People's Republic 
of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures och The Law of the People's Republic of China 
on Wholly Foreign-Owned Enterprises. Dessa är av oerhörd betydelse för öppnandet av grän-
serna mot utländska investerare, samt att investerarna säkert ska kunna bedriva oberoende 
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verksamhet och ha högre rättssäkerhet. Då landet antogs som medlem av WTO ändrades 
massor av lagar för att helt anpassas och tillmötesgå internationella krav (Investment in China 
FAQ, 2005).   

Även skatter och andra förmåner har anpassats för att attrahera utländska investerare. In-
komstskatten i Kina är normalt 33 %,  men sänkt till 15 % för utländska investerare i eko-
nomiska regioner, såsom i inlandet och i utvecklingsområden, och sänkt till  24 % i väl ut-
vecklade områden och kustområden. Mervärdeskatten ligger på 12 % (Investment in China 
FAQ, 2005).   

Produktionsföretag som planerar att vara kvar i landet i minst tio år, får från och med de 
går med vinst två helt skattefria år samt en 50 % sänkning de tre följande åren. Är företa-
gen dessutom engagerade i kulturella-, miljö- eller djurrätts verksamheter får de ytterligare 
15 – 30 % reducering under  ytterligare tio år. Investerare som väljer etablering i mellan-
västra Kina får förutom de fem första årens sakttelättnader ytterligare tre år med 15 % skat-
tereduktion (Investment in China FAQ, 2005).   

Bringar investerarna avancerad högteknologi till landet får dessa de förmånligaste rabatter-
na och reduktionerna. De får två helt skattefria år och därefter sex år med 50 % reduktion. 
Dessutom är dessa helt befriade från mervärdesskatten och tullavgifter. Exportföretag med 
utländska ägare får 50 % skattereduktion så länge deras årliga export volym överstiger 70 % 
av deras produktion. Återinvesterar företagen vinsterna i Kina och projekten planeras för 
mer än fem år, återbetalas 40 % av den redan betalda skatten av investeringsbeloppet (In-
vestment in China FAQ, 2005).   

Många provinser, kommuner och självständiga regioner har etablerat servicecentraler  för 
utländska direktinvesterare. Härigenom kan de lokala myndigheterna bistå med information 
och professionell hjälp i form av jurister, revisorer och andra sakkunniga. Allt detta för att 
attrahera och underlätta för investerarna (Investment in China FAQ, 2005).   
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning i referatform från intervjuerna med företagen. 

4.1 Varför multinationell? 
Företagen har valt att investera utomlands av olika anledningar och för några av dem har 
det varit en kombination av flera anledningar.  

Petterssons har investerat i Kina av en huvudanledning. Detta är att de främst etablerar sig 
där av marknadskrav. Företaget är beläget i den, av Kina upprättade, ekonomiska zonen i 
Zen Shen området. Företag belägna där får ett visst antal skatteförmåner etc. 

Anza har också en huvudsaklig anledning till deras investering i Kina. Detta är oavkortat på 
grund av att dra nytta av de låga produktionskostnaderna där. Bolagets VD menar att det är 
en konkurrensfråga då många konkurrenter redan var etablerade i Kina med egen tillverk-
ning. Anza har idag ingen försäljning i Kina, men den långsiktiga målsättningen är att ut-
veckla en sådan funktion i landet. Fabriken är belägen i Dantou, en by som tillhör den stör-
re staden Lanxi, vilken är belägen nära Shanghai. Tidigare var Anza ändå tvungna att köpa 
produkter från Kina, vilket var viktigt ur konkurrenssynpunkt. En investering skulle ge en 
bättre image för företaget då det enligt VD ses som mer seriöst om man är med och driver 
verksamhet i Kina jämfört med att enbart köpa in produkter därifrån.  

Rapid Granulator har svårt för att klara korta ledtider mot sina asiatiska kunder genom att 
man är stationerad i Sverige. Huvudanledningen till Kinainvesteringen är alltså att man vill 
försörja Asienmarknaden med ett bra distributionsupplägg. Bolaget investerar i Shanghai. 
 
Fagerhult investerar i Kina av tre anledningar. Först är det för att kunna producera till en 
låg kostnad. Detta ser de som nödvändigt ur konkurrenssynpunkt. Att lågkostnadslandet 
blev Kina beror till stor del på att Fagerhults nytillsatta VD har stor tidigare erfarenhet av 
investeringar där. Den andra anledningen avser inköp av komponenter och verktyg. Fager-
hult har under cirka tio års tid köpt in komponenter från Kina, men enligt Ulf Karlsson 
kommer denna verksamhet att intensifieras vilket kräver personer på plats. Att lokalisera 
delar av sin tillverkning i anslutning till dess underleverantörer underlättar väsentligt. Den 
tredje anledningen är att komma åt den kinesiska marknaden, vilken växer oerhört. Endast 
en liten marknadsandel i Kina skulle innebära goda möjligheter, enligt bolaget. En av Fa-
gerhults styrkor och del av deras affärskoncept är att tillhandahålla energibesparande belys-
ningsalternativ med skandinavisk design. I och med att Kina har energiförsörjningspro-
blem, ser Fagerhult en god marknad med denna inriktning av produkter. Fagerhult har sitt 
svenska representationskontor i Shanghai. Fabriken man investerar i ligger i Suzhou, som 
ligger åtta mil väster om Shanghai. Den är lokaliserad i ett av Kinas myndigheters anordna-
de industriområden. 

Nefabs kunder krävde i princip att Nefab skulle leverera deras produkter till dem i Kina. 
Eftersom en del av Nefabs affärsidé är att serva sina kunder på en global marknad, så blev 
det en nödvändighet att investera där. Deras första investering (1997) gjordes för att etable-
ras nära Ericsson i Kina, en av deras storkunder. Då investeringen var gjord efterfrågade 
dock inte Ericsson vad de initialt hade gjort. Nefab fick då finna andra kunder. Efter en tid 
blev dock Ericsson åter en storkund. Den första fabriken ligger i staden Wuxi som ligger 
lite väster om Shanghai. Andra svenska företag finns också verksamma i regionen. Den se-
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nare (2000) fabriken är belägen i den, av Kina upprättade, ekonomiska zonen i Shenzen i 
närheten av Hong Kong i Dang Gong provinsen. 

4.2 Hur blev företagen multinationella? 
Petterssons, Rapid Granulator, Fagerhult och Nefab har valt att göra sin Kinasatsning som 
de kallar Wholly Owned Foreign Enterprise, ur ett kinesiskt perspektiv. Detta kallas förkortat 
WOFE som på ren svenska betyder helägt dotterbolag. De har som argument att de vill ha 
den fulla kontrollen över verksamheten för att minska dessa risker.   

Rapid investerar inte mycket i anläggningstillgångar i ett inledningsskede. Till att börja med 
anställer man 5-10 personer, med ambitionen att växa.  

Fagerhult hyr en fabrikslokal, eller ett ”skal” som respondenten säger. Detta inreder man 
själva med den maskinpark man avser att använda.  

Nefab valde att bygga upp sina fabriker från grunden och investera i utrustning. Från bör-
jan diskuterades det om man skulle ingå i ett joint venture, men riskerna ansågs då för stora 
med detta upplägg på grund av minskad kontroll. 

Anza har valt att gå in i ett joint venture med ett kinesiskt handelshus. Handelshuset är ägt, 
dels av de lokalt anställda och dels av de kinesiska myndigheterna. Anzas ägarandel är 45 
%. De valde att inte vara majoritetsägare eftersom de tyckte att det var så annorlunda att 
driva bolag i Kina än i Sverige. Trots sin minoritetspost i bolaget menar Anza att de ändå 
kontrollerar verksamheten genom att vara kinabolagets enda kund. 

4.3 Politiska risker  

4.3.1 Kontroll 
Genomgående för alla företag är att de poängterar att man måste följa de uppsatta kinesiska 
reglerna väldigt noga. Dessa regler uppfattas väldigt byråkratiskt och i vissa fall stelbent. 
Vidare nämner de flesta företagen vikten av att utforma korrekta och genomtänkta initiala 
avtal med myndigheterna, vilket blir som spelregler under företagets fortsatta verksamhet i 
Kina. Underförstått blir det en risk om man inte har dessa initiala avtal väl utarbetade. För 
att handskas med detta anlitas juridisk expertis i Kina. Petterssons exemplifierar det hela 
och nämner att en Sustainability study report, som är en del i WOFE ansökan, är en typ av 
ett initialt avtal med myndigheterna där det skall anges hur företaget skall finansieras, dri-
vas, vad som skall tillverkas, miljöpåverkan samt resultat- och balansräknig för de närmaste 
fem åren. Huruvida detta avtal följs upp av myndigheterna är däremot oklart. Vidare menar 
Petterssons att förhandlingar med myndigheterna är en pågående och kontinuerlig process 
för att komma framåt.  

Den mer specifika kontrollen över verksamheten i Kina är av stor vikt menade samtliga fö-
retags respondenter. Petterssons och Fagerhult nämnde att detta görs lämpligast genom att 
ha eget svenskt folk med tidigare kinaerfarenhet på plats. Dessutom nämner Fagerhult att 
det är viktigt att värva kompetent kinesisk personal med goda fack- och språkkunskaper till 
företagsledningen. De flesta är eniga om att den kinesiska kulturen bygger på förtroende 
för varandra i affärssammanhang. Strategierna för hur detta ska efterlevas skiljer sig mellan 
de olika företagen i undersökningen. Petterssons menar att förtroendebyggande är det ab-
solut viktigaste för att få en fungerande relation med kineserna, både bland ledningen och 
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bland de kollektivt anställda. Fagerhults strategi har mer en karaktär av implementering av 
svenska metoder, dock med en viss kinaanpassning. Detta beskrivs även under avsnittet 
sociokulturella risker nedan. 

I vårt urval skiljer sig Anza från de övriga. Genom att vara den enda kunden har företaget 
en unik möjlighet att kontrollera verksamheten i sitt samägda kinabolag. Det viktiga ur kon-
trollsynpunkt är att Anza får kontrollen över verksamheten, kvaliteten och hur bolaget styrs 
samt att de kan ha kontroll över tillgången till produkterna. Förenklat kan man se det som 
att Anza behandlar sin fabrik i Kina som en underleverantör. 

4.3.2 Transfereringsrisker 
Alla företag utom Anza anser att transfereringsrisker är att beakta, de skiljer sig dock något 
i sin uppfattning om dessa risker. Fagerhult, som precis genomfört sin investering, anser att 
detta är den absolut största finansiella risken i hela sitt kinaprojekt. De nämner bland annat 
att de känner till företag som har svårt att plocka hem sina ackumulerade vinster till sina 
hemländer. Det viktiga för Fagerhult är att förhandla transferpriser med de kinesiska myn-
digheterna. För att upprätta avtal om detta samarbetar Fagerhult med en internationellt 
känd konsultfirma. Detta få ses som en hantering av problemet som Fagerhult kan använda 
då deras dotterbolag i Kina har rollen som underleverantör 

Generellt gäller att de dokument som ingår i de initiala avtalen med myndigheterna i Kina 
ska ange hur de framtida transfereringarna av kassaflöden skall ske. Till exempel Petters-
sons har redan där definierat upp olika betalningsströmmar som dotterbolaget ska betala ut 
till det svenska moderbolaget. Detta är exempelvis insatser från Sverige som serviceavgifter, 
teknologiavgifter och varumärkesavgifter. Den stora risken ligger i att transferera skattade 
konsoliderade pengar. Petterssons har valt att vad som blir kvar när de olika avgifterna be-
talats ska bli beskattningsbart i Kina. De plockar ut avgifter från dotterbolaget som ligger i 
nivå med vad experter anser vara skäligt. Risken i detta är att myndigheterna ändrar lagar 
för beskattningsnivå och regler för transfereringar. Det kan bli osäkert vad man kan få ut 
om dessa lagar ändras. Dessutom finns en risk i att banksystemet är dåligt kapitaliserat, vil-
ken är stor då man ska transferera pengar. Petterssons har därför valt att endast jobba med 
större och mer ansedda banker för att minimera denna risk.  

Nefab, som har haft verksamhet i Kina i ett antal år, menar att det i stort sett har fungerat 
att transferera kassaflöden som utgörs av utdelningar, vilket initialt lovades av de kinesiska 
myndigheterna. Licensavgifter har tidigare varit problematiskt, men numera kan detta tas ut 
efter registrering av licensavtal hos de kinesiska myndigheterna. Däremot kan inte service-
avgifter för koncernledning, s k management fees, plockas ut.  

4.3.3 Övriga politiska risker 
Att Kina ska ändra sina regler för hur företag ska få agera i landet anses bland flertalet re-
spondenter som en potentiell risk. Petterssons utvecklar det hela och menar att Kina gene-
rerar stora politiska risker på grund av att landet styrs genom ett kapitalkommunistiskt sy-
stem med en koncentrerad maktelit. En växande arbetar- och medelklass kommer säkert 
resa sig och kräva ett betydligt större medbestämmande i framtiden, genom ökade mänskli-
ga rättigheter och rätten för arbetarkollektivet att organisera sig. Vad som kommer att hän-
da är ingen som vet, men risken finns att Kina kan välja att övergå i ett totalitärt kommu-
nistiskt styre, där man kan komma att expropriera de privata företagens egendomar. Detta 
är en risk man måste ta för att över huvudtaget kunna befinna sig på den kinesiska markna-
den, konstaterar Petterssons. 
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Både Fagerhult och Anza nämner dock att de anser det kinesiska samhället i handelsfrågor 
successivt anpassar sig efter västerländskt tänkande och att samhällsbyggnaden nu börjar 
anpassa sig efter företagens närvaro. De har svårt att se att denna trend skall brytas eller att 
myndigheterna skall ändra på spelreglerna. 

4.4 Ekonomiska och Internationella finansieringsrisker 

4.4.1 Valutakursexponering 
Den kinesiska valutan RMB har idag en fast växelkurs mot USD. Då samtliga företag i stu-
dien har sina kassaflöden mellan Kina och Sverige i USD, föreligger en allmän exponering 
mot USD gällande dessa transfereringar. En revalvering av RMB mot USD, som USA öns-
kar, ses allmänt som en viss valutarisk då produktionskostnaderna blir högre. Enligt Fager-
hult är dock detta inget som på kort sikt äventyrar lönsamheten i dotterbolaget då löne-
skillnaderna är så stora. Petterssons menar att i deras produkter har de en liten löneandel 
och löneförändringar slår inte så hårt. Skulle däremot RMB revalveras hårt mot USD så 
försämras kinesernas konkurrenskraft, vilket då ytterst blir en politisk fråga.  

Nefab exemplifierar i sitt svar på ett tydligt sätt sina tre olika valutakursexponeringar. Alla 
kostnader och all fakturering är i RMB, vilket innebär att Nefab i princip inte har någon 
operativ valutakursrisk. Transfereringarna mellan moderbolaget och dotterbolagen i Kina 
sker i US dollar, vilket innebär att valutarisken som föreligger i detta fall är omräkningsris-
ken SEK/USD. Kassaflödena säkras när de känns till, men inte utifrån någon speciell stra-
tegi. Risken från ett redovisningsperspektiv är att det egna kapitalet i Kina kan räknas ned 
vid en oönskad valutaförändring, vilket skulle medföra att utdelningarna blir mindre till 
modebolaget. Däremot är det till fördel för Nefab om RMB revalveras mot USD då för-
mögenheten i Kina skulle komma att öka. Rapid Granulator, betonar som enda respon-
dent, att de hedgar sina USD flöden där också överskottet från Kina kommer att ingå. 

4.4.2 Finansiering 
Finansieringen av de olika företagens respektive kinainvesteringar har genomförts på ett 
antal olika sätt. Bland företagen i studien som har genomfört mindre investeringar i pengar 
räknat, Anza och Rapid Granulator, har allt finansierats med eget kapital. Angående Pet-
tersson har allt initialt finansierats internt, detta genom att moderbolaget i Sverige finansie-
rar hela dotterbolaget med eget kapital. Men indirekt består detta kapital endast av skulder, 
då Petterssons holdingbolag i Hong Kong lånat pengar externt som sedan lånats till mo-
derbolaget. Om finansieringen behöver ändras i framtiden är det enligt bolaget bättre att ta 
lån I Europa där räntorna är låga. Lokala lån i Kina är inte särskilt troligt då dess monetära 
system fungerar dåligt. 

Nefab har som grundprincip att alltid finansiera lokala bolag med lån i dess egen valuta, när 
detta är möjligt, för att minska valutaexponeringen. I sina kinabolag däremot har man alltid 
haft en väldigt hög equity-andel och den lilla andel lån som funnits lokalt från tid till annan 
har upptagits i USD. 
 
Fagerhult beskrev hur man valt att dela upp det satsade kapitalet i tre delar, för att i händel-
se av lagändringar låsa upp så lite kapital som möjligt En del är direkt insatt aktiekapital 
från moderbolaget, en del interna lån från moderbolaget och en del med lån upptagna av 
moderbolagets banker i Sverige. Att ta upp lån lokalt i Kina kommer de inte att göra, då de 
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ser stora risker med banksystemet i Kina. Lånet tas upp i Sverige direkt av dotterbolaget i 
Kina.  

4.5 Sociala och kulturella risker 
Att Kina starkt skiljer sig från Sverige när det gäller kulturella skillnader är samtliga företag 
överens om. Alla nämner termerna relation och förtroende som oerhört betydelsefulla för 
att hantera eventuella risker inom detta område Pettersons ser det som oerhört viktigt att 
bygga långsiktiga relationer till samarbetspartners. Ett uttryck som Petterssons VD, som 
har en gedigen kinaerfarenhet, använder är Guanxi. Detta innebär att man bygger relationer 
på ett speciellt sätt. Då man har en välutvecklad Guanxi har parternas personligheter vävts 
ihop vilket gör att man har ett stort förtroende för varandra. Detta tar lång tid att bygga 
och kräver tålamod. 

Anza har en bra relation till ledning och partners, men synsätt och värderingar skiljer sig 
dock. Detta är speciellt noterbart i synen på kvalitet. Fagerhult betonar betydelsen av rela-
tionen till de anställda. De menar att genom att erbjuda bra arbetsförhållanden till sina an-
ställda så ska de bli positivt inställda till företaget. Vidare menar Fagerhult att genom en 
mer svensk ledning ska en svensk företagskultur implementeras i dotterbolaget vilket ger 
många incitament för att göra ett bra arbete. Nefab anser att det krävs en auktoritär ledning 
av företag i Kina och syftar på att en svensk avspänd ledarstil inte skulle uppskattas av de 
produktiva och energiska kineserna då dessa har en helt annan inställning till arbete. Rapid 
Granulator menar att relationen till både ledning och personal är viktig. De ser stora risker i 
båda fallen om relationerna inte hanteras på rätt sätt. Bolaget hanterar dessa risker genom 
att anställa en svensk platschef och en kines som har arbetat med andra svenska företag. 
Kinesen ska fungera som en brygga mellan det svenska och det kinesiska bolaget, både när 
det gäller språk och kultur.  

4.6 Teknologiska risker 
Samtliga intervjuade företag har svarat att de använder sig av en mindre maskinkrävande 
produktionsteknologi i Kina jämfört med Sverige. På detta sätt optimeras nyttan av den bil-
liga arbetskraften genom mer arbetsintensiva aktiviteter.  En högre grad av automatisering 
skulle inte betala sig i Kina. Härmed exponeras inte risken att kunskapen om högteknolo-
giska produktionsmetoder ska föras vidare och kopieras i Kina. Denna risk anser annars 
samtliga respondenter vara relevant. Detta kan vara unika teknologier, vilka företagen är 
måna om att inte avslöja för konkurrenter. Pettersson till exempel menar att risken för att 
produktionsteknologin ska läcka ut till konkurrenter är stor. Därför överför de en annan 
teknologisk plattform med en något äldre teknologi jämfört med vad de har i Sverige, men 
på sikt skall de vara identiska, enligt bolaget. Anza hanterar risken för kopiering genom att 
placera tillverkningen av mindre avancerade produkter som kräver mer arbetsinsats än ma-
skininsats och betydligt enklare teknologi i Kina. De mer avancerade produkterna som krä-
ver mer avancerad teknologi tillverkas i Sverige. Fagerhult gör likadant och låter högtekno-
logisk verksamhet stanna i Sverige och utrycker det som strategi att tillverka ”produkter av 
världsklass” i Sverige och lågkostnadsprodukter i Kina. En annan typ av hantering Fager-
hult nämner är att de medvetet inte förlägger all komponenttillverkning i en fabrik. Om nå-
gon vill kopiera upplägget är det inte lika lätt att se helheten. Rapid Granulator slutligen an-
ser inte att risken för kopiering av teknologin är högre i Kina än i andra länder. 
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Samtliga tycker att Kina har en bra infrastruktur och ser inte detta som någon risk. Rapid 
Granulator menar att infrastrukturen till och med är bättre än i Europa. De ser också posi-
tivt på utveckling inom området då den är på stark tillväxt.  

4.7 Juridiska risker 

4.7.1 Korruption och Nepotism 
När det gäller korruption är samtliga företag medvetna om att problemet är välkänt i Kina. 
Alla vi intervjuat tar dock avstånd till det. Fagerhult tror inte att korruption är något som 
ledningen i deras dotterbolag kommer att våga beblanda sig med. De menar att straffen är 
mycket stränga i Kina. Anza lämnar över risker av sådan karaktär som korruption till led-
ningen i Kina då de anser att de är bäst lämpade för att ta beslut i frågan, de har kunnandet 
och traditionen. Rapid Granulator hanterar risken med korruption genom att ingå ett sam-
arbete med en stor agent och distributörsorganisation som får sköta mycket av berörda frå-
gor såsom korruption och nepotism, samtidigt involverar sig moderbolaget och sätter upp 
regler om vad dotterbolagen får göra och inte göra. Nefab försöker förmedla en etisk kod 
till samtliga dotterbolag. Man tar klart avstånd från korruption och mutor, därutöver får 
ledningen i de olika dotterbolagen anpassa sig efter landets traditioner och sedvänjor på 
marknaden. 
Som det framgår lämnar samtliga företag hanteringen av dessa problem till ledning och 
samarbetspartners i Kina, samtidigt som de klargör vilken ståndpunkt de tar frågan. 

När det gäller nepotism försöker Pettersson undvika det genom att inte anställa till exempel 
far och son i samma arbetsteam, eller undvika att ledningen ska ha in sina familjer i verk-
samheten. Anza anser att det kan vara ofrånkomligt att nepotism förekommer till en viss 
gräns i och med att fabriken är belägen på landsbygden.  

4.7.2 Immaterialrättsliga risker 
Att företagens produkter kan kopieras i Kina tycks samtliga vara överens om, vilket är en 
stor och uppenbar risk. För Anza och Nefab finns kopior av deras respektive produkter. 
Anza stryker dock under att detta inte har något samband med närvaron av produktion i 
Kina då produkterna kan ha setts i Europa och tagits med för piratproduktion i Kina. 
Dessutom ”det behöver inte vara kineser som gör det”, som Anzas VD utrycker det. 

Samtliga respondenter utom Petterssons tror att det inte finns någon fungerande lagstift-
ning inom området i Kina och att aktörer inte kan ställas till svars vid eventuella tvister. Fa-
gerhult tror att det är omöjligt att skydda sig med patent och liknande och menar att ”man 
får känslan av att det är sanktionerat” och syftar då på alla kända världsklädesmärken som 
säljs till struntpriser helt öppet. Rapid Granulator utrycker sig att det är för dyrt att skydda 
sig mot mönster, patent etc. samt att det inte är värt då den inhemska lagstiftningen är 
bristfällig i Kina. Dessutom anser de att kineserna är stolta över vad de producerar, oavsett 
om det är kopia eller original.  

I motsats till allt detta har Petterssons sökt för varumärkesskydd och inom ett antal givna 
varuklasser är produkterna skyddade för plagiering. Dessutom försöker företaget eliminera 
risker på området genom att kräva speciella tillstånd av personer som vill besöka fabrikerna 
i Kina, samt att upprätta något som liknar sekretessavtal med de anställda. Man kan inte 
helt gardera sig mot problemet utan mer markera vad man har för synsätt på detta, menar 
Petterssons VD.  



 

 22

4.8 Riskpremie och Kalkylränta 
Petterssons har implementerat en extra riskpremie genom att ha förlängt tidplanen, vilket 
innebär att återbetalningstiden förlängts. De har också avsatt extra medel för att täcka 
kostnader som kan uppstå på grund av en ökad riskbild. Viktigaste frågan dock innan ett 
resonemang om riskpremie bör föras är varför man etablerar sig i Kina. Emellertid räknar 
bolaget med ett avkastningskrav på eget kapital om minst 25 % i kinabolaget. Detta kom-
mer inte att klaras av de första åren, men sedan räknar de med en avkastning på runt 35% 
på eget kapital. 

Anza kalkylerar inte med någon speciell riskpremie, “Vi sköt från höften”, som VD: n ut-
ryckte det under intervjun. Man såg framför allt möjligheterna före eventuella risker. Risken 
man såg var om man inte investerade då konkurrenskraften skulle bli lidande gentemot 
konkurrenterna. Detta förklaras av att Anzas syfte med sitt Joint Venture i Kina är att få 
köpa produkter till ett fördelaktigt pris. Kinesernas avkastningskrav är i regel betydligt 
mindre än för Anza i Sverige och om kineserna blir nöjda med avkastningen i bolaget så är 
det tillfredställande, så länge Anza får köpa billiga och bra produkter. 

Rapid Granulator menar att indirekt har de med en riskpremie i sin investeringsberäkning, 
detta utgörs dock inte av något konkret extra procentuellt påslag. Kinainvesteringen har be-
räknats både som ett projekt i lokalvaluta och som de framtida kassaflödena i SEK till mo-
derbolaget. Dotterbolaget i Kina ska generera rätt avkastning isolerat, men det ska också 
bidra på koncernnivå. Koncernens vägda kapitalkostnad, WACC, ligger på 8 %, medan av-
kastningskravet på sysselsatt kapital är 20 %, med fingertoppskänsla blir kravet för kinain-
vesteringen betydligt högre än detta. Kalkyleringar generellt görs med WACC som kalkyl-
ränta, allt som sedan överstiger WACC skapar positivt mervärde till företaget. 

Fagerhult menar att det inte behövs någon speciell riskpremie när de räknar på sin kinain-
vestering och antyder att det är en självklarhet att stora vinster kommer göras genom inve-
steringen. Detta på grund av kostnadsbesparingar och för att de existerande möjligheterna 
är mycket stora i jämförelse med riskerna. I efterhand, eller då verksamheten varit igång ett 
tag, kommer de dock att göra uppföljningar. Å andra sidan skulle det kunna kalkyleras med 
en stor riskpremie för att komma upp i samma avkastning som liknande investeringar på 
andra ställen, det är ändå kassaflöden i SEK som räknas till slut. När företag förvärvas i 
normala fall så får de fram kalkylräntan genom WACC med påslag för det unika projektet, 
detta har sålunda ej gjorts med kinaprojektet. 

Nefab menar att någon extra riskpremie inte utgår för olika investeringar utifrån någon gi-
ven mall. Man ser dock på avkastningen och höjer kravet om man anser att förhöjda risker 
finns. Detta är mycket fingertoppskänsla och det krävs ett resonemang kring frågan. I all 
investeringskalkylering så ser Nefab som moderbolag alltid på vilket kassaflöden en inve-
stering kan generera hem till Sverige. Det spelar ingen roll hur lönsam en investering är i 
det specifika landet om inte moderbolaget kan göra vinster av verksamheten. Nefab som 
koncern räknar med ett avkastningskrav på 20 % på sysselsatt kapital. Detta är ett grund-
krav, men för investeringar i riskområden ökar detta krav. Det finns dock inga uttalade krav 
direkt, utan en diskussion får leda fram till vad som anses lämpligt. 
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5 Analys 
I detta kapitel jämför vi vår empiri med referensramen samt kommer med egna åsikter om resultatet. 

5.1 Varför multinationell? 
Vi finner att företagen i denna empiriska studie kan relativt väl kategoriseras enligt Eiteman 
et al’s (2004) argumentation om anledningen till en utlandsetablering. Vi anser att Petters-
sons, Nefab och Rapid Granulator kan grupperas in under den teoretiska benämningen 
marknadssökare. Vad det handlar om för dessa tre företag är att de primärt är närmare vik-
tiga kunder genom etableringen i Kina, oavsett om det utrycks som marknadskrav eller be-
hovet av att förkorta ledtider till kunderna. Anza och Fagerhult däremot är exempel på sö-
kare av produktionseffektivitet. Visserligen nämner Fagerhult tre skäl till sin kinaetablering, 
men det är de låga produktionskostnaderna som är det primära. Däremot på sikt är de även 
en marknadssökare. 

5.2 Hur blir företag multinationella? 
De företag som valt att starta upp ett helägt dotterbolag (WOFE) i Kina, agerar enligt vad 
Eiteman et al. (2004) benämner som greenfield investment. Fagerhult nämnde att byggnaderna 
inte får ägas av de investerande företagen, utan dessa hyr de av de kinesiska myndigheterna. 
Resten har alltså företagen byggt upp från grunden och är likvärdigt med Eiteman et al. 
(2004). 

Alla företag i vår studie utom Anza har valt ovan nämnda upplägg. Anza valde att ingå i ett 
joint venture som minoritetsägare. Joint venture nämns av Eiteman et al. (2004) som ett 
sätt att investera utomlands. Anza menar dock att de har stor kontroll över verksamheten 
eftersom de är den enda kunden till bolaget. Sålunda minimeras ägarrisken, men kontrollen 
bibehålls, vilket vi anser vara ett intressant upplägg. 

5.3 Politiska risker 
I det stora hela upplever företagen att politiska risker föreligger för närvarande, dessa är 
dock hanterbara. Dessutom kan en viss osäkerhet skönjas gällande Kinas framtida politiska 
utveckling och vad detta skulle få för konsekvenser i form av ändrade regelverk för företa-
gen. Vi anser, liksom ett par av respondenterna betonade, att det ändå får ses som relativt 
osannolikt att Kina kommer att ändra sina villkor för utländska investerare och anpassning-
en till marknadsekonomi. Det är värt att jämföra med Meyer (1996), som argumenterar att 
effekterna av de politiska riskerna inte gick att finna i de fem utvecklingsländer han under-
sökte. 

5.3.1 Kontroll 
Empirin i denna studie indikerar att den företagsspecifika politiska risken för verksamheten 
i Kina kan ses i två olika dimensioner. Primärt handlar det om den kontroll myndigheterna 
har över företaget som kan verka som en inskränkande faktor. Sekundärt kan i detta sam-
manhang talas om kontroll över den specifika operativa verksamheten där relationen till 
ledning och anställda i bolaget är det centrala. Angående det förstnämnda belyser företagen 
betydelsen av att utforma korrekta initiala avtal med myndigheterna.  Det som Petterssons 
benämner Sustainability Study Report är ett exempel på ett sådant avtal och kan liknas vid en 
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affärsplan som avtalas med myndigheterna. Detta kan jämföras med det som Eiteman et. 
Al (2004) i teorin benämner som investeringsavtal. Vidare belyser Eiteman et. Al (2004) 
vikten av fortsatta diskussioner med värdnationens myndigheter, vilket Petterssons bekräf-
tar i sin argumentation. 

Flera av företagen betonar betydelsen av att ha svenskar närvarande med tidigare erfarenhet 
från landet som ett sätt att få bra kontroll över verksamheten. Dessutom tycks det vara 
oumbärligt att anställa kompetent kinesisk personal till ledningen. Förtroende är viktigt för 
att hantera kontrollrisken. Denna term har en speciell betydelse i kinesiskt affärsliv vilket 
även tillhör de sociokulturella aspekterna.    

5.3.2 Transfereringsrisker 
Bland företagen råder det mer eller mindre enighet om att transfereringsrisker existerar och 
är relevanta. Tendensen tycks ändå vara att de företag som är nyetablerade i Kina har en 
större benägenhet att känna osäkerhet på detta område. Den mest extrema risken är att be-
skattade vinster som görs i dotterbolaget blir låsta i landet och inte kan delas ut till moder-
bolaget. Detta är vad Eiteman (20004) benämner som blocked funds. Det är viktigt att i avta-
len med myndigheterna specificera framtida utdelningar och övriga kassaflödena som skall 
transfereras till eller från Sverige. Bland dessa övriga kassaflöden kan nämnas exempelvis 
betalning för produkter som kinabolaget exporterar till Sverige, vilket är relevant för pro-
duktionssökarna. Angående kategorin marknadssökare är exempelvis licensavgifter och 
serviceavgifter exempel på detta. Eiteman et. Al (2004) argumenterar att de initiala invester-
ingsavtalen bör innehålla specifikation och vägledning om samtliga framtida transfererings-
flöden, vilket stämmer väl överens med empirin. 

5.4 Ekonomiska och Internationella finansieringsrisker 

5.4.1 Valutakursexponering 
Valutakursexponering av företagens kinaverksamhet är inget de lägger särskilt stor vikt vid 
eller ser som en stor risk. För närvarande är RMB låst mot USD vilket medför att företagen 
behandlar de internationella kassaflödena från Kina tillsammans med koncernens övriga 
flöden i USD. Butler (2004) och Eiteman et al (2004) nämner att det finns olika sätt att 
skydda sig mot valutakursförändringar, bland annat valutaterminer. Rapid Granulator och 
Nefab säkrar främst sina flöden i US dollar med bland annat valutaterminer. Detta är inte 
specifikt för kinaverksamheten utan all verksamhet från vilka transfereringarna sker i USD. 
Valutakursrisken belyses enligt Eiteman (2004) och Moosa (2003) utifrån tre olika perspek-
tiv, först och främst transfereringarna till och från moderbolaget som vi har berört ovan. 
Dessutom kan de delas in i valutakursrisk för det operativa kassaflödet i dotterbolaget samt 
för koncernredovisningen. Att företagen försöker matcha sina operativa flöden i lokalvalu-
tan RMB, är en metod för att slippa valutaexponering. Detta innebär att de har både kost-
nader och intäkter i lokalvalutan vilket Nefab gav ett tydligt exempel på. Skulle den relativt 
sannolika revalveringen av RMB mot USD äga rum skulle detta innebära högre kostnader 
för dem som exporterar från Kina, dock inget som nämnvärt äventyrar dessa företags lön-
samhet. Å andra sidan skulle en revalvering öka förmögenheten på det egna kapitalet i 
Kina, vilket också skulle leda till ökad utdelning i SEK räknat. 
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5.4.2 Finansiering 
Eiteman et al (2004) argumenterar att riskerna är stora när man skuldsätter sig i värdlandet 
om banksystemet är instabilt. Detta finner vi mycket riktigt vara ett relevant resonemang i 
vår studie då Fagerhult och Petterssons inte vill ta upp lån i Kina av just denna anledning, 
samt därför att räntorna är lägre i Europa. Vi antar också att den förestående troliga reval-
veringen av RMB skapar ytterligare ett incitament för dessa företag att inte låna lokalt i 
Kina, detta beror naturligtvis också på i vilken valuta tillgångarna köps och hur de värderas. 
Den konsoliderade skulden från moderbolagets synvinkel blir i varje fall högre.    

5.5 Sociala och kulturella risker 
De åtgärder man vidtar för att hantera risker som uppstår vid kulturella skillnader skiljer sig 
mellan företagen vi intervjuat. Fagerhult menar genom att erbjuda bra arbetsförhållanden 
till sina anställda så ska de bli positivt inställda till företaget. Detta görs genom att imple-
mentera en svensk företagskultur. Här ser vi att det finns en koppling mellan Fatehis (1996) 
resonemang om att företaget måste anpassa sig till landets kultur, men ändå bibehålla den 
unika företagskulturen. Fagerhults strategi tycks vara en bra ide för att skapa stimulans åt 
de anställda.  

Nefab, å andra sidan, har strategin att låta den kinesiska ledningen bygga upp företagskultu-
ren. Detta kan ses som positivt utifrån Schneiders & Barsouxs (1997) resonemang om att 
företaget är beroende av samspelet mellan företagets närmiljö och omvärld. Men en up-
penbar risk kan vara, likt Ehrengrens (1986) resonemang, att de anställdas och ledningens 
mål inte sammanfaller med den som moderbolaget har. Med detta upplägg känner sig sä-
kert de anställda mer hemma, men nackdelen kan vara sämre arbetsvillkor. 

Ett optimalt sett att hantera riskerna som uppstår av de kulturella skillnaderna är vad Pet-
terssons belyser med det kinesiska uttrycket Guanxi, vilket handlar om förtroendebyggande. 
Dock tar detta lång tid att bygga upp. Petterssons menar att detta är det absolut viktigaste 
för att få det att fungera i relationerna med kineserna, både i ledningen och bland de kollek-
tivt anställda. 

5.6 Teknologi 
Risken att unik produktionsteknologi avslöjas råder det enligt intervjuerna stor enighet om. 
Detta hanteras genom att använda olika produktionsplattformar i Kina och i Sverige. Detta 
tycks vara en naturlig diversifiering av riskerna som företagen gör. Den höga arbetsintensi-
teten i Kina skapar denna naturliga hantering. Det verkar som företagen är medvetna om 
detta och kan tänkas ha strategier för att minimera spridningen av känslig produktionstek-
nologi. Enligt Gee (1981) kan det vara riskfyllt eftersom myndigheterna kan motarbeta fö-
retag om de inte tillför ny produktionsteknologi och kunskap. Ett resonemang som skulle 
kunna stämma om Kina, då det finns risk att myndigheternas strategi är att absorbera ny 
teknologi för att i framtiden vara en alltmer teknologieledande stormakt i världen.  

Här skulle vi kunna föra ett resonemang om att de som är marknadssökare tar en större 
risk för att teknologin ska avslöjas. För dessa företag, kanske det inte är en lika stor själv-
klarhet att i längden att diversifiera produktionsteknologin, eftersom man vill kunna erbju-
da ett komplett produktsortiment vilket kan kräva en bättre utbyggd maskinpark. 
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5.7 Juridiska risker 
De intervjuade företag i studien tar tydligt avstånd till all korruption och nepotism, det stri-
der ju starkt mot svenska traditioner. Dock förnekas inte kännedomen om att det före-
kommer. Ett sätt att hantera denna situation kan vara att anställa inhemsk personal i led-
ningen som har kännedom om hur korruptionshanteringen går till, vilket överensstämmer 
med Eiterman et als (2004) resonemang. Detta förfarande stämmer väl med Nefabs och 
Anzas sätt att hantera risken för sådana problem. De andra företagen hanterar risken på 
liknande sätt. Att följa ett lands traditioner och sedvänjor bör vara ett naturligt förfarande 
vid utlandsetableringar, även om det skiljer sig mot hemlandets. 

Företagen är princip eniga om att den immaterialrättsliga lagstiftningen i Kina är bristfällig 
samt att de saknar tilltro till landets rättssystem. Traditionen i Kina tycks vara att man inte 
sätter värde på idéer, utan mer på vad man producerar. Eiteman et al (2004) hävdar att man 
måste ansöka om skydd för immateriella rättigheter i varje lands legala system och att vissa 
länders domstolar har gjort svaga insatser för att efterleva lagstiftningen. Det tycks som det 
finns stöd i teorin om företagens osäkerhet kring dessa rättigheter. Petterssons är de enda i 
vår studie som till viss del har sökt skydd genom de legala processerna 

5.8 Riskpremie och Kalkylränta 
Det är svårt att se något direkt samband mellan det teoretiska resonemanget och den empi-
riska verkligheten när det gäller riskpremie och kalkylränta. Företagen i vår studie tycks be-
handla uppskattningen av en riskpremie vid en investering i Kina med mycket fingertopps-
känsla, intuition och resonemang. Vi finner inga uppgifter om att riskpremien kvantifieras 
exakt. Däremot finns en subjektiv eller abstrakt medvetenhet om en riskpremie som ligger 
med i vad vi skulle kunna kalla för en osynlig kalkylering. Detta gäller främst bland mark-
nadssökarna. Eftersom de låga tillverkningskostnaderna i Kina gör en investering mycket 
lönsam bland produktionssökarna, märker vi att resonemanget om riskpremie i denna 
grupp är mindre angeläget, vilket beror på att möjligheterna överstiger med god marginal 
riskerna. Bland marknadssökarna återigen anar vi att resonemanget om denna fråga får en 
större betydelse i utvärderingen av kalkylräntan, eftersom det här finns mer osäkerhet. Det 
blir några fler parametrar att ta hänsyn till. 

Teorin om CAPM-modellen som Wramsby & Österlund (2005) argumenterar för är nor-
malt mer tillämpbar då en investering skall göras i tillgångar som är noterade på en mark-
nad. Men de åskådliggör även i sin teori möjligheten att använda modellen genom att en 
investering av ett projekt kan jämföras med andra projekt som använder samma tillgångar, 
detta kan då till slut skapa en relation till marknadens riskpremie för en godtycklig invester-
ing. Genom att sedan addera en landsspecifik riskpremie, enligt Eiteman et Al (2004) skulle 
en då en total riskpremie kunna räknas fram. Detta kan emellertid tänkas vara mycket 
komplicerat i ett stort land som Kina då det råder många skillnader inom de flesta områ-
den. Då kan den intuition som vår empiri signalerar för vara väldigt bra att ta med kring ett 
resonemang i frågan. 
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6 Slutdiskussion 
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser, reflektioner och ger förslag på vidare forskning. 

Syftet med denna uppsats var att beskriva vilka risker de undersökta svenska tillverknings-
företagen beaktar då de investerar i Kina, samt hur dessa risker hanteras och hur riskpremi-
en påverkas. 

6.1 Slutsatser 
Denna studie bekräftar att de utvalda företagen beaktar olika risker vid en direktinvestering 
i Kina. Den värdering som görs av de olika riskerna är delvis beroende på vilken avsikt re-
spektive företag har med sin etablering i landet. Vi finner två huvudsakliga anledningar till 
varför företagen väljer att producera i Kina, vilka benämns i denna studie som effektiva 
produktionssökare samt marknadssökare. Vi fann bland vårt urval ett par företag som re-
presenterar det förra, och övriga tre företag som mer liknade den senare grupperingen. 
Dock finner vi några stora risker som är mer påtagliga än andra och som i princip är 
gemensamt för samtliga företag i studien. Dessa mer framträdande risker är transfererings-
risker, teknologiska risker samt sociokulturella risker.  

Risken för att transfereringarna, eller kassaflöden, inte kommer att ske enligt moderbola-
gets plan eller önskemål är mycket uppenbar.  Här märks främst osäkerhet kring framtida 
utdelningar av vinster som kan komma att bli kvar i dotterbolaget i värdlandet. Transfere-
ringarna kan även röra problem som licensavgifter eller serviceavgifter till moderbolaget. 
Detta hanteras bäst genom att väl definiera samtliga framtida kassaflöden i de viktiga initia-
la avtalen som företagen upprättar med de kinesiska myndigheterna.  

Den riskfaktor som visar på störst samstämmighet bland företagen i studien är risken för 
att unik produktionsteknologi ska plagieras av andra kinesiska företag.  Detta tycks hanteras 
bäst genom att använda en diversifierad eller en äldre generation av produktionsplattform, 
vilket ter sig naturligt på grund av att den arbetsintensiva produktionen lönar sig bäst i 
Kina.  

De sociokulturella riskerna, som relationen med kineserna, kontrollen över verksamheten 
och frågor av korruptionskaraktär, hanteras bäst genom att skapa en stark form av förtro-
ende till sina kinesiska kollegor. Här kan företagen antingen använda sig av en mer traditio-
nell kinesisk ledarkultur eller implementera en svensk företagskultur i samarbete med kine-
serna.  

Att en Kinainvestering innebär förhöjd risk kan vi konstatera, men resonemanget om risk-
premie inom teorin tycks inte inbegripa den osynliga kalkylering företagen använder. Indi-
rekt finns alltså en extra riskpremie med i investeringskalkyleringen, men den kvantifieras 
inte på ett vedertaget sätt. Man ser möjligheterna med en kinainvestering som oerhört 
mycket större än de potentiella risker som föreligger, därmed läggs inte någon större vikt 
vid att kvantifiera riskpremien. 

6.2 Reflektioner 
Utifrån våra resultat kan vi inte generalisera och dra slutsatser som gäller för alla företag då 
vi använt oss av en kvalitativ studie. Vi har dock genom vårt resonemang kunnat beskriva 
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de övergripande och mest relevanta riskerna vid en direktinvestering i Kina, och bidragit 
med en djupare förståelse kring ämnet.  

I det stora hela har vi fått de svar vi väntat oss. Särskilt tycker vi att riskerna kring transfere-
ringar, teknologi och sociokulturella aspekter stämmer mycket bra överens med den teori vi 
har studerat. Möjligtvis har svaren om riskpremie och kalkylränta varit otydligare än vad vi 
väntat oss. Vi drar slutsatsen att angående investeringsprojekt i Kina är denna fråga mindre 
relevant på grund av de möjligheter som finns i landet.  

Trovärdigheten för arbetet hade höjts om de kvalitativa egenskaperna förstärkts. Detta 
kunde vi ha gjort genom en bättre avgränsning och möjligtvis ett homogenare urval. Djupet 
hade då blivit bättre. Till exempel kunde vi fördjupa oss i två företag och intervjuat fler 
personer på varje företag. 

Vårt förslag för fortsatt forskning är att fördjupa sig i något av de specifika riskområdena 
som vi behandlar. Vi ser transfereringsriskerna och risken för att avslöja sin produktions-
teknologi som speciellt intressanta inriktningsområden 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för kvalitativ studie om risker vid investering I 
Kina. 
 

Intervjuperson: 

Företagets namn: 

Kort beskrivning av företagets verksamhet och dess Kinainvestering: 

Datum: 

Inledande frågor 
1. Varför valde ni att investera i Kina? 

2. Var i Kina investerade ni? 

3. Hur valde ni att investera? 

Politiska risker 
4. Vilka risker ser ni som inskränker er kontroll över verksamheten på grund av myn-

dighetsregler etc i Kina? Hur hanterar ni dessa risker? (ex: investeringsavtal, försäk-
ringar, förhandlingar med myndigheter?)  

5. Vilka transfereringsrisker ser ni och vilken strategi har ni för att hantera dessa? 
(blocked funds och reinvest funds, etc) 

6. Ser ni några risker såsom risk för krig eller terror? Hur hanterar ni dessa?  

7. Finns det fler politiska risker som är relevanta för er? Hantering? 

Ekonomiska och internationella finansieringsrisker  
8. Vad ser ni för valutarisker? Skiljer ni på olika sorters exponering (accounting-, ope-

rating- och transfer- risker (ej blocked funds och liknande)). Hur hanterar och 
skyddar ni er mot dessa risker? 

9. Hur finansierade ni er investering och hade ni en speciell strategi bakom? (thin eq-
uity base, multinational financing of equity, home market equity, home debt etc) 

10. Finns det några fler Ekonomiska och internationella finansieringsrisker som är rele-
vanta för er? Hantering? 

Sociala-, kulturella- och institutionella risker 
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11. Stöter ni på risk som har att göra med relationerna mellan er och era kinesiska part-
ners/anställda, med andra ord de sociokulturella aspekterna? Hur hanterar ni dessa? 

12. Behandlar ni riskområden som lokala myndigheters krav på ägarstruktur, lednings-
struktur och andel lokalt anställda?  Hantering? 

Teknologiska risker 
13. Finns det någon risk att er teknologikunskap kan överföras och/eller kopieras?  

Hantering? 

14. Vilka risker ser ni som har med transporter och infrastruktur att göra? Hantering? 

15. Finns det några andra teknologiska risker som är relevanta för er? Hantering? 

Juridiska risker 
16. Ser ni korruption och nepotism som en risk när ni investerar i Kina? Hur hanterar 

ni denna problematik? 

17. Vilka risker möter ni som har med patent, mönsterskydd, upphovsrätt att göra? 
Hantering? 

18. Finns det några andra juridiska risker som är relevanta för er? Hantering? 

Riskpremie, kalkylering 
19. Räknar ni med en extra riskpremie i Kina (jfr med investering i Sverige) på grund av 

de existerande riskerna? 

20. Hur kalkylerar ni er Kinainvestering? Som ett projekt i lokalvaluta eller som de 
framtida kassaflödena i SEK till er som moderbolag? 

21. Vilket avkastningskrav räknar ni med? (Avkastning på eget kapital (Re) eller avkast-
ning på det viktade totala kapitalet (Rwacc))? 

Övrigt 
22. Finns det något övrigt ni vill nämna om risk och riskhantering när det gäller er in-

vestering/verksamhet i Kina? 


