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Syfte:  Syftet med det här arbetet är att beskriva och analysera 

svenska bankers etablering i Kina med fokus på regelverk, 
nätverksbildning och bankernas verksamhet. Vidare skall ett 
par tänkbara framtidsscenarier utforskas. 

 
Metod: Vi har använt hos av en kvalitativ metod där vi har 

koncentrerat oss på ett fåtal djupintervjuer för att sedan 
komplettera med telefonintervjuer och e-postenkäter. Fyra 
svenska banker har legat till grund för vår deskriptiva studie. 

 
Slutsats: Kinas öppnande mot omvärlden har inneburit att utländska 

företag givits möjligheter att etablera sig inom landet. Detta är 
en möjlighet som de fyra största svenska bankerna, Nordea, 
Föreningssparbanken, SE banken och Handelsbanken tagit 
fasta på och de finns alla, via varsitt representationskontor, 
etablerade på den Kinesiska marknaden. Genom att matcha sin 
verksamhet och skapa nya relationer till andra aktörerna på 
marknaden har de svenska bankerna lyckats med att 
positionera sig på den Kinesiska marknaden. De svenska 
bankernas är verksamma i Kina för att kunna serva nordiska 
företagskunder. 
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Purpose:  The purpose of this paper is to describe and analyse the 

establishment of Swedish banks in China with a focus on 
market regulations, network constructing and the banks 
business activities. Furthermore we will also investigate some 
possible future scenarios. 

 
Methodology:  We have conducted this research by using a qualitative method 

were we have focused on a few deep interviews and to 
complement these we used phone interviews and e-mail 
questioners. Four Swedish banks has been the foundation of 
this study.      

 
Conclusion:  Chinas opening towards the surrounding world has given 

foreign companies the opportunity of establishing their 
business within the country. This is an opportunity that the 
four largest banks in Sweden Nordea, Foreningssparbanken, 
SE banken and Handelsbanken has all seized and they are all, 
through representative offices, represented in the Chinese 
market. Through matching of their market activities and by 
establishing new relationships towards other market actors the 
Swedish banks have succeeded in positioning themselves on 
the Chinese market. The Swedish banks are active on the 
Chinese market to serve their Nordic corporate costumers.
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1. INLEDNING 
 

 

 
I detta inledande kapitel ger vi en koncentrerad introduktion till vårt valda 

uppsatsämne. Vi presenterar här problemformulering samt uppsatsens syfte. 

 
 

 

1.1. Bakgrund 
 

1.1.1. Kinas öppnande 
 

Sedan slutet av 1970 talet har Kina successivt utvecklats från planekonomi mot 

marknadsekonomi. Denna utveckling har gjort det möjligt att i större omfattning 

driva privata företag och har även gjort det möjligt för utländska företag att etablera 

sin verksamhet i Kina. Under 2001 blev Kina medlem i WTO och sedan dess har 

förutsättningarna för utländska företag att etablera och bedriva sin verksamhet 

förändrats och förbättrats, en utvecklingsprocess som är fortgående. Anledningarna 

till att Kina är en attraktiv marknad för utländska företag och investerare är många. 

Arbetskraften i Kina är billig i förhållande till många andra länder, tillväxten i landet 

skapar en stor inhemsk marknad med en växande efterfrågan på många produkter 

och tjänster. Asien är en växande marknad och via Kina kan man på ett bra sätt 

handla med andra delar av kontinenten. Kinas inhemska marknad är intressant och 

har en hög tillväxt, landets medelklass växer fort och har visat sig vara en köpstark 

samhällsgrupp1.  

 

Kina har tack vare sin framtida tillväxtpotential passerat det förra världsledande USA 

när det gäller att attrahera mest investeringar från utlandet2. Idag finns cirka 125 av 

världens top-500 företag etablerade i Kina.3  

 

                                                 
1 SVD 19 december 2003 
2 Magnus Sjölin ”Det växer inga träd i himmeln” 2001 
3 Ibid 
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När Kina anslöt sig till WTO fick landet en viktigare roll internationellt och landet är 

i dag världens sjätte största ekonomi. Kina är just nu Sveriges näst största asiatiska 

handelspartner, efter Japan4. 

 

1.1.2. Successivt öppnande 
 

Kina har under en tjugoårsperiod gradvis öppnat upp sig gentemot omvärlden. I 

början av den här perioden experimenterades det med vad som kallas för ”Special 

Economic Zones”. Det var i dessa zoner, belägna längst Kinas kust, som utländska 

företag först tilläts etablera sig tillsammans med kinesiska företag i form av joint 

ventures. De utländska investeringarna har sedan tillåtits i större delar av landet och 

har nu koncentrerat sig runt storstadsområdena och framför allt i Peking och 

Shanghai. 

 

För att skydda de inhemska företagen och landets ekonomi under reformeringen från 

planekonomi till marknadsekonomi har den Kinesiska regeringen skyddat vissa 

industrier genom olika marknadsregleringar. Dessa regleringar har hindrat utländska 

företag från att vara verksamma inom vissa branscher och i början av reformarbetet 

tilläts inte utländska företag att etablera företagsverksamhet i Kina på egen hand. De 

utländska företagen var under denna tidsperiod tvungna att ingå i ett joint venture 

med ett kinesiskt bolag för att få vara verksamma på marknaden. Dessa regler har nu 

förändrats och utländska företag får etablera sig inom de flesta verksamhetsområden 

utan att ingå ett joint venture.  

 

Det finns fortfarande industrier som den Kinesiska staten anser är extra viktiga att 

skydda och dessa regleras via olika lagar och avtal. Exempel på industrier som 

fortfarande skyddas på detta sätt är bil, textil och serviceindustrin5. 

 

Bank och finansverksamhet tillhör serviceindustrin och eftersom denna ännu inte är 

avreglerad ställs det speciella krav och villkor på de utländska banker som vill 

etablera sig i Kina. Dessa regler har gjort att utländska banker och finansinstitut inte 

                                                 
4 Exportrådet, Landsrapport, Kina, 2003 
5 “utländska banker påskyndar sin utvecklingsstrategi I Kina” utfärdad av Ministry of Commerce of 
the pople’s republic of china, hemsida 2003-10-30 
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har kunnat driva en självständig verksamhet var som helst i landet utan varit 

hänvisade till utvalda städer och områden där utländska företag varit tillåtna. Det har 

däremot under en längre tid varit möjligt för utländska finansföretag och banker att 

finnas representerade i hela landet genom lokala representationskontor. 

 

För närvarande finns det 151 filialer till 62 utländska banker, 16 jointventure banker 

och 211 representationskontor i Kina6. De svenska bankerna som finns 

representerade på marknaden är, Handelsbanken, Nordea, Swedbank 

(Föreningssparbanken) och Skandinaviska Enskilda Banken.  

 

1.1.3. WTO som drivmotor för Kinas öppnande 
 

Sedan Kinas inträde i WTO pågår en ständig utvecklingsprocess av landet och dess 

ekonomi för att kunna leva upp till de krav som ett medlemskap innebär. Det arbetas 

fortfarande för ytterligare avreglering av tjänsteindustrin, och därigenom den 

finansiella sektorn. Via ett handlinsprogram skall detta arbete leda fram till att 

WTO:s krav om en öppen marknad uppfylls år 2006. 

 

1.2. Problemformulering 
 

Kinas finansmarknad är fortfarande starkt kontrollerad av staten. Detta leder till att 

de företag som vill etablera sig inom det finansiella affärsområdet måste anpassa sin 

verksamhet efter de krav som ställs från statligt håll. En sådan anpassning kan vara 

komplicerad för dem som vill etablera sig på marknaden, det kan innebära att 

bankerna måste vara väl insatta i hur regelverket ser ut för just det 

verksamhetsområdet. Detta kan skapa problem inte bara i ökad 

arbetskraftsansträngning och ökade kostnader men kanske kommer det också att 

påverka moderorganisationen på sikt. 

 

Strategin med representationskontor kan vara något banker blivit påtvingade på 

grund av gällande lagar, men det kan också vara en strategi som banker gärna 

använder sig av när de nyetablerar sig på emerging markets. På nya snabbt växande 

marknader som inte än hunnit skapa stabila affärsmönster och där det etablerande 

                                                 
6 http://www.gsstock.com/stockcenter/showinfo.asp?id=11158 (2003-11-07) 
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företaget ännu har en begränsad kunskap om den nya marknaden är det viktigt att 

man lyckas knyta bra samarbetspartners till sig. Detta gör att frågan om hur en bank 

etablerar sig på en emerging market inte kan undvikas. 

 

I det nätverk som byggs upp på nya marknader måste det finnas andra organisationer 

där man kan få stöd och hjälp. Att bygga ett starkt nätverk runt sin organisation kan 

vara en tänkbar strategi bankerna använder sig av vid en nyetablering. Det är 

intressant att få veta om bankerna i dag ägnar sig åt just den verksamhet som var 

tänkt innan etableringen i Kina, eller om marknadens behov har gjort att banken fått 

en liten annan roll än de tänkt sig. 

 

Det är också av stort intresse att undersöka och analysera den position som de 

svenska bankerna har på den kinesiska marknaden och då i första hand vilken 

position bankens kontor har i det nätverk som finns uppbyggt. Med utgångspunkt i 

de svenska bankernas kinesiska verksamhet undersöks de förhållanden som dyker 

upp marknadsaktörerna emellan, för att på så vis kunna konkretisera det nätverk vi 

baserat vår tes på. Detta bör också utvecklas med en grov uppskattning av hur 

nätverket kommer att förändras och förhållandena i nätverket förstärkas eller 

försvagas i framtiden och vid en eventuell djupare etablering. 

 

1.3. Syfte 
 

Syftet med det här arbetet är att beskriva och analysera svenska bankers etablering i 

Kina med fokus på regelverk, nätverksbildning och bankernas verksamhet. Vidare 

skall ett par tänkbara framtidsscenarier utforskas. 

 

1.4. Avgränsningar 
 

Arbetet kommer att avgränsas till det kinesiska fastlandet, detta innebär att vi helt 

bortser från bl.a. Hongkong som numera är en del av Kina. Anledningen till att vi har 

valt att avgränsa oss till det kinesiska fastlandet är att marknadsförhållandena i Kina 

och Hongkong är så olika att en enhetlig bild av den Kinesiska finansmarknaden där 

Hongkong inkluderas är omöjlig att presentera. Hongkong har under väldigt lång tid 
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lytt under engelsk lag och detta gör att den ekonomiska utvecklingen på många sätt 

skiljer sig från övriga Kina.     

 

Uppsatsen avgränsas ytterligare av att endast innefatta de svenska bankernas 

relationer gentemot företagskunder och på så vis helt bortse också från 

privatkundsmarknaden.  

 

1.5. Definition av begrepp 
 

Representationskontor: Kontor som arbetar med att representera moderbolaget 

och/eller filialer på en marknad där inte moderbolaget eller en filial finns.  

 

Filial: en fristående organisation inom en koncern som ägs av koncernens 

moderbolag. Filialerna drivs som självständiga företag med egna kunder och egen 

kontroll över sina affärsbeslut.  

 

Special economic zone: Frizoner belägna längs Kinas kust, där utländska företag 

först tilläts etablera sig tillsammans med kinesiska företag i form av joint ventures. 

 

RMB: Står för Ren Min Bi, vilket betyder folkets pengar. Är Kinas lokala valuta och 

har Yuan som enhet. 

 

RMB-licens: Detta krävs för att utländska banker ska få göra affärer i lokal valuta. 

 

Övergångsekonomi: En ekonomi i förändring från plan- till marknadsekonomi. 

 

WTO: World Trade Organisation; den enda globala och internationella 

organisationen som handhar regler kring handel mellan länder. 

 

GATS: WTO:s avtal för handel med tjänster.  

 

Svenska banker: Med uttrycket svenska banker menar vi i detta arbete Skandinaviska 

Enskilda Banken, Föreningssparbanken (Swedbank), Handelsbanken samt Nordea. 
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Dessa är de fyra största bankerna i norden och de enda svenska banker som idag 

finns representerade i Kina. 

 

People´s Bank of China: Motsvarigheten till Svenska Riksbanken. 

 

Ministry of Commerce of the People´s Republic of China: Motsvarigheten till 

svenska handelsdepartementet. 

 

China Banking Regulatory Commission: Motsvarigheten till svenska 

finansinspektionen. 

 

Paid in Capital: Garantibelopp som krävs av banker vid etablering i Kina. 

 

HSBC: The Hongkong and Shanghai Banking co-operation Ltd. 

 

1.6.  Målgrupp 
 

Detta arbete riktar sig främst till personer med ett intresse av hur de svenska 

bankerna arbetar i Kina idag. Såväl studerande, fackfolk som berörs av ämnet samt 

privatpersoner med särskilt intresse är potentiella läsare. Uppsatsen är av särskilt 

intresse för personer som frågar sig hur nästa steg i etableringen för bankerna kan 

komma att se ut med tanke på Kinas WTO-inträde och de regelförändringar som 

successivt sker i Kina idag.  
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1.7. Disposition 
 

Dispositionen på denna uppsats är uppbyggd på ett sätt som vi valt för att förtydliga 

de resultat vi har kommit fram till. Detta har resulterat i att empiriavsnittet är relativt 

koncentrerat, emedan stora delar av empirin presenteras i resultatavsnitten (kapitel 3, 

6 och 7). 

 

Kapitel 1 – Inledning 

I detta inledande kapitel ger vi en koncentrerad introduktion till vårt valda 

uppsatsämne. Vi presenterar här problemformulering samt uppsatsens syfte.  

 

Kapitel 2 – Metod 

I detta avsnitt presenterar och redogör vi för de metoder som använts under 

uppsatsens genomförande och förklarar också varför vi valt just dessa och på vilket 

sätt vi har arbetat under studiens gång. 

 

Kapitel 3 – Regelverk  

För att förtydliga förutsättningarna för en affärsetablering i Kina beskriver vi 

regelverken som bankerna måste förhålla sig till på ett tidigt stadium av uppsatsen. 

Här presenteras de regler och restriktioner som råder i Kina och berör utländska 

banker.  

 

Kapitel 4 – Teori  

Här nedan presenteras de teorier vi använt oss av. Litteratur som använts har i 

första hand funnits inom den företagsekonomiska genren och med den till hjälp har 

vi bildat oss en uppfattning av vårt ämne och konstruerat vår utredningsmetod. 

 

Kapitel 5: Empiri 

Här presenteras resultat från de undersökningar vi gjort, materialet i detta kapitel 

grundar sig till stor del på de intervjuer vi genomfört. Frågorna till dessa intervjuer 

finns i bilaga 2, 3 och 4. 
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Kapitel 6: Verksamhetsbeskrivning 

I detta kapitel ger vi en beskrivning av bankernas verksamhet i Kina, från tidigt 

1980-tal och en bit in i framtiden. 

 

Kapitel 7: Bankens nätverk i Kina 

I detta avsnitt redogör och analyserar vi de svenska bankernas positioner enligt 

nätverksmodellen och matchningsmodellen. 

 

Kapitel 8: Resultatsammanfattning 

Här presenteras resultaten av vår studie. Vi har under arbetets gång utkristalliserat 

tre olika resultat och dessa presenteras i detta kapitel. 

 

Kapitel 9: Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras tankar kring bankernas framtid i Kina. Vi ger också 

förslag till vidare forskning. 

 

Kapitel 10: Källförteckning
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2. METOD 
 

 

 
I detta avsnitt presenterar och redogör vi för de metoder som använts under 

uppsatsens genomförande och förklarar också varför vi valt just dessa och på vilket 

sätt vi har arbetat under studiens gång. 

 
 

 

2.1. Val av metod 
 

Metoden för att samla in data och information till ett arbete kan ske genom 

kvantitativ och/eller kvalitativ information. Förutom kvalitativ och kvantitativ kan 

informationen också delas in i sekundär- och primärdata. Vi har i huvudsak valt att 

använda oss av primärdata men kommer att komplettera undersökningarna med hjälp 

av sekundärdata då vi behöver validera olika svar vi fått, dessa två former av data 

kommer också att presenteras närmare nedan.  

 

Vi försöker i den här uppsatsen att på ett generellt plan beskriva hur svenska banker 

har etablerat sin verksamhet i Kina och därför stämmer det extensiva angreppssättet 

väl in på vårt arbete som är deskriptivt. 

 

2.2. Urval för studien   
 

De objekt som skall medverka i en undersökning avgörs främst av hur problemet är 

formulerat7. Som studieobjekt i detta arbete har vi valt de fyra största svenska 

bankerna, vilka alla är representerade med bankverksamhet i Kina. Vi har gjort 

ytterligare ett urval av studieobjekt i det här arbetet och det har varit att välja ut en av 

dessa fyra banker som föremål för en speciellt fördjupad studie. Anledningen till 

detta är att resultatet bör vara generellt rättvisande även om vi endast väljer ut en 

aktör för fördjupade studier. Detta eftersom det finns en stor grad av likformighet 

                                                 
7 Patel & Davidsson 1994 
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inom banksektorn i Sverige och att alla aktörer för tillfället arbetar efter en liknande 

strategi vid etablering av verksamhet i Kina8. Vi kommer att redogöra för bankernas 

likformighet i ett separat avsnitt i arbetet. Undersökningen kan på detta vis bli mer 

effektiv på den begränsade tid som råder för studien. 

 

Av respekt för dem som ställt upp med att ge oss detaljrik information om strategiskt 

känsliga frågor kommer vi inte i arbetet att nämna vilken av de svenska bankerna 

som vi utnyttjat för att få fram vår information. Vi har ansträngt oss för att 

informationen inte ska vara färgad eller på något annat sätt missvisande mot någon 

av de svenska bankerna.  

 

2.3. Datainsamling 
 

Informationen vi använt oss av i vårt arbete består dels av primärdata dels av 

sekundärdata. Primärdata samlades i huvudsak in genom enkäter och de intervjuer 

som vi genomförde. Sekundärmaterial vi använt oss av består av litteratur hämtade 

från Lunds Universitets olika bibliotek och olika vetenskapliga artiklar och rapporter 

publicerade inom ämnet som vi funnit genom sökning i olika databaser som t.ex. 

ELIN, LOVISA och LIBRIS samt sökningar via Internet. Vi har också undersökt 

material från de svenska bankerna som etablerat sig i Kina för att se hur det 

dokumenteras och vilka möjligheter denna dokumentation gett till 

uppföljningsarbetet. Andra informationskällor vi använt oss av för att samla in 

sekundärdata är SIDA, Svenska Handelskammaren i Kina, Exportrådet, Utrikes 

Departementet, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 

WTO, The Chineese Ministry of Commerce samt Kinesiska konsulatet i Göteborg.  

 

2.4. Kvalitativ metod 
 

Med hjälp av denna metod har vi utfört ett mindre antal djupintervjuer med 

representanter från svenska banker och experter inom relevanta områden för att få 

ingående svar om bankernas etableringsstrategi och arbetsmönster i Kina. 

Anledningen till att vi valt djupintervjuer som bas är att vi med hjälp av denna 

                                                 
8 Intervju 1 
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undersökningsteknik kan få tillgång till primärdata som ger svar på just de specifika 

frågor vi valt att behandla. Detta ger oss möjlighet att kunna ställa följdfrågor under 

intervjuerna som ytterliggare kan fördjupa vår kunskap om området och reda ut 

eventuella oklarheter.  

 

Vi har i arbetet genomfört ett fåtal djupintervjuer och kompletterat dessa med 

telefonintervjuer och enkäter utskickade via e-post. Anledningen till att vi har 

begränsat den kvalitativa studien till ett fåtal intervjuobjekt är dels den 

tidsbegränsning som detta arbete skall utföras inom och det faktum att många av de 

tänkbara intervjuobjekten befinner sig i Kina och gör det omöjligt för oss med en 

personlig intervju. Vi har under arbetets gång utnyttjat möjligheten att få svar på 

frågor via e-post. 

 

En intervju kan utformas på många olika sätt, den kan gå från att vara öppen till att 

vara strukturerad. I de strukturerade intervjuerna är det i förväg definierade 

fenomenen som är av intresse, medan det i de öppna intervjuerna är respondenten 

som avgränsar och bestämmer omfattningen9. Vi har valt att blanda de två teknikerna 

och utföra vad som kallas en ”riktad öppen intervju”10 den kännetecknas av att en 

”designad” fråga belyses med frågeområden som när, var och hur. En personlig 

intervju där vi kunde sitta ner och föra en diskussion med intervjuobjektet var en 

förutsättning för att den kvalitativa metoden skulle ge ett gott resultat med 

information som var pålitlig och användbar för arbetet. Tekniken valde vi för att den 

gav oss möjlighet att under intervjuns gång fördjupa oss i förutbestämda och 

intressanta frågeställningar. Formens öppenhet skapar också förutsättningarna för en 

förtrolig och öppen atmosfär. ”Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal.”11 

 

För att samla in ytterligare data använde vi oss av ett frågeformulär med fem öppna 

frågor som vi via e-post skickade ut till samtliga fyra bankers respektive chefer på 

representationskontoren i Kina. Frågorna hade vi lyft fram och formulerat efter det 

att vi genomfört vår inledande djupintervju, vi såg det som en fördel att kunna 

                                                 
9 Lantz, 1993 
10 Ibid 
11 Citat Holme & Solvang, 1997 s,99 
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formulera dem efter den inledande intervjun då vår egen kunskap om ämnet 

ytterligare fördjupats. 

 

Djupintervjuerna som till antalet har varit två genomfördes i oktober respektive 

december 2003, dom varade i drygt två timmar vardera. Båda intervjuobjekten hade 

fått frågorna skickade till sig i förväg för att på så vis kunna förbereda sig och 

leverera bättre svar. 

 

Telefonintervjuerna och e-postenkäterna har hela tiden fungerat som ett komplement 

för att fortlöpande kunna bilda sig en uppfattning om validiteten och reliabiliteten i 

djupintervjuerna.  

 

2.5. Urval av intervjupersoner 
 

När vi valde intervjupersoner till vår undersökning valde vi att inrikta oss på 

personer med arbetserfarenhet inom de svenska bankernas verksamhet i utlandet och 

framför allt i Kina. Urvalet är relevant då dessa personer besitter aktuella kunskaper 

om affärsförhållandet mellan banken i Sverige och dess verksamheter i utlandet. Vi 

valde att göra intervjuer med personer som arbetat för svenska banker i Kina och för 

att kunna göra en jämförelse med andra utlandssatsningar som de svenska bankerna 

har gjort valde vi också att intervjua en person med mångårig erfarenhet av 

bankarbete utanför Sverige.  

 

Personen i fråga har framförallt erfarenheter från svensk banketablering i Ryssland, 

en marknad som vi kände gav oss goda möjligheter till jämförelse och vidare 

förståelse för ämnet. Vi förväntade oss att denna jämförelse mellan hur bankerna har 

etablerat sig i Kina respektive Ryssland skulle kunna styrka uppsatsens validitet och 

kunna upptäcka ett eventuellt mönster vid etableringar på emerging markets. 

 

Vi har även under arbetets gång haft en kontinuerlig e-postkontakt med 

handelsattachén på det kinesiska konsulatet i Göteborg. Genom denna kontakt har vi 

kunnat få information om aktuella kinesiska regler och kinesiska myndigheters 

inställning till utländska bankers etablering i Kina. 
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2.6. Tillvägagångssätt för intervjuer 
 

Vi informerade i förväg intervjupersonerna om ämnet för intervjun, den tid som stod 

till vårt förfogande och vad vi planerade att använda informationen till. 

Intervjupersonen fick möjlighet att förbereda sig på intervjun genom att vi i förväg 

lät honom/henne ta del av frågorna. En del av intervjupersonerna bad oss att ta del av 

och läsa in oss på information och litteratur innan intervjun ägde rum för att försäkra 

sig om att vi var kunniga inom området. 

 

Vi valde att inte använda oss av bandspelare vid intervjuerna då vi kände att denna 

metod lätt skapar en nervös och onaturlig situation. Vi valde i stället en metod där 

samtliga författare och tillika intervjuare förde anteckningar för att sedan 

sammanställa dessa. 

 

Det kan vara svårt för en intervjuperson att svara på vissa frågor som kan vara 

känsliga för företagets framtida strategier och därför valde vi en mer generell 

vinkling vid frågor om den framtida strategin. 

 

2.7. Validitet 
 

I den kvalitativa undersökningsmetoden hamnar begreppet validitet mer i centrum än 

reliabiliteten, dessa två begrepp är intimt förbundna med varandra och i det 

kvalitativa arbetet kommer validiteten att få en större betydelse och reliabiliteten en 

något mindre12. 

 

Vid en kvalitativ metod innebär begreppet validitet att man försöker tolka och förstå 

innebörden av det fenomen som ingår i frågeställningen13. Vid arbetet med 

datainsamling kopplas validiteten till om forskaren lyckats få fram underlag för att en 

trovärdig tolkning och analys av det studerande fenomenet. En väldigt viktig del för 

uppsatsens validitet är hur forskaren överfört intervjuinformation från samtal till 

papper, vid en sådan transkriptionsprocess kan nämligen fel uppstå14.  

                                                 
12 Patel & Davidsson, 2003 
13 Ibid 
14 Ibid 
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En kvalitativ studie är i de flesta fall en unik studie och detta leder till att det är 

viktigt att forskaren beskriver hela forskningsprocessen, så att de som väljer att läsa 

och ta del av studien kan bilda sig en uppfattning om hela processen. Detta gäller för 

hela uppsatsarbetet från val av problemställning och vilken teoretisk kunskap som 

varit av betydelse till hur urval har gjorts och hur information har samlats in och 

bearbetats.15 Om en kvalitativ uppsats författas med detta i åtanke kan validiteten i 

ett kvalitativt forskningssammanhang förstärkas.16 

 

2.7.1. Bearbetning av insamlad information 
 

Då den kvalitativa metoden är den primära metoden inom arbetet, insamlades den 

huvudsakliga informationen genom djupintervjuerna. Bearbetningen av 

informationen från intervjuerna planerades i förväg och skedde på följande vis; efter 

intervjun skrev varje författare rent sina anteckningar, detta gjorde att vi fick fyra 

individuella versioner av intervjuprotokollen vilka gruppmedlemmarna sedan läste 

igenom och kommenterade. Sedan sammanfattade vi de olika texterna till ett och 

detta blev grunden för empiri och analys. 

 

Svaren från e-post enkäterna behandlades gemensamt i gruppen. Vi läste och 

jämförde svaren från samtliga tillfrågade tillsammans. Undersökningen var tämligen 

begränsad då det endast finns fyra svenska banker etablerade i Kina. Det var möjligt 

för oss att direkt sammanställa resultatet. 

 

2.8. Personliga referensramar 
 

Vi är medvetna om att våra bakgrunder och det perspektiv vi valt för att undersöka 

frågan i detta arbete kommer att färga och påverka det resultat vi presenterar. 

Författarna i gruppen härstammar från förhållandevis olika bakgrunder. Två av 

gruppens medlemmar känner varandra sedan länge, de två har än så länge följt en 

liknande utbildningsväg men har arbetslivserfarenheter som skiljer sig åt. Den ena 

medlemmen är anställd vid en svensk bank och den andre medlemmen arbetar för ett 

                                                 
15 Patel & Davidsson,2003 
16 Ibid 
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av landets stora investmentbolag. Deras gemensamma bakgrund kan leda till att de 

på ett bättre sätt förstår varandra och använder sig av liknande språk och begrepp, 

risken kan dock vara att detta leder till ett mer enkelriktat tankesätt. De två resterande 

gruppmedlemmarna känner inte någon av de andra sedan tidigare. Den tredje 

medlemmen har sina rötter i Kina och har erfarenheter från både internationella 

arbeten och studier. Gruppens fjärde medlem har sina rötter i Skåne och har 

erfarenheter från lokal och internationell arbetsmarknad och studier.  Att gruppen 

influeras av olika bakgrunder innebär en styrka, då vi har lyckats skapa en öppen 

relation till varandra där vi har tillåtits att lyfta fram och diskutera olika 

frågeställningar och idéer ur olika synvinklar och perspektiv.  

 

2.9. Källkritik  
 

När vi använt oss av sekundärdata har vi varit kritiska, då informationen kan vara 

vinklad på ett visst sätt för att framhålla en speciell egenskap eller speciella fakta. Vi 

har också varit medvetna om att information som finna på Internet inte alltid är 

pålitlig och det har varit viktigt att vara extra källkritisk vid informationssökning via 

denna källa. 

 

Vi är medvetna om att det finns risk att under intervjuer omedvetet påverka den som 

intervjuas, något som kallas intervjuareffekten17. För att undvika denna effekt i 

möjligaste mån gavs den intervjuade möjlighet att studera frågorna innan intervjun.   

 

Viss sekundärinformation, exempelvis olika kinesiska förordningar är hämtade från 

The Chineese Ministry of Commerce hemsidor. Dessa dokument har ursprungligen 

varit på kinesiska och har översatts till svenska av en av gruppens medlemmar. 

Gruppmedlemmen som gjort översättningen är helt flytande i det kinesiska språket 

och risken för fel är relativt liten. Statistik och information om utländska bankers 

etablering i Kina har också samlat in från kinesiska tidningar och hemsidor.  

                                                 
17 Trost, 1997 



Regelverk 

 21

3. REGELVERK 
 

 
 

Här presenteras regler och restriktioner som råder i Kina och berör utländska 

banker. 

 

 

 

Arbetet med att öppna upp den kinesiska bankmarknaden för utländska aktörer följer 

ett femårigt program. Detta tidschema eller program började Kina att arbeta efter i 

oktober 200118. Målet som satts upp för finansmarknaden är att kunna öppna den för 

konkurrens så att utländska banker skall få tillstånd att bedriva fri verksamhet mot 

alla kundgrupper i Kina efter en femårsperiod. Det är redan nu beslutat att det 

kommer att krävas licens från staten även efter denna femårsperiod för att bedriva 

bankverksamhet i landet, men de utländska bankerna kommer inte att som tidigare 

vara begränsade till speciella kundgrupper, olika geografiska områden eller affärer i 

utländskvaluta. 

 

Redan i oktober 2001 öppnades hela Kina upp för utländska banker, men 

begränsningarna för vad bankerna hade rätt att göra på marknaden var ganska 

omfattande. Under det initiala stadiet år 2001 var det bara möjligt för utländska 

banker att bedriva verksamhet endast i utländsk valuta, detta begränsade också 

verksamhetsområdet för bankerna till att bara gälla utländska företag och 

privatpersoner.  

 

3.1. GATS 
 

Inom WTO avtalet finns ett avtal kallat GATS, detta avtal är till för att förenkla 

handel av tjänster inom den privata sektorn mellan medlemsländerna. Avtalet har 

varit en integrerad del av WTO sedan starten 199419 och det är detta avtal som ligger 

                                                 
18 Intervju 1  
19 www.UD.se UD info GATS –WTO: s avtal för handel med tjänster   
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till grund för öppnandet av den Kinesiska tjänstemarknaden och därigenom även 

banksektorn.  

 

GATS är inte ett avtal som på förhand bestämmer hur medlemsländerna måste 

reglera sin hemmamarknad. Det är istället ett ramavtal som syftar till att minska 

handelshinder mellan medlemsländer och främja fri konkurrens på lika villkor. Vid 

förhandlingar inför ett GATS-avtal får varje medlemsland precisera, i vad som kallas 

bindningslistor, vilka tjänstesektorer inom landet som kommer att omfattas av avtalet 

och klargöra för vilka villkor som utländska aktörer måste uppfylla för att få agera på 

marknaden.  

 

En viktig princip i avtalet är att alla medlemsstaternas leverantörer skall ha rätt till 

samma villkor på marknaden. Andra viktiga principer inom avtalet handlar om 

marknadstransparens och möjligheten för varje enskilt land att styra den inhemska 

marknadsregleringen. Reglering av den inhemska marknaden kan t.ex. gälla 

konsumentskydd, hälsoskydd och miljöskydd20.  

 

GATS-avtalen är förhandlingsbara och flexibla, detta ger alla medlemsländerna 

möjlighet att selektivt kunna öppna sina tjänstemarknader för utländsk konkurrens 

och handel i den takt som stöds av landets egen utveckling och politiska mål21. 

 

Under GATS avtalets första år öppnades fyra geografiska områden i Kina där det var 

tillåtet för utländska banker att gör affärer i den lokala valutan, och på så vis även 

med kinesiska företag. De fyra områdena var Shanghai, Shenzen, Tianjin och Dalian.  

 

Under tidsperioden 2001-2006 kommer det varje år att öppnas fyra nya regioner där 

utländska banker kommer att kunna bedriva verksamhet i den lokala valutan. Efter 

det femte året kommer alla regionala restrektioner att tas bort och hela Kina kommer 

att vara en tillgänglig marknad för utländska banker. 

  

De tjänster som de utländska bankerna har rätt att erbjuda på den Kinesiska 

marknaden kommer även att utvecklas enligt ett liknande mönster. Vid avtalets 

                                                 
20 www.UD.se UD info GATS –WTO: s avtal för handel med tjänster (2003-11-17)  
21 Ibid   
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början fick de utländska aktörerna erbjuda alla sina tjänster till utländska 

företagskunder som handlade med utländsk valuta, där fanns inga restriktioner. Men 

de utländska bankerna fick inte göra affärer med kinesiska företag i den lokala 

valutan. 

 

Första förändringen av restriktionerna ägde rum två år efter inträdandet och då tilläts 

de utländska finansbolagen att erbjuda tjänster till de kinesiska företagen. Målet är att 

alla restriktioner skall lyftas bort fem år efter WTO inträdet, då ska det bli möjligt för 

utländska banker att erbjuda sina tjänster till alla kunder, privata så väl som företag.  

 

Bankverksamhet som tillåts har i GATS bindningslistor definierats enligt följande av 

WTO avtalet22: 

• Emottagande av inlåning eller andra återbetalningsskyldiga medel från 

allmänheten.  

• Utlåning av alla slag, inklusive konsumentkredit, huslån, factoring och 

finansiering av kommersiella transaktioner. 

• Finansiell leasing 

• All valuta och betalningstransferering inklusive kreditkort, resecheckar och 

post/bankväxel 

• Borgensåtaganden och clearingverksamhet 

• För egen eller kunds räkning bedriva valutahandel eller valutaväxling 

 

För att kunna bedriva någon form av bankverksamhet i landet krävs en banklicens. 

För att utländska banker ska få lov att göra affärer i den lokala valutan krävs det att 

man har varit verksam på den Kinesiska marknaden i tre år och att rörelsen varit 

lönsam i minst två sammanhängande år. 

 

3.2. Kinesiska regler för utländsk banketablering 
 

Efter inträdet i WTO skedde kontinuerliga reformeringar av landets finansmarknad 

för att förbereda de inhemska finansiella organisationerna för öppen konkurrens år 

2006. Kinesiska regeringen har inkorporerat lagstiftningar med WTO - Kinaavtalet. 

                                                 
22 www.wto.org 
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Myndigheternas inställning till utländska finansiella organisationsetableringar har 

alltid varit restriktiva men villkoren blir successivt mer gynnsamma för de utländska 

företagen. Filosofin bakom restriktionerna är protektionism, dvs. att skydda de 

inhemska finansiella organisationerna. ”… right now our financial system is weak, it 

can not bear the compitition with other developed countries, we need some time to 

improve …” förklarade handelsattachén på kinesiska konsulat i Göteborg23.   

 

Efter mer än tjugo års etablering i Kina, är utländska finansiella organisationer en 

viktig del av det kinesiska finanssystemet. Dess största bidrag till Kina är att de har 

introducerat modern bankverksamheten. Detta har lett till att det inhemska 

finanssystemet planerat att varsamt utnyttja utländsk konkurrens istället för att enbart 

begränsa den24.  

 

I slutet av 2003 har restriktionerna tänjts ytterligare, på en presskonferens 1:a 

december, promulgerade Liu Mingkong, ordförande för China Banking Regulatory 

Commission, regeringens omfattande plan om att reformera landets bankväsende. 

Samtidigt kungjordes några nya bestämmelser som ger utländska banker och 

finansbolag mer gynnsamma villkor än utlovade i WTO - Kinaavtalet för två år 

sedan. Presskonferens har haft stor betydelse eftersom att lagar och förordningar 

behöver revideras på följande punkter25: 

1. Ytterligare fyra städer (Jinan, Fuzhou, Chengdu, Chongqing) öppnas för 

RMB-licens 

2. Filialer till utländska banker får göra affärer med kinesiska företag  

3. Utländska finansiella organisationer får köpa upp till 20% av aktier en 

kinesisk finansiell organisation 

4. Simplifierade etableringsprocesser i form av mindre nivåskillnader för 

garantibelopp (paid-in capital) för olika etableringsformer och mindre 

garantibelopp26. 

5. Utländska biltillverkare får ansöka om licens för att ge billån. 

 

                                                 
23 E-mail intervju med Ma Tianfu, handelsattaché på kinesiska konsulat i Göteborg. 2003-12-02  
24 http://www.blogchina.com/new/member/%CC%C5%E6(2004-01-08) 
25 Ibid 
26 Läsare påminnes att siffror krav på paid - in kapital i bilagan inte är aktuella. Regler är under 
omarbetning i skrivandets stund.  
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I skrivande stund har relevanta regelverk inte färdigreviderats. Följande 

sammanfattningar av regler och restriktioner för utländska bankers etableringar i 

Kina är emellertid uppdaterade. Vårt sammandrag grundads på två aktuella 

förordningar: Administrationsregler for representationskontor av utländska 

finansiella organisationer (2003-11-14)27 och Folkets republik av Kinas 

administrations regler för finansorganisationer med utländska kapital (2002-02-08) 

(se Bilaga 1).   Båda två utfärdades av den kinesiska riksbanken The People’s Bank 

of China.  

 

3.2.1. Tre dimensioner på restriktionerna 
 

Restriktionerna från de kinesiska myndigheterna kan sammanfattas i tre dimensioner: 

 

• Geografisk restriktion: Tidigare geografiska begränsningar är till viss del 

avskaffade och utländska banker får erbjuda RMB - service i bestämda städer 

om en s.k. RMB – licens tilldelats av The people’s Bank of China. Fram till 

1:a december 2003 är 13 städer i landet öppna för RMB - licens inklusive 

Shanghai, Peking och Shenzhen. 

 

• Valutarestriktionen: Utländska banker måste söka RMB-licens för att utföra 

affärer i den lokala valuta yuan. 84 av de 154 filialerna till utländska banker 

har erhållit en sådan licens28. 

 

• Kundrestriktion, Från och med 1:a december 2003 får utländska banker 

erbjuda service i RMB till kinesiska företag. Innan dess var det endast 

utländska företag, utländska medborgare samt Kinesiska medborgare i 

Hongkong, Taiwan och Macao som kunde utnyttja denne service.  

 

3.2.2. Tillåtna etableringsformer 
 

Utländska banker kan etablera sig i Kina på följande sätt: 

 

                                                 
27 http://www.mofcom.gov.cn/article/200311/20031100147963_1.xml 
28 Shanghai Daily, Renminbi banking opens up, 2003-12-02 
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1. Representationskontor, det vanligaste sättet att etablera i Kina enligt 

Ministry of Commerce of the people’s Republic of China, landets 

handelsdepartements statistik29.  

 

Enligt §15  Administrationsregler för representationskontor av utländska finansiella 

organisationer (2003-11-14), får representationskontor inte skriva kontrakt med 

någon juridisk eller privat person som kan skaffa intäkter för representationskontoret 

eller banken som den representerar.  

 

Det krävs inget paid-in kapital för att sätta upp ett representationskontor och 

representationskontor utsätts inte för några omfattande regleringar från kinesiska 

myndigheter.  

 

Om en utländska bank har 5 eller flera representationskontor i Kina, får banken 

ansöka om att sätta upp ett huvudrepresentationskontor. 

  

2. En filial är ett juridiskt självständig företag och har därmed större möjlighet 

att agera på även den kinesiska marknaden. För att etablera en filial krävs 

relativt högt paid in capital. 

 

3. Joint venture uppstår genom att en utländska finansiell organisation och en 

kinesisk kommersiell bank bildar en ny bank med gemensamt kapital. Jämfört 

med en filial krävs det mindre kapital för utländska finansorganisationer att 

etablera sig i Kina och beräknas av de kinesiska myndigheterna att vara den 

mest framträdande etableringsformen i framtiden30. 

 

4. Aktieägare i en kinesisk finansiell organisation. Utländska banker får från 

och med 1:a december 2003 köpa upp till 20% aktier i kinesiska banker, det 

förutsätter dock att de kinesiska bankerna reformerar sin ägandeform till 

aktiebolag. Reformen är igång med de fyra stora statsägda bankerna. Den 

Kinesiska staten arbetar nu med att lägga fram en handlingsplan för att 

börsintroducera två av sina största banker, Bank of China och Industrial & 

                                                 
29 Ibid   
30 Ibid 
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Commercial Bank of China. Revisionsbyråerna PriceWaterhouseCoopers och 

Ernst & Young är anlitade för att granska respektive banker och 

marknadsnotering förväntas tidigast under 200531. 

 

5. Helägda utländska banker Utländska kommersiella banker och finansbolag 

kan sätta upp en bank i Kina utan att bilda joint venture med en lokal bank. 

Etableringskraven, t.ex. paid in kapital är mycket högt och risken är stor 

jämfört med andra etableringsformer och därmed inte ett populärt sätt att 

träda in på den kinesiska finansmarknaden. 

 

3.2.3. Etableringskrav 
 

Regler för etableringskraven är komplexa och kräver en stor mängd pappersarbete. 

Kraven varierar för olika etableringsformer, gemensamt är att alla sökande, oavsett 

vilken form som planeras för etablering måste uppfylla åtminstone följande villkor, 

vilket kallas för en försiktighetsbedömning. 

• Sökande är en juridisk person enligt landets lagar där sökande registreras. 

• Sökande har ett stabilt riskhanteringssystem. 

• Sökande har ett fullständigt internkontrollsystem. 

• Sökande har ett effektivt informationssystem. 

• Sökandes administration och management ska vara i bra kondition utan 

anmärkning för brott och brytande av regler i sitt land. 

• Sökande har effektiva anti-money laundring åtgärder. 

 

Det finns andra finansiella krav på sökande, såsom storlek av bankens eget kapital, 

lönsamhet, paid in capital etc. På grund av omfattning av arbetet, beskrivs här inte de 

finansiella kraven mer ingående. 

 

Även varierande kvalifikationer ställs på anställda på de olika formerna av kontor. 

Allmängiltigt är att de ansvariga ska ha flera års arbetserfarenhet inom bankrörelser, 

en representationskontorschef måste t.ex. ha arbetat åtminstone tre år i banken32. 

                                                 
31 Money &Investing, “China Plans IPOs for State Banks” (2003-10-22). 
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3.2.4. Registreringsprocessen 

 

The People’s Bank of China är ansvarigt för granskning och godkännande av 

etableringsansökan. Proceduren går till på följande sätt; den sökande har efter val av 

lokalisering, lämnat en etableringsansökan till den lokala filialen av The People’s 

Bank of China.  Ansökan granskas, godkänns (eller avslås) för att sedan skickas 

vidare till sitt huvudkontor i Peking för slutgiltigt godkännande. De viktigaste 

delarna i en ansökan inkluderar bland annat följande:  

• Ansökningsblankett signerad av bankens VD 

• Bolagsstämmans medgivande till ansökan 

• En utförlighetsrapport 

• En kopia av verksamhetslicens 

• Årsredovisningar för de senaste tre åren. 

Alla dessa papper skall helst lämnas på kinesiska, engelska är ofta accepterat men 

förstås dåligt av myndigheter och tjänstemän. 

 

                                                                                                                                          
32 Administrations regler for representationskontor av utländska finansiella organisationer (2003-11-
14) 
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4. TEORI  
 

 
Här nedan presenteras de teorier vi använt oss av. Litteratur som använts har i 

första hand funnits inom den företagsekonomiska genren och med den till hjälp har 

vi bildat oss en uppfattning av vårt ämne och konstruerat vår utredningsmetod. 

 

 

 

4.1. Den allmänna nätverksteorin 
 

4.1.1. Den generella miljön 
 

Den teori som vi i huvudsak kommer att använda oss av för att beskriva och 

analysera de svenska bankernas etablering i Kina är den allmänna nätverksteorin. 

Detta är en postmodernistisk teori som erbjuder många infallsvinklar på temat 

organisation och organisationsmiljö33. Genom den här typen av teori kan vi få en 

ökad förståelse för hur bankernas organisation påverkas av andra aktörer och faktorer 

som finns i bankernas nätverk och i den generella miljön runt nätverket. 
34

 

 

                                                 
33 Hatch Mary Jo, 2000, Organisationsteori- moderna, symboliska och postmodernistiska perspektiv 
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Figur 1: Hatch Mary Jo, 2000, Organisationsteori- moderna, symboliska och postmodernistiska 
perspektiv, sid. 88 
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Enligt nätverksteorin samverkar en organisation med olika aktörer i sin omgivning. 

Samspelet mellan aktörerna gör det möjligt för dem att allokera de resurser 

organisationerna behöver. En analys av ett nätverk presenterar en komplex väv av 

relationer mellan en mängd aktörer i det eller de nätverk som organisationen befinner 

sig i35. En sådan analys kan hjälpa till att förklara vad som påverkar en organisation 

och kan ge svar på varför en organisation ser ut och fungerar som den gör.  

 

4.1.2. Den interorganisatoriska miljön 
 

Svenska bankers etablering i Kina kan ses som en process för dem att skapa ett nytt 

nätverk på en ny marknad. När denna position skapas byggs relationer upp mellan 

bankerna och de olika aktörer som finns på marknaden.  
i

 

 

En organisations nätverk är sällan ett slutet system36 och det finns otaliga faktorer 

som kan ha inverkan på organisationen och dess agerande.  

 

                                                 
35 Hatch Mary Jo, 2000, Organisationsteori- moderna, symboliska och postmodernistiska perspektiv 
36 Ibid 

 

Nätverk 

Organisation 

Fackföreningar 

Kunder 

Partner 

Leverantörer 

Speciella 
intressenter 

Konkurrenter 

Myndigheter 

Figur 2: Hatch Mary Jo, 2000, Organisationsteori- moderna, symboliska och postmodernistiska perspektiv, 
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4.1.3. Avgränsning av nätverket 
 

För att kunna göra en användbar analys av de svenska bankernas nätverk krävs det 

att vi avgränsar nätverket på ett rimligt sätt. Detta har vi gjort genom att placera de 

svenska bankerna i mitten av nätverket och att sedan runt denna centrala punkt 

placera ut de aktörer som vi anser spelar störst roll för bankernas utveckling. Utifrån 

detta avgränsade nätverk kommer vi sedan att analysera hur bankernas roll ser ut i 

nätverket.  

  
ii

 

 

Den resursbaserade nätverksteorin bygger på att alla delar är beroende av varandra 

och påverkar varandra på ett eller annat sätt. Vi har här försökt skapa en bild av hur 

vi tror att bankens representationskontor förhåller sig till de övriga aktörerna. 
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Figur 3: Nätverket runt bankens representationskontor. 
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4.2. Nätverksmodell för etablering i 
övergångsekonomier 

 

Forskarna Ghauri & Holstius gjorde en studie av nordiska företags framgångsrika 

affärsetableringsprocess i baltiska länder. I sin artikel ”The role of matching in the 

foreign market entry process in the Baltic states” introducerade de en “foreign 

market entry model” som baseras på nätverkstänkandet och är en matchningsmodell 

som ger råd på hur skillnader i den ekonomiska, politiska, juridiska och den 

kulturella omgivningen kan övervinnas37. Författarna utgår i sin studie från att 

etablering i övergångsekonomier (”transition economy”) skiljer sig från etablering i 

utvecklande länder (”developing countries”).  Etablering i övergångsekonomier 

konfronteras med flera problem i början av etableringsprocessen och därmed kan 

lämpliga matchningsaktiviteter underlätta marknadsetableringen. Ghauris & Holstius 

modell beskriver marknadsetablering ur ett nätverksperspektiv i 

utvecklingsekonomier, detta gör den lämpad för vår studie och utgör, tillsammans 

med den allmänna nätverksteorin, utgångspunkt för vår empiriska undersökning och 

analys.  

 

4.2.1. Foreign market entry model 
 

Enligt denna modell kan etableringsprocessen delas upp i tre olika faser; sökfas, 

projektfas och etableringsfas. I varje fas finner man resurser, aktörer och aktiviteter. I 

sökfasen söker företag information om marknaden de vill etablera sig på, vilket kan 

vara svårt i länder under utveckling och övergångsländer eftersom 

marknadsundersökningsinfrastrukturen ofta är underutvecklad. Att samla in 

information från lokala motparter kan också vara omöjligt. Detta gör att det blir 

nödvändigt att bilda nya relationer med aktörer inom nätverket dessa relationer bör 

byggas på ömsesidig tillit. I projektfasen bildar företag sig en generell bild av 

marknaden och analyserar handlingsalternativen. Det viktiga här är att bygga upp ett 

kontaktnätverk och utveckla relationer till aktörerna inom nätverket. I denna fas 

börjar företagen förverkliga sina etableringsbeslut. I den tredje fasen, 

etableringsfasen, tror företaget att det har den kunskap de behöver om marknaden 

och omgivningen och börjar successivt genomföra affärer. 

                                                 
37 Ghauri & Holstius, 1996 
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Ett företags position inom ett nätverk definieras av företagets roll inom nätverket, 

dess bidrag till nätverket och dess styrkeförhållande till andra aktörer t.ex. 

myndigheter och affärsmotparter. Ett företags agerande (matchning och 

relationsbildande) under etableringsfasen resulterar i en viss position för företaget i 

förhållande till andra aktörerna i nätverket. Ju starkare position företaget skapar desto 

bättre kommer etableringen att gå. Även den generella miljön påverkar 

etableringsprocessen och vilken position företaget kommer att få.  

 

4.2.2. Matchningsmodell  
 

Matchning har använts av Ghauri & Holstius38 som ett nyckelbegrepp för att förstå 

hur framgångsrika affärsrelationsbildanden kan ske genom att lämplig anpassning 

mellan två länder där parternas kulturella, ekonomiska, politiska och juridiska 

omgivning är vitt skilda. Matchning kan definieras som alla åtgärder vidtagna på 

global-, makro- och mikronivå för att underlätta utveckling av affärsrelationer mellan 

aktörer i olika länder. Matchning kan också vara relaterad till affärsfunktioner som 

t.ex. finansiering, personal, och produktion. 

 

På global nivå, inkluderar matchning internationella avtal, kommunikationer och 

relationer. I vårt fall är Kinas GATS-avtal med WTO väsentligt för finansmarknaden. 

 

På makronivå, handlar matchning om ätgärder vidtagna bilateralt av regeringarna i 

syfte till att stödja affärstransaktioner på företagsnivå. Exempel på legal matchning 

på makronivå kan vara avtal för att undvika dubbelbeskattning och investeringsskydd 

Sådana åtgärder inkluderar också handelsdelegationer, statsbesök på ministernivå 

samt seminarier som organiseras av olika myndigheter.  

 

Medan matchningar på global- och makronivåer skapar förhandsvillkor för 

marknadsetablering, refererar matchning på mikronivå till åtgärder som behövs för 

att förverkliga resultatrika etableringar. Att utveckla ömsesidig tillit i form av en 

företagsstudie, att anställa lokala medarbetare samt att minska teknologiska 

skillnader etc. kan vara matchning på mikronivå. 

                                                 
38 The role of matching in the foreign market entry process in the Baltic States, Ghauri & Holstius 
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4.2.3. Matchningens roll vid etablering på en utländsk marknad 
 

Då matchning sker på tre nivåer finns även tre nivåer av matchningsaktörer, vilka, 

framför allt på makro- och mikronivå, hjälper företaget att etablera kontakter med 

olika parter, såväl företag som myndigheter. Matchningsaktörer är ofta, men inte 

nödvändigtvis, nätverksaktörer. Foreign market entrymodellen och 

matchningsmodellen kan kombineras dels för att identifiera aktörer, aktiviteter och 

resursutbyten på tre olika nivåer och dels för att undersöka vilka matchningsmetoder 

som är viktiga under olika etableringsfaser. 

 

iii 

 

 

Figur 4: The role of matching in the foreign market entry process in the Baltic States, Ghauri & Holstius, 1996, sid. 
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5. EMPIRI 
 

 

 

Här presenteras resultat från de undersökningar vi gjort, materialet i detta kapitel 

grundar sig till stor del på de intervjuer vi genomfört. Frågorna till dessa intervjuer 

finns i bilaga 2, 3 och 4. 

 
 

 

Under mitten av 70-talet, Då de svenska bankerna startade sin verksamhet39 var de 

endast ute efter att ta hand om inlåningen i samhället40, bankens position var då något 

mer begränsad än den är idag. Genom att idag tillhandahålla ett massivt utbud av 

tjänster har bankerna lyckats göra sig själva till en av samhällets ekonomiska 

stöttepelare. Bankerna kan idag leverera helhetslösningar till sina kunder, något som 

leder till att kunderna endast behöver en leverantör av ekonomiska tjänster.  

 

5.1. Likformighet 
 

I Sverige finns det en stor likformighet mellan de svenska bankerna, av 

konkurrensmässiga skäl har samtliga aktörer utvecklat liknande tjänster och blir 

därmed tämligen lika varandra. Då bankerna lyder under bankrörelselagen och 

kontrolleras av Finansinspektionen agerar de efter samma spelregler. Denna 

likformighet gör att vår avgränsning, att koncentrera oss på en svensk bank, knappast 

begränsar slutsatserna i vårt arbete. Dessa bör på grund av likformigheten kunna 

tillämpas generellt på alla svenska storbanker. Läsaren bör dock vara medveten om 

att likformigheten på den svenska marknaden inte automatiskt innebär samma grad 

av likformighet på den kinesiska marknaden. Enligt vår studie finns det dock belägg 

för att anta en högre grad av likformighet bland dom svenska bankerna på den 

kinesiska marknaden p.g.a. det likartade syftet med närvaron och begränsningarna i 

verksamheten. 

 
                                                 
39 e-postenkäter 
40 Intervju 2 
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5.2. Svenska bankers etablering i Kina 
 

De fyra svenska bankerna som finns etablerade på den Kinesiska marknaden arbetar 

alla efter en liknande strategi. Syftet med att finnas representerade på marknaden är, 

för samtliga fyra banker, att serva sina nordiska kunder. Denna strategi innebär att 

bankerna till största del arbetar med redan befintliga kunder inom 

moderorganisationen och arbetar inte med att knyta nya kunder till sig41. Med denna 

strategi i åtanke är förutsättningarna för att bli stark på den Kinesiska marknaden att 

ha många kunder i Sverige som har verksamhet i eller som exporterar till landet42.  

 

Nordea är idag den bank som har bäst förutsättningar43 att bli marknadsledande bland 

de svenska bankerna på den kinesiska marknaden. Anledningen till att just Nordea 

har goda förutsättningar är att banken har många företagskunder som är expansiva 

och finns i olika länder. Det avgörande för bankernas verksamhet i Kina är alltså inte 

bara antalet företagskunder inom moderorganisationen utan det som är avgörande för 

verksamheten är kundernas karaktär44. 

 

Swedbank, som i Sverige heter FöreningsSparbanken, är den bank i Sverige har flest 

företagskunder men som trotts detta skulle kunna förutsättas ha sämst möjligheter på 

den Kinesiska marknaden. Detta beror på att banken har många små och medelstora 

företag som kunder i Sverige och Norden och dessa kommer troligen inte att 

expandera till den Kinesiska marknaden.  

 

SEB var under 1990-talet marknadsledande bland de svenska bankerna i Kina men 

har under flera år låtit sin verksamhet vila, man har under denna period t.ex. endast 

haft kinesisk personal på sitt representationskontor i Peking och inte satsat expansivt 

på sin verksamhet i landet. SEB:s verksamhet i Kina har i huvudsak byggt på att 

arbeta med stora svenska företag och främst inom affärsområdena 

telekommunikation, infrastruktur, industri och service, i huvudsak har banken arbetat 

med affärsinriktad utlåning45. SEB:s kontor i Peking fick nyligen en ny 

                                                 
41 Intervju 1 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 www.seb.se 



Verksamhetsbeskrivning 

 37

verksamhetschef från Sverige, något som troligen betyder att de är redo att göra en 

ny satsning på marknaden46.  

 

Handelsbanken är just nu störst av de svenska bankerna på marknaden47. Banken 

finns representerad via ett kontor i Peking. Handelsbanken har under en lång tid 

arbetat med att successivt etablera sin verksamhet och banken anser att en av 

anledningarna till att verksamheten gått så bra är att banken hela tiden gått väldigt 

försiktigt fram. Banken arbetar strikt efter det nordiska konceptet som betyder att 

man endast har kunder med någon svenska eller nordisk anknytning48. 

 

Samtliga svenska banker har minst ett representationskontor i Kina.  

 

5.3. Banketablering på annan emerging market 
 

För att få klarhet i hur de svenska bankerna etablerar sig på andra emerging markets 

och för att kunna urskilja mönster vid etableringar på emerging markets har vi valt 

att undersöka hur en svensk bank gått till väga i Ryssland, där svenska banker varit 

verksamma sedan 1974 då det öppnades ett representationskontor i Moskva49. 

Ryssland också har gått från planekonomi till marknadsekonomi om än under något 

mindre kontrollerade former, Ryssland är också ett land som likt Kina skiljer sig 

markant från exempelvis Europa50.  

 

Den stora skillnaden mellan Ryssland och Kina är att det förstnämnda landet idag 

tagit steget mot marknadsekonomi nästintill fullt ut. Förutsättningarna för en 

fungerande marknadsekonomi är att de politiska systemet också ändras till en 

fungerande demokrati, vid Rysslands övergång hamnade landet dessvärre i ett 

politiskt kaos då många delar av dåvarande sovjetunionen bröt sig ur och formade 

egna länder. Utbrytningarna möjliggjordes av att det kommunistiska järngreppet 

släpptes. Kina har inte några planer på att tillåta denna typ av politisk frihet på 

samma sätt som Ryssland gjort, det kommer fortsättningsvis även att finnas endast 

                                                 
46 Intervju 1 
47 e-postenkäter 
48 Intervju 1 
49 Intervju 2 
50 Ibid 
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ett politiskt parti vilket gör att regeringern fortfarande kommer att kontrollera de 

finansiella och politiska styrmedlen.  

 

Etableringen för de nordiska bankerna i Ryssland är också förhållandevis likformig51, 

de befinner sig i första hand i landet för att främja den svenska exportindustrin. 

Bankerna finns också där som ett stöd för sina kunder som är på väg att etablera sig 

på denna emerging market. 

 

Handelsbanken arbetade i Ryssland efter en förutbestämd plan då bankens sida i 

Sverige redan bestämt sig för vilken typ av kunder banken ville inrikta sig på. 

Således började redan från svenskt håll ett arbete att kontakta personer med de rätta 

kontakterna på sina svenska kunders bolag. Detta görs givetvis för att försäkra sig 

om att banken inte får en felaktig fokus och arbete läggs på fel kunder. Detta kan 

exempelvis vara en inriktning på svenska exportföretag. De svenska bankerna har på 

dessa marknader en mycket god kontakt med varandra. Dels för att arbetet är 

likformigt men också för att man befinner sig utomlands och därför håller ihop som 

landsmän på ett annat sätt än på den nordiska marknaden, kanske inte riktigt lika 

mycket arbetsmässigt som privat.  

 

De generella faktorerna som påverkade den ryska marknaden är liknande de i Kina, 

man har en stor känslighet för hur den politiska situationen ser ut. Framför allt är det 

viktigt med en långvarig politisk stabilitet för att kunna bygga upp en affärsrelation 

till både det ryska styret samt för att få förutsättningar för att etablera nya företag på 

denna marknad. Ett exempel på denna politiska påverkan var när den ryska ubåten 

U137 gick på grund 1981, den rysk-svenska relationen blev då minst sagt 

ansträngd52.  

 

                                                 
51 Intervju 2 
52 http://www.forsvarsframjandet.org/fmf-01-4/Ubatsminnen_Ubat_137.html (2003-12-21) 
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Kunderna i Ryssland är inte mer känsliga för landets ekonomiska svängningar än i 

Kina då många inom exempelvis råvaruhandeln säljer till utländska kunder vilket 

resulterar i att den inhemska konjunkturen inte är en avgörande faktor. Banksektorn 

anser sig också ha en något mer homogen kundgrupp då Ryssland inte har samma 

blandning av tillverkande teknikföretag som endast befinner sig i Kina p.g.a. av den 

billiga arbetskraften.   
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6. VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 

 

 
I detta kapitel ger vi en beskrivning av bankernas verksamhet i Kina, från tidigt 

1980-tal och en bit in i framtiden. 

 
 

 

6.1. Det nordiska konceptet 
 

De fyra största bankerna i Sverige har under 1990-talet utvidgat sitt 

kärnverksamhetsområde från Sverige till hela Norden53. Bankerna använder nu hela 

detta område som sin kärnmarknad vilket betyder att det är på den här marknaden de 

försöker knyta till sig en stark kundgrupp och det är från denna marknad deras 

huvudsakliga verksamhet utgår. 

  

Denna utveckling har skett på olika sätt hos de olika bankerna, en del har fusionerats 

med andra nordiska banker och andra har valt att växa och expandera på egen hand. 

 

Att bankerna har breddat sitt kärnverksamhetsområde till att täcka hela norden 

betyder att de har byggt upp en större potentiell kundgrupp. De fyra svenska 

bankerna har en gemensam punkt i sina strategier när de gör utlandssatsningar i 

länder utanför kärnverksamhetsområdet och det är att de i huvudsak riktar sig mot 

företagskunder som har sitt säte i något av de nordiska länderna.  

 

Detta betyder att när bankerna väljer att etablera sig i ett utomnordiskt land arbetar 

de bara med företagskunder som har någon form av nordisk koppling54. Med nordisk 

koppling menas att kundens moderbolag eller ägare finns i något av de Nordiska 

länderna. Anledningen till att bankerna arbetar på detta sätt är att detta ger dem en 

möjlighet till riskminimering.  

 

                                                 
53 Intervju 2 
54 Intervju 1 
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Genom att alla bankernas kunder har sina huvudkontor eller ansvariga för rörelsen på 

de marknader bankerna känner väl och där det rättsliga systemet ger dem en god 

säkerhet för de risker som de tar, minimerar bankerna sina risker för eventuella 

förluster. En annan anledning till varför de nordiska bankerna vänder sig till kunder 

från Norden är att de är väl förtrogna med deras arbetssätt och den kultur som 

kunderna har. På en helt ny marknad med en annorlunda kultur kan det vara mycket 

svårare att lyckas med sin etablering och olika missförstånd kan leda till missnöje 

hos både banken och kunden. Det är en försiktigare strategi att först lära känna det 

nya landet och delar av dess kultur med hjälp av sina gamla kunder för att sedan 

utveckla verksamheten och på sikt kunna erbjuda sina tjänster till en bredare 

kundgrupp55.   

  

Bankerna har börjat lätta på kravet om en nordisk koppling hos sina kunder i Kina. 

Det betyder inte att bankerna helt tagit bort kraven om nordiska kopplingar men 

istället för att kräva att kunden i Kina är ett dotterbolag till svensk kund räcker det nu 

t.ex. att kunden har en svensk eller nordisk medlem i styrelsen56. En sådan 

affärskoppling sker i så fall via bankens filial i ett angränsande land. 

 

6.2. Svensk bankverksamhet i Kina, en historisk 
tillbakablick 

 

De svenska bankerna har varit verksamma på den kinesiska marknaden i cirka 20 år, 

under denna tid har verksamheten förändras en del. Vi redogör här för hur 

verksamheten har utvecklats sedan början av 1980-talet. 

 

6.2.1. 1980-talet 
 

Svenska Handelsbanken var med etableringen av sitt representationskontor i Peking 

1982 först ut bland de svenska och europeiska bankerna att etablera ett 

representationskontor i Kina57. SEB öppnade sitt representationskontor i Peking 

                                                 
55 Intervju 2 
56 Intervju 1 
57 Ibid 
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under 198358 och Nordea öppnade sitt kontor 198459. Swedbank är den första 

svenska bank som öppnat ett representationskontor utanför Peking, deras kontor 

öppnades i Shanghai år 200160. Idag finns även Handelsbanken representerade i 

Shanghai. 

 

Anledningen till att Handelsbanken valde att etablera sig på den kinesiska marknaden 

under 1980 talet var att det under den här tiden började dyka upp ett servicebehov 

från svenska och nordiska kunder som agerade på den kinesiska marknaden61.  

 

Under denna tidsperiod då Kina började öppna upp sig mot omvärlden riktade många 

investerare sitt intresse mot denna nya stora marknad. Kina var i stort behov av 

kapital och många länder ställde upp med att ge landet olika former av bistånd. Den 

Svenska staten var en av dessa biståndsgivare och har sedan 1979 ett 

biståndsprogram där man stödjer Kina62.  

 

Under 80-talet arbetade de svenska bankerna mycket med att handlägga den här 

formen av bistånd. Bistånden gavs i form av stadsbidrag och brukar kallas för mjuka 

lån. Lånen var en del av ett utvecklingssamarbete som inleddes mellan Sverige och 

Kina under 197963.  

 

De mjuka lånen innebär att den Kinesiska staten får låna pengar till speciella och 

generösa villkor, lånens räntekostnad betalas av den svenska staten och betraktas 

som en biståndsdel, den kinesiska staten är sedan ansvarig för amorteringarna av 

lånen64. Denna form av Bistånd kallas även för U-landskrediter och betalas nu mera 

ut av organisationen SIDA och är bundna till svenska varor och tjänster.65 

 

                                                 
58 www.seb.se (2003-11-15) 
59 www.nordea.se (2003-11-15) 
60 www.foreningssparbanken.se (2003-11-15) 
61 Intervju 1 
62 www.sida.se (2003-11-15) 
63 Ibid 
64 Intervju 1 
65 www.sida.se (2003-11-15) 
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För bankerna innebar handläggningen av de mjuka lånen mycket kontakt med de 

kinesiska myndigheterna och det blev därför naturligt att etablera sina kontor nära 

dessa myndigheter och bankernas representationskontor etablerades i Peking66  

 

När de svenska bankerna etablerade sig i Kina valde samtliga att använda sig av ett 

representationskontor som etableringsform. Formen valdes bland annat därför att den 

roll man initialt skulle få på marknaden var att agera mellanman mellan 

huvudkontorets verksamhet i Sverige och kunden eller staten i Kina. Att etablera ett 

representationskontor är dessutom inte lika kostsamt som att bilda en filial. 

  

6.2.2. 1990-talet 
 

Under 1990-talet skedde stora förändringar i den Kinesiska ekonomin och en 

decentraliseringsprocess tog fart. Detta innebar för bankernas del att den plats där de 

mötte flest kunder förflyttades från politikens centrum Peking till nya handelscentra 

och då framför allt Shanghai.  

 

Det var under 90-talet som flera svenska företag började etablera sin verksamhet i 

Kina och behovet av bankservice ökade. Detta ledde till att servicebehovet på 

marknaden förändrades för bankerna, från att ha mycket myndighetskontakter och 

affärer gick man nu till att mer och mer ge service till olika företag som på något vis 

har eller hade en anknytning till Sverige eller Norden. Att bankerna under den här 

tidsperioden fick mer kontakt med företagskunder och mindre affärsrelationer till 

myndigheterna förändrade deras arbetsuppgifter något. Från att tidigare ha arbetat 

mycket med olika sorters bistånd började man nu alltmer att arbeta mot 

företagskunder och på så sätt ökade arbetsuppgifterna inom enklare rådgivning mot 

Svenska företag som arbetar på den kinesiska marknaden67.  

 

Bankernas viktigaste affärsområde kom under 1990 talet att förflytta sig från Peking 

till Shanghai. I dagsläget kanaliseras ca två tredjedelar av den svenska exporten till 

Kina genom Shanghaiområdet och det finns över 100 svenska företag etablerade i 

denna östra del av Kina. I slutet på 1998 var antalet Svenska företag i 

                                                 
66 Intervju 1 
67 Ibid 
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Shanghaiområdet runt femtiotalet men har alltså ökat till mer än det dubbla i dag68. 

Detta ger en indikation på att de svenska bankerna bör kunna växa ytterligare på den 

Kinesiska marknaden och att Shanghai bör vara ett extra betydelsefullt affärsområde. 

Trots att Shanghai i dagsläget har fått en ökad betydelse för svenska företag finns det 

endast två svenska banker representerad i området69 (Swedbank & Handelsbanken). 

 

6.3. Representationskontorens verksamhet 
 

Representationskontorens huvudsakliga arbetsuppgifter är att på olika sätt 

tillhandahålla service åt bankens kunder på den lokala marknaden. Kunderna vänder 

sig till representationskontoren för att få råd och information om hur det för 

närvarande ser ut på den Kinesiska marknaden och om hur de bör gå till väga i olika 

affärssituationer. Detta betyder att en av kontorets viktigaste uppgifter är att hålla sig 

uppdaterat om vad som händer på den kinesiska marknaden och inom landets 

ekonomi.  

 

En annan viktig roll som representationskontoren har är att vara representant åt 

banken utåt mot både svenska och kinesiska intressenter, för att kunna göra detta 

deltar kontorets personal på olika offentliga tillställningar och träffar årligen 

representanter från de Kinesiska myndigheterna70.  

 

Den största skillnaden mellan verksamheten på ett representationskontor och ett 

vanligt bankkontor är att representationskontoren inte har den dagliga kontakten med 

kunder som kommer in till kontoret för att utföra olika banktransaktioner. 

Representationskontoret är bara en kontorslokal och liknar inte alls de banklokaler 

som vi är vana vid71. 

 

Representationskontoren har inte befogenhet att på egen hand göra några affärsavslut 

eller aktivt söka upp nya affärsmöjligheter. De kan inte heller arbeta självständigt vid 

                                                 
68 www.exportrådet.se 2003-11-30 
69  www.exportrådet.se 2003-11-30 
70 Intervju 1 
71 Ibid 
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någon affärsuppgörelse utan endast vara den sammankopplande länken mellan någon 

av bankens filialer eller huvudkontor och kunden72. 

 

I takt med att bankernas kunder på den kinesiska marknaden har ökat har också 

representationskontorets uppgifter förändrats. Verksamheten vid 

representationskontoren har utvecklats från att arbeta direkt mellan två parter till att 

få en växande roll som rådgivare i enklare frågor och som någon som håller en 

kontinuerlig kontroll på den ekonomiska pulsen i Kina. När bankens kunder behöver 

råd och hjälp med sin verksamhet i Kina skall kontoret kunna ställa upp med att ge 

råd eller kunna vägleda kunderna till någon annan som vet mer. Denna förändring 

har gjort att kundkontakten har ökat för de anställda vid representationskontoren73. 

 

6.4. Om verksamheten expanderas  
 

Skulle någon av de svenska bankerna öppna en filial i Kina skulle också syftet med 

verksamheten förändras. Istället för att vara en serviceenhet till närliggande filialer 

samt moderbolaget i Sverige kommer kontoret bli mer självständig. Detta kommer 

att ställa andra krav på både moderbolaget och den nya filialen. Strategin för ett 

representationskontor behöver inte vara lika invecklad som för en filial, kraven på 

denna fristående enhet med rättigheter att göra affärer och därmed förväntan om att 

vara lönsam är mycket högre än vad de är på ett representationskontor74.  

 

Det är inte många av våra svenska banker som etablerat filialer i s.k. emerging 

markets. Skälet till detta verkar vara att de svenska bankerna inte är beredda att ta 

samma risker som sina stora globala ekvivalenter. De svenska bankerna är inte heller 

lika stora som de globala bankerna och skulle förmodligen inte kunna finansiera en 

liknande satsning. Då Kinas marknad fortfarande är en osäker marknad under 

utveckling är riskerna med att etablera en filial i landet höga, detta gör att bankerna 

troligen kommer att avvakta med ytterligare vidare etableringar75.  

 

                                                 
72 Ibid 
73 Intervju 1 
74 Ibid 
75 Intervju 2 
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6.5. Internationella banker i Kina 
 

I detta avsnitt diskuteras varför svenska bankens initiala etableringssyfte är 

oförändrat medan andra utländska banker redan har fördjupat sina etableringar med 

t.ex. utvidgad finansiell verksamhet, nya kundgrupper etc. 

 

1979 etablerade en japansk bank ett representationskontor i Peking76, detta inledde 

en ökning av utländska bankers etableringar i Kina. I början av 1980-talet när Kina 

började öppna sig för omvärlden mjukades den Kinesiska regeringens 

marknadsbegränsningar upp och flera utländska finansiella institutioner kunde få 

tillträde till den kinesiska marknaden.   

 

De utländska banker som lyckats bra med att skapa sig en position på den Kinesiska 

marknaden är tyska och japanska banker som vidgat sina verksamheter från 

Hongkong in till Kina, även franska, amerikanska och engelska banker är för tillfället 

starka på marknaden. Denna utveckling ser vi inte alls hos någon av de svenska 

bankerna ännu, de finns fortfarande på marknaden för att serva sina nordiska kunder 

och för att skapa konkurrensfördelar på den nordiska marknaden. 

 

Vid en jämförelse av svenska bankernas förutsättningar med banker från de ovan 

nämnda länderna, kan vi finna anledningar till varför de svenska bankerna har en 

försiktigare ställning för djupare etablering:  

 

• De andra utländska bankerna har en längre ekonomisk utbyteshistoria och de 

har ett starkare band med de kinesiska myndigheterna och dessutom starkare 

nätverk i Kina77. Det innebär att de har bättre förhandlingsförmåga när det 

gäller tillståndssökande och förvärvande av kunder på den kinesiska 

marknaden.     

 

                                                 
76 “Foreign Banks in China”, Ministry of Commerce of the People’s republic of China, 2003-05-10 
77 http://search.mogcom.gov.cn/site/siteSearch.jsp?ac=d&no=1&p_keywor (2004-01-05) 
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• Bankverksamheten är mycket välutvecklade i USA, Japan, Tyskland, och 

Hongkong, många internationella banker har globala strategier och bestämde 

sig tidigt för att ta en position i Kina78. 

 

• Det ekonomiska utbytet har intensifierats mellan Kina och dessa länder med 

Kinas öppnande, investering och arbetskrafter strömmar in i Kina, vilket 

skapar förutsättningar för bankernas etablering79. 

 

 

6.5.1. HSBC :s etablering i Kina 
 

Den största utländska aktören på Kinas bankmarknad är HSBC80, banken har funnits 

etablerad i Hongkong och Shanghai sedan 1865. I maj år 2000 flyttade banken sitt 

huvudkontor för Kina från Hongkong till Pudong i Shanghai och man har idag 9 

fristående filialer, två underfilialer och två representationskontor runt om i Kina81. 

HSBC är en uttalat internationell bank som arbetar med affärsidén om att vara en 

lokal bank på alla världens marknader. Detta är en helt annan strategi än den som de 

svenska bankerna arbetar efter och dessa banker kan inte jämföras men det är ett 

exempel på att det finns olika marknader för utländska banker i Kina.  

 

                                                 
78 Ibid 
79 Ibid 
80 www.hsbc.com 
81 Ibid 
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7. BANKERNAS NÄTVERK I  KINA 
 

 

 
I detta avsnitt redogör och analyserar vi de svenska bankernas positioner enligt 

nätverksmodellen och matchningsmodellen. 

 
 
 

7.1. Beskrivning av aktörerna i vår 
nätverksmodell 

 

Med hjälp av vår sedan tidigare avgränsade nätverksmodell beskriver och analyserar 

vi här en svensk banks position i dess nätverk på den kinesiska marknaden, med 

utgångspunkt i representationskontoret. 

 

7.1.1. Representationskontorens koppling till moderbolag och 
myndigheter 

 

Bankernas representationskontor fungerar som en förlängd arm för sina 

moderbolag82 och är den sammankopplande länken mellan bankernas moderbolag 

och dess kunder i Kina. Det 

är bankens moderbolag som 

har den ursprungliga 

affärsrelationen med 

kunderna. Bankernas 

moderbolag lyder under 

svensk lagstiftning, detta gör 

även de kunder som har sina moderbolag i Sverige. Bankernas representationskontor 

och kundernas dotterbolag i Kina har en indirekt koppling till den svenska 

lagstiftningen, genom sina respektive moderbolag. Den kontrollerande myndigheten 

för de svenska bankerna och därmed även för representationskontoren är 

finansinspektionen.  

                                                 
82 Intervju 2 
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Det svenska bankväsendet är reglerat i Sveriges rikes lag under bankrörelselagen 

(1987:617). Lagen innehåller bestämmelser kring revision och allmän granskning 

som är gemensam för alla svenska banker. Bankrörelse får enligt § 2 endast bedrivas 

efter tillstånd, en så kallad oktroj och varje bank måste enligt lagen ha ett sitt säte i 

Sverige. Enligt § 6 får en bank inrätta filial i ett land utanför EES (Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet) om rörelsen uppfyller kraven på en sund 

bankverksamhet, detta tillstånd ges liksom oktrojen av finansinspektionen. Dessa 

regler är inte jämförbara med de kinesiska reglerna angående banketablering, då 

reglerna i Sverige om etableringar utomlands främst bör betraktas i informationssyfte 

till finansinspektionen83. Att få tillstånd av finansinspektionen att inrätta filial i ett 

land utanför EES torde alltså inte vara så svårt. 

 

7.1.2. Representationskontorets koppling till kunden i Kina och dess 
moderbolag 

 

Den ursprungliga relationen mellan 

banken och kunden har oftast uppstått 

på den svenska eller nordiska 

marknaden. När dessa kunder 

expanderar till Kina skapas en relation 

mellan kundens dotterbolag och 

bankens representationskontor. 

Kundernas dotterbolag har av 

naturliga skäl en stark koppling till sina moderbolag i Sverige, det är moderbolagen i 

Sverige som till stor del står för risk och finansiering vid etablering i Kina. 

Dotterbolagen har också en koppling till de kinesiska myndigheterna i form av att de 

är förpliktade att följa kinesisk lagstiftning och andra regleringar från myndigheterna 

främst i etableringsfasen. 
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7.1.3. Representationskontorens koppling till de kinesiska 
myndigheterna 

 

Representationskontorens koppling till de Kinesiska myndigheterna, både lokala och 

centrala, existerar på många plan då bankerna lyder under de regler och förordningar 

som finns i Kina för utländska 

representationskontor. 

Representationskontoren har också som 

företrädare för de svenska bankerna ett 

socialt ansvar gentemot myndigheterna, 

likt andra svenska aktörer i utlandet så är 

de till viss del även en representant för 

Sverige84. Myndigheterna har i sin tur en övervakande roll över kundernas 

dotterbolag i Kina. 

 

7.2. Bankens position i Kina  
 

Av de aktörer som vi studerat inom avgränsningen av nätverket har vi speciellt 

noterat tre av dem som att ha haft synnerligen stor påverkat på den position som 

bankkontoren nu har. Dessa tre aktörer är de lokala myndigheterna, bankernas 

moderbolag och kunderna i Kina.  

 

Dessa tre nätverksaktörer påverkar representationskontorens verksamhet på olika 

sätt, en påverkan som aldrig är konstant utan förändras i takt med att marknaden 

utvecklas. 

 

7.2.1. Lokala myndigheters roll  
 

Kina har decentraliserats mycket under de senare årens utveckling och detta har 

resulterat i att de lokala myndigheternas betydelse har ökat85. Ett bevis för att den 

centrala myndighetens betydelse har minskat i landet är att flera banker nu öppnar 

kontor utanför Peking, som tidigare varit den naturliga etableringspunkten.  

                                                 
84 Intervju 2 
85 Intervju 1 

Dotterbolag 
kund i Kina 

Bankens 
representationskontor 

Myndigheter 
i Kina 



Bankernas nätverk i Kina 

 51

 

Peking var under 1980-talet den naturliga etableringspunkten för de svenska 

bankerna då Kinas starka centralisering krävde en tät myndighetskontakt. Närheten 

till de centrala myndigheterna är inte längre lika viktig och bankerna söker sig nu till 

de områden som utvecklats till viktiga ekonomiska centrum. Ett problem som har 

uppkommit i decentraliseringsprocessen är att den centrala och lokala myndigheten 

ibland hamnar i en maktkonflikt. Detta gör att det kan bli svårt för organisationerna 

på den lokala marknaden att veta vilken myndighet som kräver vilken information 

och vilken av dem som skall godkänna olika beslut86.  

 

Lokala myndigheter som direkt påverkar representationskontorens verksamhet är 

lokala filialer av The People’s Bank of China. Dessa filialer tar emot och behandlar 

utländska bankers etableringsansökningar men skickar i slutet av processen ansökan 

vidare till sitt huvudkontor i Peking för ett slutligt godkännande87. Andra lokala 

myndigheter som berör bankernas verksamhet är den lokala stadsstyrelsen som bl.a. 

fastställer regler om anställning i och beskattning av utländska företag. 

 

7.2.2. Kundernas roll  
 

Representationskontorets huvudsakliga uppgift på marknaden är att serva bankens 

kunder88. Detta gör att representationskontorens förhållande till kunderna i Kina är 

starka. Verksamheten på kontoren beror i hög grad på det servicebehov som 

kunderna har. Kontorens uppgifter har utvecklats från att bara hantera information 

mellan bankens huvudkontor och kund till att få en mer konsultliknande roll89, en 

utveckling som helt har varit beroende av det informationsbehov som kunderna haft. 

 

Denna relation kan i fortsättningen göra att bankerna, för att kunna uppfylla 

kundernas informationsbehov, kommer att etablera sina kontor på de platser i landet 

där de flesta kunderna är verksamma.   

 

                                                 
86 Intervju 1 
87 Administrations regler for representationskontor av utländska finansiella organisationer (2003-11-
14) 
88 Enligt svar från e-postenkäter 
89 Intervju 1 
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7.2.3. Moderbolagets roll i nätverket 
 

Förhållandet mellan bankernas moderbolag och representationskontoren kan 

jämföras med det som finns mellan huvudman och mellanman. Kontoren har inga 

rättigheter att självständigt söka upp nya affärsrelationer på den kinesiska marknaden 

utan ska fungera som en serviceenhet mot banken i Sverige eller mot bankernas 

filialer i andra länder. Detta gör att representationskontorens verksamhet styrs av och 

är beroende av den verksamhet som bankkoncernen i övrigt bedriver.  

 

Om bankerna bestämmer sig för att öppna en filial i Kina skulle de befintliga 

representationskontorens läggas ned90 och positionen i det resursbaserade nätverket 

skulle förändras helt. De nya filialerna skulle ha möjligheten att självständigt göra 

affärer och ha eget ansvar för sina kunder gentemot hela koncernen. En filial har 

förvisso en nära relation till sitt moderbolag, men rörelsen bedrivs självständigt och 

mot ett vinstmaximerande mål. Runt den nya filialen skulle ett nytt nätverk bildas 

med nya positioner och relationer och eftersom en filial är en självständig 

organisation skulle de komma att lyda under kinesiska lagar på ett annat sätt än vad 

representationskontoren gör idag.  

 

7.3. Omvärldsfaktorer    
 

Det finns olika generella krafter eller faktorer som har påverkan på alla 

organisationer inom en marknad. Dessa generella krafter är svåra att upptäcka vid en 

analys av ett begränsat nätverk men är ändå viktiga att förstå för att kunna förklara 

behovet av olika kopplingar mellan aktörerna i det avgränsade nätverket91.  

 

De generella faktorer som har en stor påverkan på representationskontorens 

avgränsade nätverk är den politiska, juridiska, ekonomiska och sociala faktorn92. De 

olika faktorerna påverkar organisationerna i nätverket olika mycket beroende på 

deras komplexitet och omfattning.  

 

                                                 
90 Intervju 1 
91 Hatch Mary Jo, 2000, Organisationsteori- moderna, symboliska och postmodernistiska perspektiv 
92 Ibid 
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7.3.1. Politisk faktor 
 

Den politiska faktorn påverkar marknadens aktörer genom olika politiska beslut och 

regleringar. Kinas politiska system har en stor inverkan på samhällsstrukturen och på 

näringslivet. Genom att Kinas regering arbetar för att skapa en mer öppen inställning 

till utländska företag och för att skapa en fungerande marknadsekonomi i landet har 

möjligheterna att etablera företag i landet påverkats. Även om den politiken som förs 

i Kina för närvarande är mer öppen krävs det fortfarande av bankerna som vill 

etablera sig i landet att de söker speciella tillstånd hos myndigheterna. Tillstånd för 

att etablera sig i landet ges endast mot uppfyllandet av vissa krav och regeringen har 

även begränsat de utländska bankernas affärsområden via olika regleringar. Dessa 

regleringar är politiska beslut som används för att kunna kontrollera och skydda den 

inhemska marknaden. 

 

Ett exempel på hur starkt de politiska faktorerna kan påverka aktörer på den 

Kinesiska marknaden är massakern på Himmelska fridens torg 1989. Det ingripande 

som den kinesiska militären gjorde där väckte mycket starka känslor i omvärlden och 

detta resulterade i att många länder bojkottade Kina och dess produkter under en lång 

tid. 

 

7.3.2. Ekonomisk faktor 
 

De generella ekonomiska faktorerna handlar till stor del om landets 

makroekonomiska förutsättningar, d.v.s. arbetsmarknaden, finansmarknaden och 

marknaden för varor och tjänster. Dessa faktorer påverkar alla företag i landet på 

olika sätt men de svenska bankerna hävdar att de inte är speciellt känsliga för 

svängningar i den kinesiska ekonomin för tillfället. Denna relativa okänslighet beror 

på att många av de kunder som bankerna har använder Kina som en 

tillverkningsplats för att sedan exportera och sälja varorna på andra marknader. 

Bankerna är på så vis känsligare för svängningar i ekonomin i de länder som varorna 

exporteras till än svängningar i den kinesiska ekonomin.  
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De övergripande makroekonomiska förutsättningarna ser för närvarande bra ut för 

Kina93, landet har en förhållandevis låg skuldsättningsgrad, positiv handelsbalans och 

en valutareserv som överstiger den utlandsskuld landet har.   

 

7.3.3. Social faktor 
 

Hur människor inom ett visst land eller ett visst område arbetar ihop och vilket 

affärsklimat som finns påverkas av de sociala faktorerna. Det är viktigt för alla 

aktörer på en marknad att känna till hur de påverkas av dessa faktorer för att på ett 

bra sätt kunna anpassa sig till den kultur som finns i området. För att en organisation 

ska kunna bli framgångsrik på lång sikt är det viktigt att den blir socialt accepterad 

av de övriga aktörerna på marknaden. Bankerna har på sina kontor en mix av svenska 

och kinesiska anställda och försöker att anpassa sig till de sociala förhållanden som 

finns på den kinesiska marknaden. Bankernas personal träffar regelbundet 

representanter från kinesiska myndigheter och företag och försöker på så vis bygga 

upp ett bra förhållande till dessa aktörer. Via bra kontakter till sin omgivning kan 

bankerna skapa en bra bas för ett långsiktigt gott affärsklimat.    

 

7.3.4. Juridisk faktor 
 

De juridiska faktorerna som på verkar organisationerna är den författning, de lagar 

och den juridiska praxis som finns i landet94. Bankerna påverkas av de regleringar 

och lagar som är speciellt riktade mot den finansiella sektorn i landet men påverkas 

även av lagar rörande anti-trustbestämmelser, arbetsmarknaden, skatteregler och 

olika avtal om internationella investeringar. Den juridiska och politiska faktorn är två 

faktorer som är tätt förbundna med varandra genom att de flesta lagar fattas av den 

politiska makten och ofta så finns det politiska motiv bakom olika lagar och regler.   
 

7.4. Matchning 
 

För att lyckas med etableringarna på den kinesiska marknaden har bankerna 

samarbetat och skapat nya kontakter med de sedan tidigare befintliga aktörerna. När 

                                                 
93 Intervju 1 
94 Hatch Mary Jo, 2000, Organisationsteori- moderna, symboliska och postmodernistiska perspektiv 
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bankerna valde att för första gången etablera sig i Kina var detta fortfarande en sluten 

marknad och det fanns inte mycket kunskap och information om hur det skulle vara 

att starta upp en rörelse där. Denna brist på kunskap och erfarenheter om den 

Kinesiska marknaden gjorde att det var nödvändigt att bilda nya relationer med de 

öriga aktörerna inom den kinesiska delen av nätverket. En förutsättning för att den 

nya kontakten mellan nätverksaktörerna skall bli lyckad är att den bygger på 

ömsesidig respekt. Under de första årens etableringar hade bankerna mycket kontakt 

med både de svenska och kinesiska myndigheterna som en följd av att bankerna 

hanterade delar av det bistånd som sändes till Kina. Genom den täta kontakten med 

myndigheterna i Kina har bankerna lyckats bygga upp en god relation till dem. En 

sådan relation gör att verksamhetens trovärdighet stärks och det kan också leda till att 

andra aktörer i omgivningen får en ökad respekt för verksamheten. Den svenska 

bankpersonalen i Kina deltar t.ex. i offentliga tillställningar som kinesiska 

myndigheter anordnar och detta kan ses som en del av hur relationerna har byggts 

upp och nu utvecklas.  

    

För att bankerna skulle kunna få en möjlighet att etablera sig i Kina då marknaden 

fortfarande inte var speciellt öppen krävdes matchning på nationell nivå mellan 

Sverige och Kina. Exempel på hur denna matchning genomfördes under slutet av 70 

och början av 80 talet är de bilaterala avtal som slöts mellan länderna. Avtalen 

innehåller bland annat en överenskommelse med Kina om industriellt, vetenskapligt 

och tekniskt samarbete, avtalet slöts 1978. Andra avtal som slutits är, avtal om 

handel (1979), investeringsskydd (1982) och dubbelbeskattning (1986, ändring 

1999). Ett nytt investeringsskyddsavtal håller nu på att framförhandlas på svenskt 

initiativ95.   

 

Då Kina blev medlem av WTO matchade de många av sina regler om internationell 

handel med övriga medlemmar av WTO. 

 

Som beskrivits ovan har representationskontoren, pga. sitt begränsade 

verksamhetsområde, mindre kontakt med kinesiska myndigheter än vad en filial 

                                                 
95 Landsrapport 2003 
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skulle behöva ha. Detta har gjort att matchningsaktiviteterna inte behövt vara 

speciellt omfattande för att kunna skapa en fungerande relation till myndigheterna.  

 

Representationskontoren har i princip ingen kontakt med kinesiska kunder, detta 

faktum gör även att den sociala matchningen varit av något mindre betydelse för att 

få nätverket att fungera på ett bra sätt. Trots att bankerna inte behövt matcha sig 

gentemot kinesiska kunder sker ändå social matchning genom personal-, språk-, 

kunskaps- och informationsmatchning. Varje representationskontor anställer 

kinesiska medarbetare och kontorschefen har oftast kunskap om Kina och det 

kinesiska språket. Det sker också en form av matchning då kontoren hela tiden 

behöver hålla sig uppdaterade om vad som händer i Kina får att kunna tillgodose 

kundernas och bankernas moderbolags krav på information. Representationskontoren 

har regelbundna informationsmöten med relevanta lokala myndigheter per kvartal 

eller halvår96.   

                                                 
96 Intervju 1 
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8. RESULTATSAMMANFATTNING 
 

 

 
Här presenteras resultaten av vår studie. Vi har under arbetets gång utkristalliserat 

tre olika resultat och dessa presenteras nedan. 

 
 

 

8.1. Regler 
 

Tydligt är att meningen med restriktionerna är att öppna marknaden gradvis för 

omvärlden. Kinesiska myndigheter anser att den inhemska finansbranschen är allt för 

svag och inte tillräckligt konkurrenskraftig för att klara av allt för hård konkurrens 

från utländska aktörer.  

 

Det existerar tre dimensioner av regleringar, det handlar om utländska vs. inhemska 

företag, utländsk vs. inhemsk valuta och en geografisk restriktion som innebär att 

banken inte får agera fritt över hela landet. Kina har utvecklats från att tillåta 

utländska företag i "special economic zones” till att sedan tillåta dem i viktiga städer 

och i framtiden även i hela landet. Även affärer i RMB och med kinesiska 

privatpersoner kommer att bli tillåtet i framtiden. 

 

Regelverken får anses vara komplexa och byråkratiska vilket innebär att etablering 

försvåras. I ansökningsprocessen utkristalliseras också en oenighet mellan de 

centrala och de lokala myndigheterna, detta beror främst på tolkningsproblem av 

lagar och regler. 

 

Det finns även ett språkmässigt problem i ansökningsproceduren då regelverk för det 

mesta endast finns formulerat på kinesiska. Engelska är förvisso ett accepterat 

ansökningsspråk, men eftersom få tjänstemän förstår språket är det säkrast att 

använda kinesiska för att undvika fördröjningar. 
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8.2. Verksamhet 
 

Genom vår empiriska studie har vi lyckats beskriva den verksamhet som de svenska 

bankerna bedriver i Kina. Verksamheten är i huvudsak inriktad på att tillhandahålla 

service åt bankens nordiska kunder i enlighet med det nordiska konceptet. Samtliga 

svenska banker följer detta nordiska koncept vilket resulterar i att verksamheten är 

mycket likformig97.  Representationskontoren agerar likt en mellanman åt bankens 

moderbolag i Sverige och dess kunder i Kina. Viktigt att poängtera är att bankens 

representationskontor inte har några rättigheter att göra egna affärer. Kontoren har 

även en viktig uppgift i att samla in och förmedla information angående den 

kinesiska marknaden till alla bankernas kunder. Sedan den inledande 

etableringsfasen har bankerna även agerat likt ett ansikte utåt för Sverige och dess 

näringsliv. 

 

8.3. Nätverk 
 

Vi har identifierat den position som representationskontoren har i det kinesiska 

nätverket. Genom analysen av nätverket har vi lyckats urskilja tre aktörer som har en 

avgörande betydelse. De tre viktigaste kopplingarna i nätverket är de mellan 

representationskontoret och kunden, mellan representationskontoret och lokala 

myndigheter samt mellan representationskontoret och bankens moderbolag. 

Nätverket påverkas av de generella faktorerna, där den politiska faktorn framstår som 

den viktigaste då Kinas politiska system har stor effekt på samhällsstrukturen och 

näringslivet. Man bör dock komma ihåg att många politiska beslut i förlängningen 

blir en juridisk faktor, kopplingen mellan politik och juridik i Kina kan konstateras 

vara stark. 

 

Positionen i nätverket har uppnåtts genom matchning på olika nivåer. Framförallt 

matchning på företagsnivå, där representationskontoret anpassar verksamheten så att 

den passar in på den kinesiska marknaden. 

 

 

                                                 
97 e-postenkäter 
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9. SLUTDISKUSSION 
                     

 

 
I detta kapitel presenteras tankar kring bankernas framtid i Kina. Vi ger också 

förslag till vidare forskning. 

 
 

        

9.1. Vad händer om det nordiska konceptet 
försvinner? 

 
 

När de svenska bankerna utvecklar sina organisationer i länder utanför Norden och 

dessa affärsområden växer sig starka skapas nya förutsättningar för att utveckla 

bankens rörelse. Bland de svenska bankerna finns det exempel på etableringar på en 

marknad där de svenska företagen och handelsintressena varit starka och att efter att 

ha varit verksam på marknaden under en tid velat expandera från enbart svenska 

kunder till att även serva kunder från den lokala marknaden. Ett exempel på hur 

svenska banker etablerat sig utanför norden är Handelsbankens verksamhet i 

England98. 

 

När bankerna utvecklar sin verksamhet på marknaderna utanför Norden kan även 

verksamheten vid representationskontoren i Kina påverkas. När kundgruppen 

förändras och utvidgas utanför den nordiska marknaden kommer troligen mängden 

företag som gör affärer med Kina också att öka och därigenom ökar också 

representationskontorets verksamhet. Rollen skulle i första hand förändras genom att 

representationskontoret får agera mellanman åt fler av bankens kontor och dessutom 

åt fler av bankens kunder. Detta skulle på sikt kunna innebära att exempelvis 

engelska kunder inom Handelsbanken fick hjälp av representationskontoret i Peking 

eller Shanghai för att göra affärer i Kina.  

 

                                                 
98 Intervju 2 
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En utveckling där det nordiska konceptet tunnas ut tror vi inte leder till att någon av 

de svenska bankerna väljer att satsa på en filial eller större marknadssatsning mot 

kinesiska kunder i landet. Anledningarna till att vi inte tror att de svenska bankerna 

skulle göra en så stor satsning på den kinesiska marknaden är framför allt att 

kostnaderna för att få bedriva bankverksamhet i Kina är för höga och att marknaden 

inte tycks vara tillräckligt attraktiv för att någon av de svenska bankaktörerna. 

 

9.2. Etablera filial 
 

9.2.1. Varför? 
 

• För vissa banker kan det finnas ett självändamål i att vara en global bank och 

då måste man naturligtvis finnas representerad även på den kinesiska 

marknaden. Det är tveksamt om de svenska bankerna kommer att utveckla en 

global strategi och därmed finnas representerade över hela världen. 

• Med stor sannolikhet kommer Kina att vara en av världens absolut största 

marknader i framtiden, detta betyder att vikten av att finnas representerad på 

marknaden är stor, även om det bara är för att serva sina befintliga kunder.  

• Med nya marknader kommer också nya kunder. Det kan handla om en helt ny 

typ av kunder som man inte vill gå miste om eller som man helt enkelt vill 

vara först med att fånga. En filial är en förutsättning för att fånga dessa nya 

kunder. 

• En djupare etablering kan också ses som ett naturligt steg för bankerna att 

genomföra. Om merkostnaderna är relativt låga för en djupare etablering och 

om stora delar av den övriga banksektorn genomför denna fördjupning i 

marknaden är det i högsta grad att betrakta som ett naturligt steg i bankens 

utveckling. 

• Med en filial skulle man på många vis kunna erbjuda en bättre service och en 

mer komplett helhetslösning till sina kunder. Detta skulle i förlängningen 

medföra att fler presumtiva företag skulle kunna genomföra affärer i Kina. 
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9.2.2. Varför inte? 
 

• Även om kostnaden för en vidareetablering kan vara relativt låga så innebär 

det trots allt en kostnad. Om man inte på ett väldigt konkret sätt kan visa på 

fördelarna och mervärdet i en djupare penetrering av marknaden blir det svårt 

att motivera dessa kostnader. 

• Det finns en risk som inte bör negligeras om att marknaden kan vara 

överskattad. Det går inte att garantera att marknaden kommer att fortsätta 

växa i samma takt som hittills, att marknaden skulle bli en av världens största 

innebär inte heller att den blir en av världens lönsammaste.  

• Trots att inträdesbarriärerna sakta minskar finns det fortfarande höga krav 

från myndigheter vid djupare etableringar, precis som i fallet med 

kostnaderna måste en vidareetablering kunna motiveras för att banken ska 

utsätta sig för dessa krav. 

• Det kanske viktigaste argumentet för att vänta med en vidareetablering är 

riskerna som detta medför. Hur man än vrider och vänder på verkligheten 

består dock kraftiga risker med att binda upp sig alltför mycket i Kina, vill 

banken på allvar globalisera sig och utforska nya marknader finns det bättre 

alternativ på närmare håll och med lägre risker. 

 

Det kan mycket väl redan idag finnas en genomarbetad plan för hur bildandet av en 

filial ska gå till på någon av de svenska bankerna. Skälet till att man inte pratar om 

detta kan mycket väl vara den likformighet som vi tidigare talat om. Bankerna 

bevakar varandras rörelser väldigt noga och försöker följa varandras fotspår så gott 

det går. Det vi ser idag kan vara en början till att man satsar på en mer global strategi 

i likhet med sina europeiska konkurrenter. Från början var trots allt de svenska 

bankerna just svenska och inte nordiska, vilket dom har blivit på senare år. Var går 

gränsen för att gå från en nordisk bank till en europeisk bank och vidare till en 

global? Denna fråga lämnar vi öppen eftersom den inte ligger i linje med vårt arbete 

men den kan vara en förklaring till varför man idag har en relativt kylig inställning 

till den kinesiska marknaden utåt sett.  

 



Slutdiskussion 

 62

9.3. Förändring av styrkeförhållanden vid 
eventuella filialbildanden 

 

Bankens position som mellanhand för svenska affärer i Kina har sedan 

etableringstidpunkten inte förändrats, däremot har som nämnts ovan 

arbetsuppgifterna varierat allteftersom kundernas behov har förändrats. Den styrande 

faktorn för banken har alltså alltid varit kunden och dess behov, bankerna har inte 

haft någon specifik affärsstrategi, förutom det nordiska konceptet. Bankerna har 

aldrig haft som mål att sälja specifika produkter, eller att slå sig in inom ett visst 

segment på den kinesiska marknaden. En eventuell geografisk förflyttning skulle 

endast vara ett resultat av att kunderna själva flyttat eller befunnit sig i tillräckligt 

stora mängder och koncentrationer, på specifika platser.  

 

Kopplingen mellan det svenska moderbolaget och dess representationskontor i Kina 

kan jämföras med det mellan huvudman och mellanman. Representationskontoret har 

inga rättigheter att aktivt leta efter nya affärer samtidigt som man inte heller får göra 

några själv, man är endast en serviceenhet mot exempelvis Sverige eller närmsta 

filial i angränsande länder eller områden. Ett eget resursbaserat nätverk skulle bildas 

runt filialen eftersom man då skulle vara mer självständig och även lyda under 

kinesiska lagar på ett annat sätt än representationskontoren gör idag.  

 

Moderbolag 
kund i Sverige 

Bankens 
moderbolag 

Centrala 
myndigheter i 

Sverige 

Dotterbolag 
kund i Kina 

Lokala 
myndigheter i 

Kina 

Filialar i Kina 

Centrala 
myndigheter 

i Kina 

 

Egna kunder  
i Kina 
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I denna uppdaterade modell kan vi se att vid öppnandet av en filial i Kina är det 

möjligt att tänka sig att det dyker upp nya aktörer i nätverket. Vi tänker då främst på 

filialernas egna kunder, dvs. kunder som filialen själv har knutit till sig utan koppling 

till moderbolaget.  

 

De egna kunderna kräver mer arbete och engagemang från bankens sida då man som 

kreditinrättning är med igenom hela kedjan från etableringsfasen och framåt. 

Naturligtvis skulle filialen då även kunna skaffa sig redan etablerade företag med 

nordisk anknytning som kunder, men de behöver inte vara kunder hos banken idag. 

Detta större ansvar innebär också en större risk då man inte längre kan knyta upp ett 

moderbolag i Sverige som garant. Banken måste då även sätta sig in i hur det är att 

kreditbedöma ett företag i Kina, för företag i Sverige finns redan analyser som 

används som underlag men den stora frågan är hur banken får tag på denna 

information i Kina. För att vara helt säker kommer de troligtvis vara tvungna att 

skaffa den själv, något som i en inledningsfas kommer att vara mycket tidskrävande.  

 

Ytterligare en aspekt att se till vid bildandet av filialer blir att filialen nu också blir 

kundens enda bank (gäller små och medelstora företag), istället för att vara en 

mellanhand som representationskontoret var får filialen ytterligare arbetsuppgifter i 

form av att sköta kundens samtliga finanstjänster och bankbehov. Relationen skulle 

således bli mycket starkare både till företaget men också till andra utländska banker i 

Kina om kunden exempelvis exporterar till andra marknader. Kontakten med de 

kinesiska bankerna skulle också intensifieras då man skulle ta över den roll som 

företagens förmodade kinesiska bank har idag vid försäljning på den inhemska 

marknaden. Arbetet som idag ofta är begränsat till ett visst geografiskt område skulle 

också utvidgas då hela Kina 2006 släpps fritt, detta skulle resultera i att kontakten 

med lokala myndigheter över hela Kina också skulle intensifieras.   

 

Kina är en marknad som attraherar investeringar från utlandet och antalet svenska 

aktörer ökar ständigt. Vi tror att om man vill lyckas bra på marknaden framöver är 

det viktigt att man utvecklar sina rådgivningstjänster på ett bra sätt och att man håller 

sig välinformerad om vad som händer på marknaden och ser till att personalen får en 

kontinuerlig kunskapsutveckling. 
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9.4. Förslag till vidare forskning 
 

Man kan tänka sig en fortsatt undersökning av hur bankverksamheten har påverkats 

av att Hongkong blivit en del av Kina. Både hur det har påverkat Kina och hur det 

har påverkat de banker och företag som är verksamma i Hongkong idag. 

 

Man kan också tänka sig en liknande undersökning efter år 2006 för att se vad som 

har förändrats, om det har blivit som det var meningen och då eventuellt revidera 

framtidsanalysen. 

 

Det kan också vara av intresse att göra en djupare studie i svenska bankers etablering 

utanför norden, och då främst på emerging markets. 
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Bilaga 1: Lagtext 
 

 
Dessa dokument har ursprungligen varit på kinesiska och har översatts till 

svenska av en av gruppens medlemmar. Missförstånd och felaktigheter i 

översättning kan ha uppstått, gruppmedlemmen som gjort översättningen är 

helt flytande i det kinesiska språket och vi bedömer risken för fel som relativt 

liten. Läsaren bör vara medveten om att texten endast är till för att kunna bilda 

sig en uppfattning om lagarna och bör således inte ses som en exakt tolkning av 

lagarna. För en sådan hänvisar vi till originaltexten. 

 
 

 

Detaljerade verkställanderegler till ”Folkets Republik av Kinas 
administrationsregler för finansorganisationer med utländskt 

kapital” 
(zhong hua ren min gong he guo wei zi jing rong ji gou guan li tiao li 

shi shi xi ze) 
(2002-02-07) 

 
Kapital 1 Generella Principer 

 
§ 1 Detta supplements skapande grundas på ” Folkets Republik av Kinas 
handelsbankslag” och ” Folkets Republik av Kinas tillsynsregler för utländska 
finansorganisationer” (kallas för administrationsregler nedan). 
 
§ 2  Utländskt kapital (Wai guo zi ben) är kapital som betalas till en 
registreringsorganisation utanför Kina. 
 
Utländsk bank (wai guo yin hang) bank som är registrerad utanför Folkets 
Republik av Kina samt har tillstånd eller är erkänd av landets 
finanstillsynsmyndighet. 
 
Utländsk finansorganisation (wai guo jin rong ji gou) är en finansorganisation 
utanför Folkets Republik av Kina samt har tillstånd eller är erkänd av landets 
finanstillsynsmyndighet. 
 
§ 3 Organisation med utländskt kapital som en juridisk person (wai zi fa ren ji 
gou) är banker med enbart utländska kapital (du zi yin hang), banker med både 
utländskt och kinesiskt kapital (he zi yin hang), finansbolag med enbart utländskt 
kapital (du zi cai wu gong si) och finansbolag med både utländskt kapital och 
kinesiskt kapital (he zi cai wu gong si). 
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Kapitel 2 etablering och registrering 
 

 
   
§ 4 För banker med enbart utländskt kapital (du zi yin hang) som etableras enligt 
”tillsynsreglerna” § 6, aktieägarna eller den största aktieägaren ska vara en 
handelsbank. 
 
För finansbolag med enbart utländskt kapital (du zi cai wu gong si) som etableras 
enligt ”administrationsregler” § 6, aktieägarna eller den största aktieägaren ska vara 
en handelsbank eller ett finansbolag. 
 
För handelsbanken som nämns i denna paragraf, skall dess kapitaltäckningsgrad inte 
vara lägre än 8 %. (zi ben chong zu lu ) 
 
§ 5 För banker med både utländskt och kinesiskt kapital (he zi yin hang), skall de 
utländska aktieägarna eller den största utländska aktieägaren vara en handelsbank. 
 
För finansbolag med både utländskt kapital och kinesiskt kapital (he zi cai wu gong 
si), ska de utländska aktieägarna eller den största utländska aktieägaren vara en 
handelsbank eller ett finansbolag. 
 
För handelsbanken som nämnas i denna paragraf, skall dess kapitaltäckningsgrad inte 
vara lägre än 8 %. (zi ben chong zu lu ) 
 
§ 6 Representationsorganisation/kontor (dai biao ji gou) som nämnas i 
”tillsynsregler” §6, 7, 8 är sådana som  Kinas folkbank (zhou guo ren min yin hang) 
tillåter etablering av samt bevakar. 
 
§ 7 Kraven vid bedömning av etableringstillstånd innefattar åtminstone följande: 
 

1. Sökande är en juridisk person enligt lagen 
 

2. Sökande har ett stabilt riskhanteringssystem 
 

3. Sökande har ett fullständigt internkontrollsystem 
 

4. Sökande har ett effektivt informationssystem 
 

5. Sökandes administration och management ska vara i bra stånd utan 
anmärkning för brott och brytande av regler. 

 
6. Sökande har effektiva anti-money laundring åtgärder.  

 
§ 8 Sökandes ansökan (ke xing xing bao gao shu), ska inkludera åtminstone följande: 
 

• Generell beskrivning av det sökande bolaget, 
• Marknads- samt framtidsanalys av den föreslagna etableringen, 
• Framtidsverksamhetsutvecklingsplanen för den föreslagna organisationen, 
• Den föreslagna organisationens organisation, och management, 



Bilaga 1: Lagtext 

 70

• Den föreslagna organisationens balansräkningsstorlek och resultatprognos för 
de närmaste tre åren efter etableringen. 

 
§ 9 Sökandes licens (kopia), auktoritetsbrev, tillsammans med en garanti från det 
utländska moderbolaget för att dess filialer i Kina betalar skatt och att skuld ska 
notifieras av landets/regionens godkända notary office eller av Kinas ambassad 
alternativt konsulat i landet med undantag för licens som utfärdas av Kinas 
handelstillsynsmyndighet. 
 
§ 10 Krav på info från den kinesiska partnern. 
 
§ 11 Sökandes årsredovisning ska revideras av en av landets/regionens godkända 
revisionsbyrå. Årsredovisningen och revisionsberättelsen som inte är uppställda på 
kinesiska eller engelska ska bifogas med en kinesisk eller en engelsk version. 
 
§ 12 De material som Kina folkbank kräver av den sökande inkluderar åtminstone 
följande: 
 

1. Vid ansökan av etablering för första gången, ska sökanden tillhandhålla info 
om hemlandets/regionens finansiella system och lagstiftning, samt regler vad 
gäller finansinspektion. 

 
2. Sökandes proposition. 

 
3. Sökandes bolagsorganisationsstruktur, lista på de viktigaste aktieägarna, 

utländska filialer och chain organisitons. 
 
§ 13 Allt ansökningsmaterial, om skrivet på utländskt språk, ska bifogas med en 
kinesisk översättning med undantag för årsredovisningen. 
 
§ 14 Utländsk bank (wai guo yin hang) som ansöker om etablering av ytterligare 
filial, ska uppfylla villkor i § 7. Dessutom ska existerande filials administration och 
management vara i bra stånd utan anmärkning för allvarliga brott och brytande av 
regler. 
 
Ansökan om etablering av ytterligare filial kan endast lämnas in ett år efter tidigare 
utfärdade tillstånd.  
 
§ 15 Banker med både utländskt och kinesiskt kapital (he zi yin hang),  
samt bank med enbart utländskt kapital (du zi cai yin hang) kan ansöka om etablering 
av ytterligare filial. 
 
§ 16 Vid ansökan om etablering av filial, ska banker med enbart utländskt kapital (du 
zi cai yin hang) och banker med både utländskt och kinesiskt kapital (he zi yin hang) 
tillhandhålla följande material till den lokala filialen av Kina folkbank där föreslagen 
filial ska ha sitt säte. Den lokala filialen av Kinas folkbank skickar, efter att ha givit 
sitt godkännande av ansökan, vidare ansökan till moderbolaget av Kinas folkbank för 
slutgiltigt medgivande. 
 



Bilaga 1: Lagtext 

 71

• Ansökan som signerats av sökandes VD, vilklet inkluderar filialens namn, 
planerad kapitalinsats och planerade verksamhetsgrenar. 

• Bolagsstämmans medgivande till ansökan om etablering av filial. 
• Utförlighetsrapport 
• Verksamhetslicens (kopia) 
• Årsredovisningar för de senaste tre åren 
• Sökandes proposition  
• Annat eventuellt material Kinas folkbank kräver. 

 
 
§ 17-28 behandlar etablering av finansbolag som en juridisk person. 
 
 

 
Kapitel 3 verksamhetsområde 

 
 
 

§ 29 Utländska finansorganisationer får köpa och sälja regeringsobligationer, 
finansobligationer och köpa och sälja värdepapper i utländska valutor inklusive 
aktier.  Verksamhetsområdet inkluderar (men begränsas inte till) följande: 
obligationer som utfärdades i Kina av kinesiska och utländska regeringen, 
obligationer som utfärdas av kinesiska och utländska finansorganisationer. 
 
§ 30 Kreditvärdighetsundersökning och konsultservice syftar på sådana som är 
relaterade till bankverksamhet. 
 
§ 31 Utländska finansorganisationer, för att få vara verksamma i områden som 
stipuleras i § 29-30,  och erbjuda service i utländska valutor till organisationer 
utanför Kina,  företag med utländskt kapital, utländska organisationer i Kina, 
representationsorganisationer från Taiwan, Hongkong och Macau, utländska 
medborgare, utländska kineser från Taiwan, Hongkong och Macau och del av service 
i utländska valutor till företag med kinesiskt kapital, ska uppfylla följande villkor: 
 

• Utländska bankers filialers sysselsatta kapital ska ej understiga ett värde av 
100.000.000 RMB yuan, i fri konvertibel valuta. 

 
• För banker med enbart utländskt kapital och banker med både utländskt och 

kinesiskt kapital, skall dess registrerade kapital ej understiga ett värde av 
300.000.000 RMB Yuan, i fri konvertibel valuta. 

 
• För finansbolag med enbart utländskt kapital (du zi cai wu gong si) 

finansbolag med både utländskt och kinesiskt kapital (he zi cai wu gong si), 
skall dess registrerade kapital ej understiga ett värd av 200.000.000 RMB 
Yuan, i fri konvertibel valuta. 
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Bilaga 2: Intervju 1 
 

Personen som intervjuades i intervju 1 har mångårig erfarenhet av svensk 

bankverksamhet i Kina. Intervjuobjektet har innan sin anställning på en svensk bank 

studerat kinesiska och tagit en civilekonomexamen i Lund. Personen har arbetat på 

ett representationskontor i Kina mellan 1997 och 2003. 

 
1. Kort presentation av sig själv, bakgrund etc. 
2. När beslutade banken att ta klivet in i Kina? 
3. Vad var bankens tänkta syfte med etableringen i Kina?  

 Har det gått som ni har tänkt?  
 Hur har detta syfte förändrats? 

4. Vad var bankens tänkta strategi med etableringen i Kina?  
 Har det gått som ni har tänkt?  
 Hur har denna strategi förändrats? 

5. Varför valde ni att lägga kontoren i Shanghai och Beijing? 
6. Hur valdes etableringsformen, varför just representationskontor? 
7. Hur skulle du vilja beskriva bankens position i nätverket mellan banken i 

Sverige och kunden i Kina? 
8. Hur tror du att er position i nätverket kommer att se ut när reglerna för 

marknaden förändras? 
9. Jobbar ni endast med företag och utländska medborgare? (framtid?) 
10. Vad har man som anställd vid representationskontoret för huvudsakliga 

uppgifter? 
 Hur ser en typisk arbetsdag på kontoret i Kina ut? 

11. Hur känslig är er verksamhet för svängningar i den Kinesiska ekonomin? 
12. Vad har ni för kontakt med lokala och centrala myndigheter? 
13. Vad har ni för förhållande till Svenska aktörer, t.ex. exportrådet, UD? 
14. Hur påverkas ni av Kinesisk respektive Svensk lagstiftning? 

 Har detta begränsat etableringsformen? 
15. Hur påverkar den politiska situationen er? (ekonomisk instabilitet, politisk 

risk, säkerhet, rättssäkerhet osv.)  
 Hur hanteras dessa? 

16. Har banken ett intresse av att gå längre i sin etablering i Kina? 
 Fler representationskontor? 
 Bilda bransch? 
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Bilaga 3: Intervju 2 
 

Denna intervju genomfördes den 21 december 2003 med en person som har en 

mycket stor erfarenhet av svenska bankers utlandsetableringar. Personen i fråga har 

arbetat 18 år inom en av de största bankerna i Sverige. Förutom arbete i Sverige ser 

hans utlandserfarenheter ut enlig följande:  

• Chef för representationskontoret i Moskva 1980-1982,  

• Marknadsansvarig sydostasien samt fjärran östern 1983-1986  

• Vice Vd för bankens filial i Luxembourg 1989-1992 

 

1. Hur kan man generellt etablera sig på en emerging market? 

 

2. Börjar man oavsett marknad med ett representationskontor? 

 

3. Är strategin förutbestämd och arbetar man enligt en förutbestämd 

plan? 

 

4. Hur ser den i så fall ut? 

 

5. Beskriv de svenska bankernas etablering dels i Ryssland, dels i övriga 

länder. 

 

6. Filial i Ryssland? 

 

7. Vilka generella faktorer tror du har påverkat bankens etablering i 

Kina? 

 

8. Är bankens kunder speciellt känsliga för någon generell faktor? 
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Bilaga 4: E-postenkät 

 

 

1. När beslutade banken att ta klivet in i Kina? 

 

2. Vad var strategin/syftet med etableringen i Kina? 

 

3. Vad har man som anställd vid representationskontoret för huvudsakliga 

uppgifter? (svara i punktform) 

 

a. Hur ser en typisk arbetsdag på kontoret i Kina ut? 

  

4. Har banken ett intresse av att gå längre i sin etablering i Kina? 

a. Fler representationskontor? 

b. Bilda bransch? 

 

5. Hur känslig är er verksamhet för svängningar i den Kinesiska ekonomin? 

 

                                                 
i Figur 2: Hatch Mary Jo, 2000, Organisationsteori- moderna, symboliska och 
postmodernistiska perspektiv, sid. 85 
 
 


