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One of the most important skills a marketer needs to obtain is the capacity to build, 
maintain and protect brand equity. Brands are today a vital asset for producers of all sorts 
of products. 
 
To succeed in the global market is not simply a question of product or quality. According 
to Kotler a strong brand may an impact such as ”A powerful brand enjoys a high level of 
consumer brand awareness and loyalty, and the company will incur lower marketing 
costs relative to revenues”. 
 
Within the truck industry products from manufacturers who are becoming more alike the 
brand is likely to gain importance. Chinese manufacturers are a major threat to today's 
global leaders within the truck industry. Products from Chinese truckmakers may in the 
near future compete with today's global makers such as Volvo and Daimler.  
 
The export of Chinese vehicles are currently mainly light trucks to nations which the 
Chinese government has trade relations with such as developing nations in the Middle 
East, Africa and Latin America. Producers within the automotive industry with clear 
ambitions of growth have a strong commitment to establish its brands in the global 
market. As China National Heavy Truck Corporation (CNHTC) a Chinese truckmaker 
which is active in establishing its brand in new market mainly with a lower price as main 
competitive edge. 
 
The purpose of this study is to describe and analyze the importance of brand and 
marketing during for an successful export strategy. Prior knowledge in marketing and 
brand strategies are an important part to understand the whole study in order to solve the 
problem formulations and thus a hermeneutic approach has been chosen. An Inductive 
approach has been used to create patterns from reality. Both primary and secondary data 
have been collected and used in the study which is of qualitative shape.  
 
The theoretical framework is based on well-established theories about brand, positioning 
and launch of brands in international markets. All which are centrally located in Porter´s 
model ”Forces of competition”.  
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Empirical data are based on summaries of three interviews with Volvo Trucks market or 
marketing managers of its truck operations in Vietnam, Indonesia and Thailand. 
 
Generally, all the studied Chinese truck brands positioned themselves in the heavy truck 
segment as a cheap alternative to the Japanese and European manufacturers. However, 
shortcomings in quality and better services (except Dongfeng in Thailand) will eventually 
damage the brand and perhaps the perception of Chinese products.  
 
In the studied markets the Chinese truck makers showed initial strong sales, however the 
customers realized lower level of service and quality which has resulted in sales slowing 
down and confidence in the brands decreasing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Brand, indirect export, direct export, positioning, country of orgin, segment, 
international markets 
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Den viktigaste förmågan en marknadsförare behöver är kapaciteten att bygga, underhålla, 
utveckla och skydda varumärken. Varumärken har idag en livsviktig roll för tillverkare 
av alla sorters produkter. 
 
För att lyckas på den globala marknaden räcker det inte med en bra produkt eller kvalitet. 
Även innebörden av ett starkt varumärke och dess varumärkesvärde är en nyckel till 
framgång. Enligt Kotler kan ett starkt varumärke ge effekter som ”A powerful brand 
enjoys a high level of consumer brand awareness and loyalty, and the company will incur 
lower marketing costs relative to revenues”.  
 
Inom lastvagnsindustrin med produkter mellan tillverkare som blir allt mer lika kommer 
varumärket att få en allt större betydelse. Kinesiska tillverkare är idag ett stort hot mot 
dagens globala ledare inom lastvagnsindustrin. Produkter från Kinesiska 
lastvagnstillverkare kan inom en snar framtid konkurrera med dagens globala tillverkare 
som Volvo och Daimler.  
 
Den export som i dagsläget sker av kinesiska fordon är främst lätta lastvagnar till 
utvecklande nationer i Mellan Östern, Afrika och Latin Amerika, främst nationer med 
regeringar med vilka den kinesiska central regeringen har goda relationer. Tillverkare 
inom fordonsindustrin med starka ambitioner om tillväxt har ett tydligt engagemang att 
etablera sina varumärken på den globala marknaden. Som China National Heavy Truck 
Corporation (CNHTC) arbetar kinesiska lastvagnstillverkare aktivt med att upprätta sitt 
varumärke på nya marknader främst utifrån ett lägre pris än redan etablerade 
konkurrenter.    
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera betydelsen av varumärken och 
positionering i samband med utlandsetableringar inom fordonsindustrin.. Tidigare 
kunskaper inom marknadsföring och varumärkesstrategier utgör en viktig del till att 
förstå den helhet som studeras och lösa de problemformuleringar som definierats för 
studien och därmed har ett hermeneutiskt synsätt valts. Induktiv ansats har använts för att 
från verkligheten skapa mönster i det som studerats. Både primär och sekundär data har 
använts i studien som är av kvalitativ form. Urvalet är av strategisk karaktär.  
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Den teoretiska referensramen utgår från väletablerade teorier kring varumärken, 
positionering och lansering av varumärken på internationella marknader. Även centralt 
ligger Porter modell forces of competition. 
 
Empirin bygger på sammanställningar av tre djupintervjuer med Volvo Lastvagnars 
marknads/marknadsföringschefer för lastvagnsverksamheten i Vietnam, Indonesien och 
Thailnad. 
 
Generellt sett så har alla de studerade kinesiska varumärkena positionerat sig i det tunga 
lastvagnssegmentet som ett billigt alternativ till de japanska och europeiska tillverkarna. 
Däremot brister man i kvalitet och service (uteslutet Dongfeng i Thailand) vilket då 
skadar varumärket som då som en synergieffekt påverkar Kina som trovärdigt 
tillverkningsland på den internationella marknaden. Vidare har man till en början haft 
god försäljning på sina lastvagnar, men när den så efterfrågade servicen inte kan levereras 
brister förtroendet för varumärket.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Nykcelord: Varumärke, indirekt export, direkt export, positionering, country of orgin, 
segment, internationella marknader 
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1. Introduktion 
Detta inledande kapitel syftar till att ge en introduktion till uppsatsen och problematiken 
bakom ämnet för uppsatsen som beskrivs i problembakgrund och problemdiskussion vilka 
arbetats fram till en problemformulering. Introduktion till uppsatsens syfte, 
avgränsningar, centrala begrepp och disposition beskrivs även i detta kapitel. 
 

1.1 Problembakgrund 
Den viktigaste förmågan en marknadsförare behöver är kapaciteten att bygga, underhålla, 
utveckla och skydda varumärken. Varumärken har idag en livsviktig roll för tillverkare 
av alla sorters produkter. Ett starkt varumärke möjliggör en differentiering från 
konkurrensen. Denna differitering kan formas utifrån produktens förmåga att 
tillfredsställa kundens funktionella krav. Men denna tillfredsställelse är i många fall inte 
tillräcklig, därför är känsloladdade uppfattningar om varumärken en viktig differitering 
för att stärka varumärket. (Kotler, 2006, s.274) 
 
Lojaliteten till ett varumärke kan relateras till möjlighet att ta ut ett högre pris. Enligt 
Kotler kan ett starkt varumärke möjliggöra ett 20-25% högre pris. Ett varumärke ger 
konsumenter möjlighet att förknippa produkter med associationer och tidigare 
upplevelser förknippat med produktens varumärke. Likvärdiga produkter kan därmed 
utvärderas olika på grund av produkternas olika varumärken och associationerna till 
dessa olika varumärken hos konsumenten. (Kotler, 2006, s.274-275).  
 
Inom lastvagnsindustrin med produkter mellan tillverkare som blir allt mer lika kommer 
varumärket att få en allt större betydelse. Kinesiska tillverkare är idag ett stort hot mot 
dagens globala ledare inom lastvagnsindustrin. Produkter från kinesiska 
lastvagnstillverkare kan inom en snar framtid konkurrera med dagens globala tillverkare 
som Volvo och Daimler.  
Kinas fordonsindustri har under de senaste 20 åren genomgått en anmärkningsvärd 
förvandling från drygt 2 miljoner fordon år 1990 till drygt 14 miljoner fordon 2009. Året 
2009 var även det år då man övertog positionen som världens största producent av 
motorburna fordon från USA. (IBM Institute for Business Value, 2010) 
 
Som världens största producent av motorburna fordon har Kina en otrolig 
tillverkningskapacitet. Denna kapacitet byggs ut med nya fabriker runt om i Kina. 
Lastvagstillverkaren Beiqi Foton, dotterbolag till Beijing Automotive Industry Company, 
vilket är en av landets största producent av motorfordon, planerar att bygga en andra 
fabrik utanför Beijing för att tillgodose ökad efterfrågan på tunga lastvagnar. Den nya 
fabriken skulle möjliggöra en produktion av mer än 100,000 tunga lastvagnar per år från 
bara denna tillverkare. (Automotive World, 2010-04-10)  
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1.2 Problemdiskussion 
Den export som i dagsläget sker av kinesiska fordon är främst lätta lastvagnar till 
utvecklande nationer i Mellan Östern, Afrika och Latin Amerika, främst nationer med 
regeringar vilka den kinesiska centralregeringen har goda relationer med. (Congressional 
Research Service, 2010).   
 
China National Heavy Truck Corporation (CNHTC) har sedan 2007 varit en av de största 
tillverkarna av tunga lastvagnar i Kina. CNHTC har även tagit steg för en betydlig export 
av sina produkter. Viktigaste exportmarknaderna består av Afrika, Mellan Östern (främst 
Iran) och Vietnam. (Global Insight, 2008, s.47) 
 
CNHTC sålde ca 114,000 tunga lastvagnar under 2008 och exporterade ungefär 15,000 
av dessa (Alibaba, 2010-04-01), vilket utgör 13% av den totala försäljningen. Exporten 
utgör fortfarande en väldigt liten del av den totala försäljningen och är resultatet av den 
kinesiska regeringens handelsutbyte med Afrika och Mellan Östern. För att ta 
försäljningen till en högre nivå behövs en strategi för att på allvar etablera märket som en 
pålitlig leverantör av lastvagnar. 
 
För att lyckas på den globala marknaden räcker det inte med en bra produkt eller kvalitet. 
Även innebörden av ett starkt varumärke och dess varumärkesvärde är en nyckel till 
framgång. Enligt Kotler kan ett starkt varumärke ge effekter som ”A powerful brand 
enjoys a high level of consumer brand awareness and loyalty, and the company will incur 
lower marketing costs relative to revenues”. (Kotler, 2005)  
 
Tillverkare inom fordonsindustrin med starka ambitioner om tillväxt har ett tydligt 
engagemang att etablera sina varumärken på den globala marknaden. (IBM Institute for 
Business Value, 2010, s.8) Som CNHTC arbetar Kinesiska lastvagnstillverkare aktivt 
med att upprätta sitt varumärke på nya marknader främst utifrån ett lägre pris än redan 
etablerade konkurrenter.    

1.3 Problemformulering 
Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen har följande problemformulering  
 
Hur utför Kinesiska lastvagnstillverkare  etablering av sina  varumärken på nya export 
marknader? 

o Hur har Kinesiska lastvagnstillverkare positionerats på dessa marknader? 
o Vilka åtgärder krävs för att Kinesiska lastvagnstillverkare ska kunna etablera 

ett starkt varumärke på dessa marknader? 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till de fyra Kinesiska lastvagnstillverkare CNHTC, Beiqi Foton, 
DongFeng och Shaanxi och deras etablering i Thailand, Indonesien och Vietnam.  
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1.5 Syfte 
Syftet med studien som resulterat i denna uppsats är att beskriva betydelsen av 
varumärken och positionering i samband med utlandsetableringar inom fordonsindustrin. 
Detta kommer undersökas utifrån fyra kinesiska lastvagnstillvarkares etablering i 
Sydostasien, närmare bestämt Indonesien, Thailand och Vietnamn. 

1.6 Centrala begrepp 

I detta avsnitt sammanfattas de begrepp som är centrala och återkommande i studien.  

Varumärke - Möjliggöra differentiering mellan olika varor eller tjänster för 
konsumenter, detta sker genom olika namn, symboler, slogan eller design. Produkter som 
uppfyller samma krav hos kunden kan därmed differentieras utifrån känslor och 
referenser till produktens varumärke. (Keller, 2003, s.3)  

Indirekt export - Med indirekt export har det exporterande företaget liten eller ingen 
aning om när och hur deras produkter säljs och marknadsförs på export. Detta kan ske 
med hjälp av t.ex. exportföretag eller ”trading houses”. (Doole, 2008, s234)  

Direkt export - Innebär att man som exporterande företag går medvetet in på 
identifierade marknader med egna medel. (Doole, 2008, s239)  

Positionering - Den plats som konsumenten placerar en viss produkt i sin hjärna i 
relation till konkurrerande produkter. (Kotler, 2005, s.31)  

Country Of Orgin (COO) - Varumärkets ursprungsland (COO) har en betydelse för 
perceptionen av ett varumärke vid internationalisering (Usunier, 2008, s.285)   

Segment - Uppdelning av marknaden i kategorier med liknande kundbeteende. (Kotler, 
2005, s.31)  

1.7 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 - Inledning 
Detta inledande kapitel syftar till att ge en introduktion till uppsatsen och problematiken 
bakom ämnet för uppsatsen som beskrivs i problembakgrund och problemdiskussion 
vilka arbetats fram till en studiens problemformulering.  
 
Kapitel 2 - Metod 
Kapitlet beskriver de vetenskapteoretiska ställningstaganden och val av 
forskningsmetoder som gjorts för genomförandet av uppsatsen. För att stärka studiens 
tillförlitlighet beskrivs även studiens validitet och realibitet. 
 
Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
I kapitlet beskrivs den teoretiska referensram som grundar sig i det teoretiska material 
som har legat till grund för hantering av forskningsproblemet och forskningsarbetet med 
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denna uppsats. Dessa teorier är utgångspunkten för analysen som ämnar till att besvara 
problemformuleringen för denna studie. 
 
Kapitel 4 - Empiri 
Kapitlet beskriver den empiri som insamlats under forskningsarbetet i form utav 
sammanfatning av djupintervjuer. 
 
Kapitel 5 - Analys 
I detta kapitel behandlas och analyseras insamlad empiri. Den teoretiska referensramen 
ligger till grund för analysen. 
 
Kapitel 6 - Slutsatser 
Kapitlet belyser de slutsatser som har identifierats under forskningsarbetet i relation till 
forskningsproblemet.  
 
Kapitel 7 - Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet av forskningen, utförandet av forskningsarbetet och 
förslag på ytterligare forskning inom ämnet för denna uppsats. 
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2. Metod 
Kapitlet beskriver de vetenskapteoretiska ställningstaganden och val av 
forskningsmetoder som gjorts för genomförandet av uppsatsen. För att stärka studiens 
tillförlitlighet beskrivs även studiens validitet och realibitet. 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
Den vetenskapliga huvudinriktingen för forskningen sätter ett visst förhållningssätt som 
påverkar forskarens uppfattning om människan, världen, vetenskapen och hur man 
betraktar kunskap. Det positivistika förhållningssättet används främst inom 
naturvetenskapen med en tradition att genom forskningen förklara. Positivismens motsats 
hermenutiken används främst inom samhällsvetenskapen med främsta syfte att förstå och 
tolka. (Patel & Davidson, 2003, s.26-29)  

2.1.1 Positivism 
Positivismens fader, den franske 1800-tals sociologen Auguste Conte argumenterade för 
att man kunde skapa kunskap som var positiv. Positiv kunskap skulle främst kunna 
förbättra samhället genom att vara säker kunskap i och med att kunskapen var logiskt 
prövbar. Detta kunde uppnås genom att bryta ned problem i beståndsdelar för att senare 
återkoppla beståndsdelarna till ursprungsproblemet som då blir enklare att lösa. (Patel & 
Davidson, 2003, s.26-27) 
 
Därmed kan positivismen, med rötter i naturvetenskaplig tradition, sammankopplas med 
tankar från reduktionismen, dvs. att problem reduceras till delproblem där dessa studeras 
för att kunna förklara det ursprungliga problemet. Patel & Davidson ger ett exempel, man 
kan förklara en metalls egenskaper genom att reducera problemet till strukturen och 
egenskaperna hos de atomer som metallen betår av. (Patel & Davidson, 2003, s.26-27)  

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken beskrivs ofta som positivismens raka motsats. Hermenutiken tillämpas 
idag främst inom forskningsområden relaterade till samhälle, kultur och humanvetenskap. 
Med fokus på tolkning och förståelse för att förstå den mänskliga existensen har 
hermenutiken blivit ett klart förhållningssätt inom dessa områden. Som forskare med 
hermenetistik huvudinriktning främjar man en forskarroll som är öppen och engagerad 
och till viss grad subjektiv med kvalitativa förståelse- och tolkningssytem. (Patel & 
Davidson, 2003 s.28-29) 

2.1.3 Val av vetenskaplig huvudinriktning 
Valet av vetenskaplig huvudinrikting är ett hermeneutiskt synsätt. Anledningen till val av 
det hermeneutiskta synsättet är det samhällsvetenskapliga forskningsområdet och den 
kvalitativa undersökningens natur. Tidigare kunskaper inom marknadsföring och 
varumärkesstrategier utgör en viktig del till att förstå den helhet som studeras och lösa de 
problemformuleringar som definierats för studien. Förståelsen och tolkningen utgör en 
viktig utgångspunkt för att angripa forskningsproblemet. 
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2.2 Forskningsansats 
Som forskare arbetar man med att nå så verklighetstrogna teorier som möjligt utifrån 
erfarenhetsgrundade kunskaper, som vi ofta relaterar till som empiri. Studiens 
forskningsansats talar om hur forskaren uppfattar relationen mellan teori och empiri. Man 
nämner oftast två olika typer av forskningsansatser inom samhällsvetenskapen. De två är 
induktion och deduktion. En tredje ansats vilken är en kombination av induktion och 
deduktion kallas abduktiv metod. (Patel & Davidson, 2003, s.23) 

2.2.1 Deduktiv metod  
Den deduktiva metoden beskrivs främst genom att forskaren går bevisandets väg. Genom 
att utifrån allmänt känd teori och principer kan slutsatser om enskilda fall dras. 
Bevisandet sker genom att härleda hypoteser från teorin som man kan sedan empiriskt 
bevisas i det specifika fall som studeras. Genom att utgå från befintlig teori kan 
objektiviteten stärkas genom en studie med deduktiv metod. (Patel & Davidson, 2003, 
s.23) 

2.2.2 Induktiv metod 
Istället för att följa bevisandets väg går forskaren med induktiv metod upptäckandets väg. 
Forskaren arbetar utifrån att upptäcka mönster som kan utformas till teorier. Induktiv 
metod möjligör att studera forskningsobjektet utan en teoretisk förankring men genom 
empiri formulera teori. (Patel & Davidson, 2003, s.24) 

2.2.3 Abduktiv metod 
Abduktiv metod beskrivs vanligtsvis som en kombination av induktiv och deduktiv 
metod. Genom att växla mellan induktiv och deduktiv metod vilket ger en större frihet för 
forskaren. Denna frihet är även risk då forskarens egna uppfattningar utesluter alternativa 
tolkningar som kan leda till att teori utifrån den induktiva metoden verifieras i 
deduktionens fas.  (Patel & Davidson, 2003, s.24) 

2.2.4 Val av forskningsansats 
För att från säskilda fall formulera en teori valdes den induktiva metoden. Genom att gå 
upptäckandets väg kan även forskarens egna ideer och föreställningar färga de teorier 
som arbetats fram. (Patel & Davidson, 2003, s.24-25) 
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2.3 Undersökningens syfte 
Med undersökningens syfte menas syftet för den kunskap som ska produceras utifrån 
studien. Hur kunskapen ska användas och vilken nytta den kan ha. Kunskapssyftet med 
studien har en avgörande roll för hur undersökningen kommer utföras och vad som 
kommer undersökas. Kunskapssyftet är en vägledning för framtagningen av de resultat 
som önskas för studien. (Andersen, 1998, s.18) 

 
2.3.1 Förklarande syfte 
Det förklarande syftet hänvisar till att främst framhäva förklaringar till fenomen. 
Forskaren syftar då främst att förstå ”varför” något går till som det gör som kan beskrivas 
i generella lagbundenheter. (Andersen, 1998, s.19) 

2.3.2 Beskrivande syfte 
Med ett beskrivande syfte ämnar forskaren att beskriva de fenomen som undersöks. Man 
går ifrån förståelsen och tolkningen av fenomenet utan fokuserar däremot på att göra en 
rättvis beskrivning av det som undersöks. Opinionsundersökningar är ett exempel på en 
undersökning med beskrivande syfte. (Andersen, 1998, s.18) 

2.3.3 Explorativt syfte 
Det explorativa syftet ämnar främst till undersöka fenomen eller problem som är mindre 
kända eller helt okända. Med liten kunskap om det som undersöks kan det vara lämpligt 
med ett explorativt syfte för att få fram intressanta frågor som kan undersökas närmare i 
ytterligare studier. Kan även ses som ett syfte för att ta fram problemområden inom en 
organisation. (Andersen, 1998, s.19) 

2.3.4 Val av undersökningens syfte 
Valet av syfte för denna undersökning är främst beskrivande. Studien avser att beskriva 
hur Kinesiska lastvagnstillverkare etablerar sig på tre olika marknader i Asien. Eftersom 
kunskapen om problemområdet är väldigt begränsat är syftet även till viss grad 
explorativt för att kunna ge öppningar till vidare forskning inom området.  
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2.4 Metodologisk ansats 
Valet av metodologisk ansats ligger emellan två former av metoder inom 
samhällsvetenskapliga forskningen. Dessa två är kvantitativ metod och kvalitativ metod. 
(Andersen, 1998) 

2.4.1 Kvantitativ metod 
En undersökning utförd med kvantitativ metod hänvisar främst till att använda statistik, 
matematiska uträkningar av kvantifierbar data utifrån tydliga riktlinjer för att genomföra 
undersökningen. Man är främst ute efter att förklara orsakerna till de olika fenomen som 
studeras. (Andersen, 1998) 

2.4.2 Kvalitativ metod 
Till skillnad från den kvantitativa metoden ämnar man i en undersökning med kvalitativ 
metod att skaffa sig en djupare förståelse av det problem som undersöks. Genom att 
genomföra en undersökning med kvalitativ metod kan man möjliggöra att skapa 
förståelse till problemet och dess samband till en helhet. Vilket leder till att man främst 
syftar till att förstå och inte att förklara som i den kvantitativa metoden. (Andersen, 1998)  

2.4.3 Val av metodologisk ansats 
Val av undersökningsmetod för denna undersökning är av kvalitativ karaktär. Detta 
grundar sig i en strävan efter att finna underliggande orsaker till forskningsproblemet. 
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2.5 Datainsamling 
För att ta fram det resultat som behövs för att besvara studiens problemformulering krävs 
en viss datainsamling för att bygga den empiri som ligger till grund för analysen. Man 
kan som undersökare samla in två olika typer av data till undersökningar. Dessa två typer 
är primär data och sekundär data. Båda typerna av data kan samlas in till en undersökning. 
(Kotler, 2006, s.105) 

2.5.1 Primärdata 
Primär data är den typ av data som är specifikt insamlad till en studie eller undersökning. 
Datan är därmed anpassad till att speciellt passa till den undersökningen. Primär data kan 
enligt Kotler samlas in på fem olika sätt: observation, fokus grupper, enkäter, beteende 
data och experiment. (Kotler, 2006, s.105) 

2.5.2 Sekundärdata 
Är datan insamlad än någon annan än forskaren för undersökningen kallas detta för 
sekundär data. (Andersson, 1998, s.150) Sekundär data kan även beskrivas som data som 
är framtagen för ett annat syfte men ändå blir insamlad till en ytterligare undersökning. 
(Kotler, 2006, s.104) 

2.5.3 Val av datainsamling 
För att bygga bästa kunskap om problemområdet för uppsatsen har både primär och 
sekundär data använts. Primär data är i form av de kvalitativa intervjuer som genomförts 
för att få en djupare förståelse för forskningsområdet medan sekundär data har samlats in 
via hemsidor för att skapa en grundläggande empiri kring lastvagnsindustrin i Kina och 
dess tillverkare med globala ambitioner. 
  
De tre djupintervjuerna som genomförts har gjorts i form av semistrukturerade intervjuer. 
I en semistrukturerad intervju  har ett antal teman och frågor förberetts (Christensen, 
2001, s.165). Dock har intervjuerna varit så pass strukturerade att samma frågor har 
ställts i alla intervjuerna och i samma ordningsföljd. 
 
Enligt Christensen finns det antal faktorer som kan tas hänsyn till för att höja 
trovärdigheten och kvaliteten på intervjuer. Dessa faktorer rör främst områden som 
planering, genomförande, frågeteknik och dokumentation av intervjun. (Christensen, 
2001, s.168-172) För att höja kvaliteten och därmed trovärdigheten i undersökning 
redogörs hur dessa områden beaktades under intervjuerna. Grunden till en väl genomförd 
intervju är alltid ett systematiskt arbetssätt vilket minskar risken för fel. (Christensen, 
2001, s.168) 
 
Planering och genomförande 
För att säkra intervjuobjektens tid och möjlighet att vara förberedda skickades det tidigt i 
studien ut ett mail i form av en mötesförfrågan till de tre personer som var tilltänkta att 
svara på frågor. Detta mail skickades ut den 15:e April medan tiden för intervjun utsattes 
till den 27:e April. Ett tidigt utskick av mötesförfrågan kunde även hjälpa respondenten 
att förbereda sig och ställa eventuella frågor till mig innan intervjun. Tiden för intervjun 
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var satt till 1 timma, som var gott om tid för introduktion och tid för detaljerade svar. 
Ytterligare ett syfte med att säkra en hel timma med respondenten var att vare sig jag som 
intervjuare eller respondenten skulle bli stressade under intervjuns gång.   
 
Då jag undre en längre tid hade förberett studien och även arbetat med frågor nära 
relaterat till studiens problemområde kände jag mig väl förberedd för intervjuerna. Som 
enligt Christensen är en viktig kvalitetshöjande faktor för en väl genomförd intervju. 
(Christensen, 2001, s.168) Jag hade även haft kontakt och arbetat tidigare med 
respondenterna, vilket direkt ledde till en vänskaplig ton och atmosfär under intervjun, 
vilket kan hjälpa respondenten att besvara frågorna på ett bra sätt med relevant 
information (Christensen, 2001, s.169). Svaren i intervjun hanterades inte anonymt vilket 
grundar sig i undersökningens allmänna natur, ingen känslig information eller åsikter 
skulle redogöras av respondenten. Detta förklarades för intervjurespondenterna redan i 
introduktionsmailet. Det är viktigt påpeka anonymitet innan intervjun börjar. 
(Christensen, 2001, s.170) Intervjuerna planerades och genomfördes över telefon på 
grund av att jag själv befann mig i Peking och respondenterna i Bangkok och Jakarta. 
Detta var inget problem då intervjun inte krävde notering av hur respondenterna 
reagerade med kroppspråk eller liknande på olika frågor eller påståenden. Men desto 
viktigare blev det att jag som intervjuare talade tydligt och fråga om respondenten förstått 
frågan.   
 
Frågeteknik 
Frågetekniken som användes för undersökning var i form av frågor som ledde 
respondenten att svara helt fritt med egna ord, denna form kallas av Christensen som 
öppna frågor. (Christensen, 2001, s.170) Denna typ av frågor gav bästa möjlighet att få ut 
respondenternas syn på kinesiska lastvagnsmärken och kinesiska lastvagnar på deras 
marknad då dom fick prata relativt fritt under rubriker som tex tycker du att kinesiska 
lastvagnar är ett framtida hot eller hur har specifika kinesiska lastvagnsmärken etablerat 
sig på deras marknad. Christensen menar på att det är viktigt att man som intervjuare 
visar intresse för respondentens svar, vilket var svårt att göra med nickningar på grund av 
att samtalet fördes över telefon men jag försökte i största mån visa intresse genom 
hummanden eller andra kommentarer som påvisade intresset från min sida. (Christensen, 
2001, s.170) 
 
Frågorna eller frågetekniken förändrades inte under andra eller tredje intervjun, vilket 
visar att intervjuena genomfördes på samma sätt och resultaten kan därmed jämföras med 
varandra.  
 
Dokumentering 
Vid dokumenteringen av svaren från respondenterna under intervjun skrev dessa ner i 
punktform på dator under intervjuns gång. Detta var möjlig då jag hade god inblick i det 
som frågades om. Uttryck och benämningar inom lastvagnsindustrin och konkurrenternas 
produktutbud är exempel på områden som var nödvändigt att ha god inblick i för att 
hänga med och kunna notera svaren  på ett bra sätt. Efter intervjun tog vi även tid att 
snabbt gå igenom respondentens svar för att vara säkra på att jag hade uppfattat 
påståendena rätt.   
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2.6 Urvalsmetod 
Graden av undersökningens överenstämmelse med verkligheten beror till hög grad av 
urvalet och storleken av detta. Man har sällan möjlighet att undersöka hela populationen 
för det som undersöks och måste därmed ta ut en del av populationen som blir mål för 
undersökningen. Detta beskrivs som urval. Val av urvalsmetod beror på typen av 
undersökning som utförs. 

2.6.1 Strategiskt urval 
Vid en undersökning som inte syftar till att kvantitativt beskriva fenomenet som 
undersöks genom databehandling och beräkningar utan däremot syftar till att beskriva 
fenomenet på djupet dvs kvalitativt undersöka fenomenet. I en sådan typ av undersökning 
kan ett strategiskt urval vara lämpligt då undersökaren själv kan välja vilka respondenter 
som ska medverka i studien. (Christensen, 2001, s.129) 

2.6.2 Stratifierat urval 
I ett stratifierat urval delas populationen upp i grupper. Ur dessa grupper görs sedan ett 
slumpmässigt urval. Eftersom enheter i populationer kan skilja sig väldigt är det ett 
smidigt att dela upp populationen utifrån den egenskap som kan påverka resultatet på 
undersökningen, t.ex. ålder, kön, inkomst eller liknande. (Christensen, 2001, s.116) 
 
Har man en uppfattning om att en viss egenskap hos de särskilda enheterna i 
populationen påverkar resultat är stratifireat urval lämplig som urvalsmetod. För att 
kunna utföra en undersökning enligt denna metod behöver egenskapen som populationen 
delas upp enligt behöva vara känd i hela populationen. (Christensen, 2001, s.116) 

2.6.3 Kvoturval 
Detta urval liknar till stor del det stratifierade urvalet till skillnad från att undersökaren 
har en lista över hela målpopulationen. Man vet däremot vissa egenskaper för 
målpopulationen, utifrån dessa egenskaper kan kvotgrupper beräknas som står för de 
egenskaper hela målpopulationen representerar. (Christensen, 2001, s.130) 

2.6.4 Slumpmässigt urval 
Med ett slumpmässigt urval väljs urvalet för undersökningen slumpmässigt ur 
populationen som ligger till grund för undersökningen. Med en sådan typ av urval har 
alla enheter i populationen lika stor möjlighet att komma med i urvalet för 
undersökningen. Denna typ av urvalsmetod används vid undersökningar då man inte har 
preferenser på vissa typer av enheter som ska grupperas eller tas bort ur populationen. 
(Andersen, 1998, s.123) 

2.6.5 Val av urvalsmetod 
Valet av urvalsmetod grundar sig i den typ av undersökning som utförs därmed har ett 
strategiskt urval använts. Med denna undersöknings kvalitativa natur och behov av 
expertis hos intervjurespondenter har respondenter strategiskt valts ut. 
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2.7 Uppsatsens tillförlitlighet 
Studiens tillförliglithet måste beskrivas för att den skall kunna uppfattas som trovärdig. 
Två tillförlitlighetsmått som kan utpekas är reliabilitet och validetet.  
Genom att beskriva hur tillförlitlig och vilken relevans insamlad data har kan beskriva till 
vilken grad teorin överensstämmer med de empiriska variablerna. För att uppnå en hög 
tillförlitglihet behöver man uppnå en så stor överenstämmelse som möjligt. Vilket blir 
viktigt för ta fram användbara slutsatser utifrån studien. (Andersen, 1998, s.85) 

2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet anger till vilken grad mätinstrument eller mätmetod påverkar resultatet av 
undersökningen. Man bör till största möjliga grad undvika att undersökningen innehåller 
förhållanden som kan påverka resultatet av studien. Man skall kunna redovisa samma 
resultat i en likadan undersökning som görs vid ett senare tillfälle. (Andersen, 1998, s.85) 

2.7.2 Validitet 
Validitet syftar till studiens trovärdighet. Man kan även skilja på intern och extern 
validitet. Med en hög intern validitet avses att studiens resultat överenstämmer med 
verkligheten. Med en hög extern validitet betyder en hög grad av generaliserbarhet. 
(Christensen, 2001, s.309) 

2.7.3 Studiens reliabilitet och validitet 
För att uppnå hög reliabilitet i denna studie har samma frågeformulär använts för alla 
djupintervjuerna oavsett vilken marknad intervjuobjektet infunnit sig på. Detta höjer 
reliabiliteten då resultaten från intervjuerna kan generaliseras för exporten av lastvagnar 
från Kina. Dessutom har intervjuerna genomförts strukturerat, respondenten har inte fått 
vidare utrymme att svara på frågor utanför frågeformuläret.  

Däremot kan reliabiliteten ifrågasättas utifrån ett längre tidsperspektiv. Fenomenet att 
kinesiska lastvagnstillverkare exporterar och etablerar varumärke på nya marknader är 
relativt nytt. Området kommer genomgå en stor förändring under de närmaste 10 åren, 
därmed skulle resultatet från en liknande undersökning om ett par år se väldigt 
annorlunda ut. Det finns en medvetenhet av detta i studien som endast syftar till att 
beskriva utveckling fram till nuläget och hotet framöver.   

Givet är även med studiens till viss del explorativa syfte fanns inte den förförståelse för 
forskningsområdet vilken även kan ha påverkat studiens reliabilitet. Med en ökad 
förförståelse och kompetens inom området kunde leda till att t.ex. andra frågor hade 
formulerats till intervjuerna.   

Studiens intervjurespondenter har alla erfarenhet av lastvagnsindustrin och kinesiska 
varumärken som har etablerat sig på deras marknad. Med en god insikt i det som 
undersöks kan en hög överensstämmelse med verkligheten uppnås som leder till en god 
intern validitet. Genom att beskriva fyra olika kinesiska lastvagnsvarumärken med olika 
kapacitet och fokus är det svårt att uppnå en hög generaliserbarhet, även om ett visst 
kinesiskt affärssinne kan generaliseras.  
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2.8 Felkällor 
Enligt Christensen finns det fem viktiga områden som bör beaktas för att minska antalet 
felkällor i en undersökning. Dessa områden är problemanalysen, urval, datainsamling, 
databearbetning och tolkning. (Christensen et al 2001, s.286-287)  

I en undersökning bör allt som kan förvränga resultatet dokumenteras och analyseras. För 
att i slutet av undersökningen analysera de möjliga felkällorna. Utifrån denna analys kan 
undersökaren utgöra om resultatet kan användas för analys. (Christensen et al 2001, 
s.283-284)  

2.8.1 Ställningstagande till felkällor 
Utifrån de fem områden som ska beaktas för att minimera felkällor görs 
ställningstagandet till felkällor för denna studie. 

Problemanalys - Med relativt lite erfarenhet inom att bedriva en kvalitativ undersökning 
kan en viss form av felkälla tänkas utifrån problemanalysen för studien. Däremot kan 
undersökarens erfarenhet inom lastvagnsindustrin utesluta vissa ofullständiga 
uppfattningar om problemområdet.   

Urval - Valet av intervjurespondenter vilket utgör studiens urval är baserat på tidigare 
relation till undersökaren. Som baseras på tidigare erfarenhet och relation till 
intervjurespondenten. Vilket leder till hög tillförlitlighet för studiens urval.   

Datainsamling -  Intervjuerna genomförs strukturerat, respondenten har inte fått vidare 
utrymme att svara på frågor utanför frågeformuläret. Validering av datainsamling har 
även redogjorts i 2.5.3 val av datainsamling. 

Databearbetning - Den bearbetning av data som skett är den sammanfattning av 
intervjuematerialet som gjorts för empirin vilket har skett av samma person.   

Tolkning - Tolkning av den data som insamlats är kritiskt då det påverkar resultatet och 
analysen för studien. Därmed har det varit vitalt för studien att återspegla datan på ett så 
korrekt sätt som möjligt.    
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen beskriver relevanta teorier kring att positionera och 
lansera varumärken för internationella marknader. Dessa teorier är utgångspunkten för 
analysen som ämnar till att besvara problemformuleringen för denna studie.  

3.1 Varumärkets innebörd 
I sin enkelhet är ett varumärke menat att möjliggöra differentiering mellan olika varor 
eller tjänster för konsumenter, detta sker genom olika namn, symboler, slogans eller 
design. Men inom marknadsföringsområdet har varumärke en bredare innebörd. Denna 
bredare innebörd består av den kännedom, rykte och betydelse som varumärket 
representerar på marknaden. Produkter som uppfyller samma krav hos kunden kan 
därmed differentieras utifrån känslor och referenser till produktens varumärke. (Keller, 
2003, s.3) 

3.2 Positionering  
Att definiera en kategoritillhörighet är en god utgångspunkt för att skapa en 
positioneringsstrategi. Med kategoritillhörighet menas den grupp av produkter som man 
ämnar konkurrera med. För att etablera kategoritillhörighet brukar nya varumärken 
fokusera på reklam för att bygga kännedom om varumärket för att skifta till senare 
reklam mot att fokusera på att stärka varumärkets image. Valet av kategori måste grundas 
i produktens möjlighet att tillfredsställa kunden men även skapa lönsamhet för 
produktens marknadsförare. Men även inom en kategori kommer det självklart vara 
nödvändigt att differentiera produkten mot konkurrensen. Genom att beskriva produktens 
Points-of-Parity (jämnlikhets-punkter) och Points-of-Difference (skillnads-punkter) kan 
viss klarhet skapas i det fortsatta arbetet med att differientiera varumärket och produkten. 
(Kotler, 2006, s.310-312)  
 
För att börja med points of difference, som ger marknadsföraren möjlighet att sortera ut 
produktens och varumärkets fördelar för kunden som inte till samma grad kan finnas hos 
konkurrensen, dvs där man utgör en skillnad. Dessa skillnader kan beskrivas som Points-
of-Differences (PODs). Ett exempel på en tydlig POD är Volvo personvagnars ledande 
roll inom säkerhet, inom bilbranschen har det länge funnits en uppfattning om Volvos 
ledande roll inom säkerhet. (Kotler, 2006, s.313)   
 
För att skapa starka associationer behöver PODs vara relevanta, distinktiva och 
trovärdiga för att skapa någon sorts begäran hos konsumenten. Men för att kunna 
använda en POD måste även de vara genomförsbara, kommunicerbara och vara 
tillgängliga under en längre period. (Kotler, 2006, s.315)    
 
Punkter på jämnlikhet eller points-of-parity som kan beskrivas som POPs kan uttryckas i 
två former. Associationer som anses krav för att vara med och konkurrera i kategorin 
beskrivs som kategoriska points of parity. De kan vara krav för att ha möjlighet att 
tillhöra en kategori men inte en nödvändighet tillräckligt för att motivera köp. För att ta 
ett exempel så behövde Apple börja tillverka mobiltelefoner för att kunna tillhöra 
kategorin av mobiltelefon tillverkare. Den andra formen av POPs är i den form som 
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Kotler beskriver som konkurrenskraftiga points of parity vilka är menade att bestrida 
konkurrensens PODs. Genom att vara på samma nivå på områden där konkurrensen 
försöker skaffa sig en starkare position och samtidigt skapa associationer om att man är 
starkare inom andra områden kan en stark position skapas generellt i kategorin. (Kotler, 
2006, s.313)   
 
Ett problem med att skapa starka associationer till varumärket med POPs och PODs är att 
dessa attribut ofta har en negativ motsats.(Kotler, 2006, s.311) Det är t.ex. väldigt svårt 
att både vara billigast på marknaden och ha en hög kvalitet. Som konsument är man ofta 
ute efter att maximera båda delarna, det vill säga i relation till exemplet är konsumenten 
ute efter lägsta möjliga pris med bästa kvalitet. 
 
En produkts positionering borde resultera i en customer value proposition (CVP) som 
förklarar varför produktens målgrupp utifrån produktens fördelar i jämförelse med 
konkurrensen kommer att köpa produkten i fråga. (Kotler, 2006, s.310) Nedan följer ett 
exempel på en generell CVP för det koffein fria kaffet Sanka som beskriver produktens 
målgrupp, kategori tillhörighet och differientiering: 
 
“To caffeine-concerned coffee drinkers, Sanka is the brand of high-end coffee that has no 
caffeine to upset you, because of our unique filtering process."  
  
Ett antal variabler finns att spela på vid en varumärkes eller produkt differentiering. Den 
främsta och mest vanliga är produkt differentiering då produktens attribut och styrkor 
belyses som prestanda, kvalitet och design. Ett attribut som har fått ökad betydelse är 
varumärkets ”representanter” i form av företagets personal. Kompetent och trevlig 
personal kan därmed vara en möjlighet för differentiering. De kanaler som används för 
distribution och spridning av produkten till marknaden kan optimeras för att skapa en 
fördel genom att särskilja sig från konkurrensen. (Kotler, 2006, s.320) 

3.3 Konkurrens inom en bransch  
Främsta nyckeln till att formulera en konkurrenskraftig strategi är att sätta företag i 
relation till dess omgivning. Michel E. Porters bok ”Competitive Strategy” från 1980 
introducerade modellen som Porter beskriver som ”Forces driving industry competition” 
(Porter, 1980, s.4). Denna modell har sedan publicering blivit något av en hörnsten till 
konkurrensanalys inom modern strategiskt management.  

3.3.1 Porter’s modell 
Även om dagens företag påverkas och måste anpassa sig till makroekonomiska krafter är 
det främst krafter inom industrin som kan göra skillnaden för en konkurrenskraftig 
strategi. Genom att identifiera krafterna från de fem områden som enligt Porter påverkar 
konkurrenskraften inom en bransch. 
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Figur 3.1 Porter’s modell - forces of competition (Porter, 1980, s.4) 

 
De fem områden som representerar de krafter som främst påverkar konkurrensen inom en 
industri består enligt Porter’s modell av branschens konkurrenter (industry competitors), 
kunder (buyers), nya konkurrenter (potential entrants), underleverantörer (suppliers) och 
produkter som kan utbyta dagens produkt (substitutes). Konkurrensen inom en bransch 
påverkas av krafterna från underleverantörers förhandlingsförmåga, hotet om nya aktörer, 
kundens förmåga att pressa priser men även höjda krav på kvalitet och det ständiga hotet 
om alternativa lösningar som kan ersätta produkter inom branschen. Särskilt intressant för 
forskningen kring denna uppsats är hotet om nya aktörer inom branschen. (Porter, 1980, 
s.3-5) 
 
Denna kraft påverkas främst av det Porter beskriver som barriers to entry, dvs barriärer 
för att gå in i en bransch. Det finns en rad av olika barriärer som kan försvåra intåg i en 
bransch. En barriär kan vara produktdifferentiering, vilket innebär att de nuvarande 
aktörerna på marknaden har starka varumärkes associationer relaterade till sina produkter 
som även möjliggör en lojalitet mot de nuvarande aktörerna. Med starka varumärken 
inom en bransch blir barriären för att ta sig in som ny aktör högre. (Porter, 1980, s.9) En 
annan aspekt en ny aktör som syftar till att ta sig in på en bransch är hur de nuvarande 
aktörerna kan förväntas agera, d.v.s. vad man förvänta sig för ”motattacker” från de 
nuvarande aktörerna. Dessa motattacker kan vara i form av prissättning vilket kan vara 
tufft att sätta sig emot som ny aktör med begränsat kapital. 
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3.3.2 Val av strategi utifrån Porter’s modell 
Genom att identifiera den balans inom branschen man är aktiv inom kan en strategi 
formuleras för en långsiktig försvarbar position. Antingen genom offensiv eller defensiv 
strategi. Enligt Porter finns det tre framstående alternativ för att hantera dessa krafter.  
 
Positionering 
Genom att positionera företagets produkter eller varumärke så att dess förmågor blir ett 
försvar till de identifierade krafterna inom branschen. Här tar man strukturen på 
branschen som given och positionerar sig på marknaden utifrån sina egna svagheter och 
styrkor. Denna metod kan ses som relativt defensiv då man främst bygger upp försvar 
mot konkurrensen. (Porter, 1980, s.30)  
 
Strategiskt påverka balansen inom branschen 
Istället för att defensivt positioneras inom branschen kan strategiska handlingar tas för att 
rubba balansen inom branschen. Att utifrån analys identifiera de områden som påverkar 
konkurrensen mest inom branschen kan strategiska handlingar planeras där man anser att 
man kan ha störst genomslagskraft. (Porter, 1980, s.30) Exempel på en sådan handling 
kan vara att utveckla en billigare tillverkningsprocess som därmed kan sänka priset på 
produkten för att öka konkurrenskraften inom branshen.  
 
Identifiera förändringar inom branschen 
Alla industrier och branscher genomgår en viss evolution, även om vissa branschers 
utveckling är väldigt långsam. Genom att proaktivt identifera stora förändringar kan ge 
fördelar i framtiden. Men även om man kan identifiera trender och förändring inom 
branschen utifrån viss analys behöver man även vara säker på att den förändring man 
identifierat påverkar konkurrensen inom branschen. (Porter, 1980, s.30)   

3.4 Metoder för etablering på nya marknader 
Det första steget mot en etablering på den globala marknaden är etablering på utvalda 
marknader. Företag med internationella ambitioner för sina produkter och varumärke 
måste ta en rad väl genomtänkta beslut hur man väljer att etablera sig på nya marknader. 
Valet av marknad i form av land eller region bygger på en rad strategiska beslut baserade 
på företagets produkters förmåga att konkurrera på andra marknader. (Doole, 2008, s231)  
 
När beslutet tagits om satsning på en ny marknad måste företaget ta ställning till hur man 
väljer att etablera sig på marknaden. Valet av hur man väljer att etablera sig på 
marknaden påverkar till vilken grad man kan utföra den marknadsföring och 
marknadskommunikation man behöver för att uppnå försäljningsmål och lönsamhetsmål.  
 
Syftar man till att kontrollera hela marknadsföringsprocessen på sina internationella 
marknader behövs även kontroll på företagets entitet på exportmarknaden. Ökad kontroll 
innebär även en ökad risk för företaget. Modellen nedan beskriver de vanliga typerna av 
former för marknadsetablering.  Dessa typer delas in i direkt investering, samrisk 
strategier, direkt export och indirekt export utifrån dess form av etablering och 
engagemang från etablerarens sida.  
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Figur 3.2 Modell för exportmetoder (Doole, 2008, s231) 

3.4.1 Indirekt export 
Indirekt export är den form av etablering med minst exponering och risk för företaget, 
men även minst möjlighet att påverka försäljning och marknadsföring på den nya 
marknaden. Denna form lämpar sig bäst för företag med lite resurser och kompetens för 
internationell marknadsföring. (Doole, 2008, s234) 
 
Indirekt export kan även ses som en opportunistisk form då man kan utnyttja möjligheter 
för export som man kan ta del utav med så liten investering som möjligt, vilket kan vara 
lämpligt för att t.ex. sälja av överproduktion. Med indirekt export har det exporterande 
företaget liten eller ingen aning om när och hur deras produkter säljs och marknadsförs på 
export. Detta kan ske med hjälp av t.ex. exportföretag eller ”trading houses”. (Doole, 
2008, s234) 

3.4.2 Direkt export 
För en långsiktig etablering på en internationell marknad kan krävas att man går från 
indirekt till direkt export. Vilket innebär att man som exporterande företag går medvetet 
in på identifierade marknader med egna medel. Fördelen är den ökade kontroll och 
styrning över marknadsföring och försäljning. Men företaget kan även ta in nyttig 
information om hur produkterna och varumärket tas emot av den nya marknaden och 
börja bygga den kompetens inom företaget som kommer behövas för en långsiktigt 
internationell etablering. Främsta nackdelen med direkt export är den investering som ska 
täcka marknadsföring och andra kostnader som distribution och administration. (Doole, 
2008, s239) 
 
Har beslut om direkt export tagits finns det en rad olika alternativ om hur detta ska 
genomföras, dvs. olika metoder för vilken form av representation man syftar till att 
införskaffa sig på export marknaden.  
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Att vara representerade av agenter är en den form som kräver lägst investering från 
företaget då man enbart anställer en agent på marknaden som agerar som representat för 
företaget, som aktivt jobbar för att ta ordrar. Agenten ska även bidra med 
utsiktsberäkningar på förväntad försäljning för att därmed kunna komma överens om 
försäljningsvolymer. (Doole, 2008, s242) 
 
Lokala distributörer är en annan form av export då ett lokalt företag hanterar all 
försäljning och distribution utifrån att köpt produkten för producenten. Som producent får 
man väntas ta ut ett lägre pris då man säljer till lokala distributörer eftersom denna 
hanterar risker och kostnader relaterade till försäljningen av produkten. Men får även 
hantera t.ex. kvarvarande lager. Lokala distributörer syftar även ofta till att få exklusiv 
rätt till att sälja företagets produkter på en viss marknad. (Doole, 2008, s242) 

3.4.3 Direkt investering 
För att visa permanent engagemang eller utveckla den internationella verksamheten finns 
i de flesta fall möjlighet att gå in med direkt investering på en exportmarknad, 
begränsingar kan finnas i form av embargon eller lokala bestämmelser om ägande som 
utländskt företag. För att skapa förtroende på marknaden behöver man visa ett permanent 
engagemang till företagets viktiga internationella marknader. (Doole, 2008, s249) 
 
Enligt Doole & Lowe finns det en rad anledningar till att investera i ägande på sina 
exportmarknader. De främsta orsakerna är: 
 

 Nya affärsmöjligheter: Lokalt engagemang och tillverkning ger en bild av 
långsiktigt engagemang hos företaget, vilket kan stärka företagets varumärke på 
marknaden. 

 Minska kostnader: Kostnader för importskatter, produktion, material och transport 
kan drastiskt sänkas med lokal tillverkning. Inom bil och lastvagnsindustrin är det 
främst importskatter man vill undvika med lokal produktion. 

 Undvika förbud: Vissa länder kan inneha förbud eller restriktioner mot vissa typer 
av varor vilket kan undvikas med lokal produktion.   

 
Denna direkta investering kan resultera i form av en fabrik, helägt dotterbolag, köp av ett 
lokalt företag eller en kombination av dessa. (Doole, 2008, s.250) Även om ett helägt 
dotterbolag anses vara den mest investeringskrävande formen av direkt investering och 
etablering på en exportmarknad är det även formen som ger mest möjligheter för en 
lånsiktig stark etablering och möjlighet att utveckla ett starkt varumärke.  
 
Med en sådan satsning behöver man vara säker på sina produkters långsiktiga förmåga att 
lyckas på marknaden. I utvecklande ekonomier där större delen av etablering sker ska 
även politiska och andra säkherhetsrisker tas i åtanke innan denna typ av direkt 
investering görs i och med de stora kostnader som skulle kunna komma upp vid ett 
avslutande av bolaget. Även företagets rykte och förtroende kan ta skada om man 
behöver avsluta etableringar på nya marknader. (Doole, 2008, s.251)   
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3.4.4 Samriskbolag och andra typer av allianser 
För att på bästa sätt utveckla en möjlighet på exportmarknader kan ett samriskbolag eller 
en strategisk allians vara lämplig för att tillsammans med en eller flera partners utveckla 
en affärsmöjlighet. 
 
Joint Ventures (samriskbolag) 
Vid formering av ett Joint Venture ingår två eller fler parter ägande i ett samriskbolag för 
att utforska nya möjligheter för försäljning eller tillverkning på en marknad. Denna typ av 
ägande kan uppstå då olika parter kompleterar varandra för att tillsammans utgöra en 
konkurrensfördel. (Doole, 2008, s.254)  
 
Samriskbolag kan även vara nödvändigt på marknader där inte fullt utländskt ägande 
tillåts som till exempel Kina inom bil och lastvagnsindustrin där utländska företag endast 
få ha ägande upp till 50% i dotterbolag för produktion i Kina. (www.china.org, 2010)   
 
Strategiska allianser 
Med strategiska allianser syftar Doole & Lowe till samarbeten melland två eller fler 
parter av annan form än samriskbolag. Dessa samarbeten kan bestå av teknologiutbyten, 
distributionssamarbeten eller samarbeten kring marknadsföring. Vid vissa typer av 
allianser går två parter tillsammans för att kompletera varandras produkter för att 
tillsammans kunna skapa konkurrensfördelar. (Doole, 2008, s.256) 

3.5  Varumärkets internationalisering 
För en internationell etablering av ett varumärke måste ett antal aspekter tas hänsyn till. 
Linguistiska aspekter som uttalandet av ett varumärke måste beaktas och i vissa fall 
ändras för att vara användbart för en internationell lansering. (Usunier, 2005, s.295) 
Usunier menar att varumärkets Country of Orgin (COO) eller ursprungsland har en 
betydelse för perceptionen av ett varumärke. (Usunier, 2005, s.285)  
 
Även om COO har fått en allt för stor betydelse enligt vissa är det fortfarande en 
intressant aspekt för denna studie i och med att produkter som lastvagnar inte har 
exporterats från Kina mer än ett par år.  

3.5.1 Ursprungslandets påverkan 
Även om man inte direkt kommunicerar ursprunglandet för ett varumärke har de flesta 
varumärken en till kopplig till sitt ursprungsland, vilket kan vara till varumärkets fördel 
eller nackdel. Japanska och Koreanska bilmärken led under 60 och 70 talet i Euorpa och 
USA av mycket stor tvekan hos konsumenterna mot asiatiska bilar, eftersom man 
förknippade dessa billigare bilar med sämre kvalitet. Detta har förbättrats och idag har 
Japanska och Koreanska bilmärken ett stort förtroende hos konsumenten, både i frågor 
som kvalitet och service.  
 
Enligt Usunier påverkas konsumenter av att köpa produkter från ett visst land av det 
landets image. Konsumentens uppfattning om landets position inom områden som politik, 
ekonomi, kultur och socialt ansvar kan påverka köp från landet i fråga. Konsumenter kan 
även vara tveksamma till köp av produkter från länder i diktatur eller länder som går 
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emot internationellt uppsatta regler som till exempel regler om barnarbete uppsatta av FN. 
Även om produkten i fråga uppfyller konsumentens krav på design, hållbarhet och 
kvalitet kan dessa aspekter påverka köp. (Usunier, 2005, s.290) 
 
Varumärkets ursprung kan ge sämre image initialt men Usunier beskriver produkter från 
ett lågkostnadsland även kan inneha god kvalitet. I det fallet är det kostnaden av att 
utvärdera och förstå den kvaliteten, dvs. att kvaliteten inte överensstämmer med 
ursprungslandets image av kvalitet. Om denna kostnad av att lära kunden att kvaliteten 
uppfyller kraven kan delas med kunden så kan båda tillverkaren och kunden dra nytta av 
den kännedomen och därmed accelerara varumärkets värde. Signifikant för fallet av Kina 
som främst ses om lågkostnadsprodukter och även är en diktatur menar Usunier att 
förändring sker relativt snabbt i fråga kring image om länders förmåga att producera bra 
produkter. Med fast engagemang att förbättra produkter och bevisa detta för marknaden 
är det enda sättet att ta bort lågkostnadsstämpeln.  (Usunier, 2005, s.290) 

3.5.2 Från nationellt till internationellt varumärke 
Varumärkets ursprungsland påverkar även vissa linguistiska aspekter på varumärket, hur 
varumärkets namn uttalas och kan uttalas av konsumenter med andra språk. Varumärket 
Toyota anpassades för den internationella marknaden under 1960-talet då företaget 
började sin exportsatsning.  
 
Man ansåg att Toyota var ett lämpligt namn på varumärket eftersom det kunde uttalas av 
folk i länder runt om i världen, språket blev ingen begränsning för att förstå och kunna 
kommunicera varumärket även om namnet har en viss Japansk känsla. (Usunier, 2005, 
s.295) Även om varumärkets namn kan till stor del relateras till varumärkets ursprugsland 
kan viss anpassning ske då man påbörjar en internationell lansering. 
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 4. Empiri 
Kapitlet beskriver den empiri som insamlats under forskningsarbetet i form utav 
sammanfattning av djupintervjuer  

4.1 Kinesiska lastvagnstillverkare med globala ambitioner 
2009 tillverkades 636,032 tunga lastvagnar av kinesiska tillverkare, varav ungefär 38,000 
exporterades vilket innebär att försäljning på export stod bara för 6% av den totala 
tillverkningen. Detta är något lägre än under 2007 och 2008 (13% under 2007 och 12% 
under 2008). De främsta exportörerna av de kinesiska lastvagnstillverkarna är China 
National Heavy Truck Corporation, Shaanxi, Beiqi Foton och Dongfeng Motor 
Coporation. (CAAM, 2010) Sammanfattning av dessa tillverkares produktutbud finnes i 
Bilaga 1.  
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Figur 4.1 Tillverkning tunga lastvagnar i Kina under 2009 (CAAM, 2010) 

 
Den export som i dagsläget sker av kinesiska fordon är främst lätta lastvagnar till 
utvecklande nationer i Mellan Östern, Afrika och Latin Amerika, främst nationer med 
regeringar vilka den kinesiska central regeringen har goda relationer med. Men även i 
mindre skala i andra delar av Asien som Thailand, Indonesien och Vietnam. 
(Congressional Research Service, 2010).   

4.1.1 China National Heavy Truck Corporation  
Jinan Automotive Works (JAW) började tillverka tunga lastvagnar redan 1956. Efter en 
uppdelning av JAW grundades China National Heavy Truck Corporation (CNHTC) och 
Shaanxi Heavy Duty Automobile. CNHTC har idag har en signifikant marknadsandel (21 
% 2009 (CAAM, 2010)) på den kinesiska marknaden för tunga lastvagnar. CNHTC ägs 
till stor del och kontrolleras av den lokala regeringen i provinsen Shandong där man även 
har stor del av sin tillverkning. 2004 lanserades Howo som blev en föregångare för den 
moderna lastvagnsindustrin i Kina. Under 2009 lanserades även Howo A7 som man 
syftar till att ta ytterligare segment av marknaden i Kina med men även möjliggöra en 
starkare lansering av varumärket utomlands.  (www.cnhtc.com.cn, 2010-04-15)   
  
CNHTC´s produkter är idag ledande på den kinesiska marknaden inom både kundnöjdhet 
och varumärkesimage, men på de exportmarknader man har satsat på har man en ganska 
dålig eller usel image av deras produkter. För dess internationella lansering har man 
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använt sig av varumärkesnamnet ”Sinotruk” med hänvisning till dess kinesiska ursprung i 
kombination med CNHTC logotypen.  

4.1.2 Shaanxi Heavy-duty Automobile  
Shaanxi Heavy-duty Automobile (SHA) ägs till 51 % av Weichai Powers som under 
2009 var en av världens största producent av motorer för tunga lastvagnar.  
(www.weichai.com, 2010-04-15). Weichai kontrolleras av regeringarna i provinserna 
Shandong och Shaanxi. Utifrån samarbete med tyska lastvagnstillverkaren MAN AG har 
man fått tillgång till teknologi som man vidareutvecklat till dagens produkter. 
(www.sxqc.com, 2010-04-15) 
 
Med sätet i Shaanxi provinsen som enligt provinsregeringens hemsida är en av Kinas 
rikaste provins på naturresurser i form av kol och andra mineraler har man etablerat en 
stark position för tunga transporter inom gruvor och anläggningsarbeten. 
(http://english.shaanxi.gov.cn, 2010) 

4.1.3 Beiqi Beiqi Foton 
Så sent som 1985 grundades Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC) av 
Beijings delstatsregering. På bara 25 år har man etablerat tillverkning och försäljning av 
ca 700,000 enheter per år från ett stort produktprogram från personvagnar tilll 
kommersiella fordon. Med partners som Hyundai, Chrysler och Daimler har man 
licenstillverkning av personvagnar i Kina, men på senare år även tillverkning och 
marknadför vissa modeller under sitt eget märke, Beiqi Foton. (http://Beiqi Foton.com.cn, 
2010-04-15) 
 
På lastvagnssidan har man erfarenhet inom lättare produkter (under 14Ton). Beiqi Foton 
gick in i det tunga segmentet 2003 och lanserade modellen ”Auman” som tagit en stark 
marknadsandel på 13 % under 2009 på marknaden för tunga lastvagnar i Kina. 
(www.baiec.com, 2010-04-15) Auman kommer under de närmaste åren innehålla mer 
teknologi från Mercedes, som blir möjligt genom partnerskapet med Daimler 
(samriskbolag mellan Mercedes och Beiqi Beiqi Foton skapades 2008 för tillverkning av 
tunga lastvagnar i Kina) (www.automotiveworld.com, 2010-04-15) 

4.1.4 Dongfeng Motor Corporation  
Dongfeng Motor Corporation (DFM) härstammar från en av de två större 
fordonstillverkarna som ägs och kontrolleras av kinesiska centralregeringen, till skillnad 
från t.ex. CNHTC som kontrolleras av provinsregeringen i Shandong. Gruppen DFM 
tillverkar alla slags fordon, från personvagnar till lastvagnar och andra kommersiella 
fordon. Genom relationen till Nissan och PSA (Peugeot och Citroen) har man fått tillgång 
till modern teknologi för tillverkning av personvagnar. (http://www.dfmc.com.cn, 2010-
04-15)  
 
På lastvagnssidan har man sedan 80-talet haft ett samriskbolag med Nissan Diesel, som 
sedan 2007 ingår i AB Volvo. (Wikipedia, 2010-04-15) Genom samriskbolaget har DFM 
fått tillgång till teknologi för nuvarande produkter på lastvagnssidan. Även om tunga 
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lastvagnar inte varit DFM starkaste segment hade man 2009 en marknadsandel på 18 %. 
Dongfeng Tianlong kan ses som DFM´s svar på CNHTC´s Howo. (CAAM, 2010)   
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4.2 Intervjuer AB Volvo - Asia Truck Operations (ATO) 

4.2.1 Thailand 
Intervju med Kamlarp Sirikittiwatn, försäljningschef Thailand, på ATO Region Thailand 
2010-04-22. 
 
Etablering i Thailand 
Under 2007 låg oljepriset svajande på omkring 100 USD per fat. Logistikföretag och 
åkare kämpade för överlevnad med vad som upplevdes som ständigt ökade dieselpriser 
med minskad lönsamhet till följd av detta. Situationen var kritisk för lastvagnsåkare som 
främst opererar i segment med redan låga marginaler, som transport av container eller 
lastpallburet gods.  
 
Ett nytt alternativ till diesel som drivmedel har gradvis vuxit fram i Thailand i form av 
natur gas som även kallas Compressed Natural Gas (CNG). För att komma undan de 
höga dieselpriserna kunde lastvagnar omvandlas till att drivas på CNG. Ingen av de 
dominerade Japanska tillverkarna kunde erbjuda nya CNG lastvagnar. Det uppkom en 
stor efterfrågan på CNG lösningar under slutet av 2007 och 2008.  
 
Med detta glapp i de etablerade tillverkarnas utbud uppkom en möjlighet för Kinesiska 
tillverkare. Ett flertal Kinesiska tillverkare som CNHTC, Shaanxi och Dongfeng 
utvecklade CNG lösningar för sina produkter vilket möjliggorde fabriksmonterade CNG 
lösningar tillverkade i Kina för import till Thailand. Även med sämre kvalitet och service 
än etablerade tillverkare lyckades CNHTC sälja vagnar till ett antal kunder. Enligt 
Kamlarp kan detta bero på åkarnas kämpan för överlevnad, med CNG som drivmedel 
kunde man uppnå en mycket lägre kostnad per last och därmed även bättre marginaler. 
De Kinesiska produkterna var i detta fall inte billigare än de motsvarande dieseldrivna 
produkterna, de Kinesiska var ungefär 20 % dyrare. Men denna skillnad sparade man in 
fort med lägre drivmedelskostnader med CNG. 
 
Segment och kunder 
De segment man inrikade sig mot var främst åkare som transporterar container eller 
lastpallburet gods. Kunder inom dessa segment är främst inhemska lokala logistik företag 
som först och främst ser till pris och låg körkostnad. Internationella företag som 
oppererar i Thailand har ofta en högre säkerhetstandard och krav på service.  
 
Marknadsföring 
Enligt Kamlarp använder de Kinesiska tillverkarna liknande marknadsföring som de 
dominerande Japanska märkena. Som så kallade roadshows, då man ”turnerar” till ett 
antal städer och visar upp sina produkter, delar ut broshyrer och har något sorts event. 
Även på det årliga mötet för Thailands Truck Association har flertal Kinesiska märken 
som CNHTC och Dongfeng varit aktiva på för att visa upp sina produkter. Även på 
industrimässor som Bangkok Truck & Bus show har ett flertal märken deltagit. 
Marknadskommunikation i form av tidningsreklam och billboards har inte använts.  
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Utvärdering  
De kinesiska tillverkarna som har fram till nu inte varit särskilt framgångsrika i Thailand. 
När oljepriser sjönk under 2008 och 2009 tappade man sin niche och något av sin 
konkurrensfördel med CNG. Åkare är fortfarande intressade av lägre körkostnader men 
de Kinesiska märkena har inte etablerat ett bra varumärke på marknaden på grund av 
bristande kvalitet och service. Även har konkurrensen ökat från marknadens starkaste 
tillverkare, Hino, som nu även erbjuder CNG lösningar på nya lastvagnar.  
 
Enligt Kamlarp är idag det starkaste Kinesiska lastvagnsvarumärket Dongfeng som har 
men sitt helägda marknadsbolag strategiskt utvecklat en lokalt anpassad produkt för 
Thailand utifrån råd och rekommendationer från lokala kunder. Vilket stärkt relationer 
med kunder genom att lyssna och ta in feedback men även att vara förstående för 
kundens behov. Detta har till stor grad möjliggjort återköp hos Dongfengs kunder. Vilket 
andra Kinesiska tillverkare inte gjort.  Man har även insett tyngden av ett starkt 
servicenätverk som steg för steg byggs ut för att täcka kundernas behov.  
   
Framtida hot 
Från Volvo Lastvagnars synvinkel ser Kamlarp inget större hot från de Kinesiska 
tillverkarna. Eftersom man främst konkurrerar med de Japanska tillverkarna. Dongfeng 
kan stärka sin position med fortsatt engagemang och fokus på att bygga upp reservdels 
och service verksamheten i Thailand, som även kan stärka varumärkets image genom att 
ses som en seriös partner med långsiktig etablering i Thailand som mål.  

4.2.2 Vietnam 
Intervju med Pornthep Apichardthum, marknadsansvarig för Vietnam, på ATO Region 
Thailand 2010-04-27. 
 
Etablering i Vietnam 
Kinesiska lastvagnar började på allvar positionera sig på marknaden under andra halvåret 
på år 2007. Man chockade marknaden med ett mycket lågt försäljningspris. Till exempel 
kunde två Kinesiska lastvagnar köpas för priset av en Japansk, som tidigare hade 
dominerat marknaden för tunga lastvagnar i Vietnam.  Jämfört med en Europeisk kunde 
man köpa nästan tre Kinesiska lastvagnar. Med design som på utsidan liknade en modern 
produkt från Europa men för en bråkdel av priset tog märken som CNHTC och Beiqi 
Foton en kännbar marknadsandel redan under 2007.  
 
Det låga priset nämner Pornthep som främsta anledning till att köpa en Kinesisk lastvagn. 
Fram till 2007 importerades det en stor del äldre Europeiska, Japanska och Koreanska 
lastvagnar till Vietnam. Kinesiska märken kunde nu locka kunden med en modern 
lastvagn istället för en begagnad lastvagn.  
 
Vietnamesiska regeringen införde även under 2008 nya bestämmelser för begagnade 
lastvagnar. Man fick nu bara använda dessa i max 5 år istället för tidigare 7 år. Vilket 
även gjorde det mindre lönsamt att köpa begagnat. Till stor grad ersatte Kinesiska 
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produkter marknaden för begagnade vagnar på import. Under 2009 stod Kinesiska 
lastvagnar för 60 % av marknaden.  
 
Enligt Pornthep kunde även de Kinesiska tillverkarna nå ut till en stor kundkrets och 
högre försälljningsvolymer genom att tillåta ett flertal distributörer. CNHTC har ett 
antal ”trading houses” som sköter distribution och försäljning i Vietnam. Nackdelen blev 
att man inte kunde bygga upp ett officiellt service nätverk med verkstäder. Vilket 
försvårar en långsiktig etablering i landet. Men även utan ett eget service nätverk har 
Kinesiska tillverkare skapat en stark position på marknaden genom sina distributörer.  
 
Segment och kunder  
Till skillnad från Thailand har de Kinesiska tillverkarna tagit en stark position i alla större 
segment i Vietnam som containers, godstransport generellt och anläggningsarbeten. Beiqi 
Foton har även etablerat en stark position i mindre krävande transporter, som distribution 
i städer med last som inte överstiger 16ton. Produkter för detta har Beiqi Foton lokaliserat 
produktion för i Vietnam vilket ytterligare drar ner försäljningspriset något eftersom man 
undkommer tull. CNHTC har enbart produkter för tyngre transporter och därmed starkare 
position i intercity transporter t.ex. mellan Ho chi minh och Hanoi, men även för 
anläggningsarbeten och gruvor.  
 
Kinesiska regeringens goda relationer med Vietnams regering har även enligt Pornthep 
haft en betydande roll för etableringen av Kinesiska lastvagnsmärken i Vietnam. 
Kinesiska företag som etablerat sig i Vietnam står för en viktig kundkrets som redan är 
vana och bekväma med att ”köra kinesiskt”. 
 
Marknadsföring 
Med ett antal distributörer för samma produkt och märke är marknadsföringen och 
marknadskommunikationen inte konsistent. En distributör kan även erbjuda ett flertal 
olika tillverkares produkter. Olika distributörer kommunicerar sina olika varumärken på 
olika sätt.  
 
Till stor del används billboards som reklam utanför återförsäljaren. Men även broshyrer 
finns oftast tillgängliga på själva återförsäljningskontoret. Till och med motortillverkaren 
Weichai kommunicerar sina produkter med billboards och annan typ av 
masskommunikation. Men varken Weichai eller de Kinesiska lastvagnstillverkarna 
nämner att produkterna är Kinesiska.  
 
Utvärdering  
Man ses inte som låg kvalitet men heller inte som samma kvalitet som en Japansk 
produkt. CNHTC har skaffat sig ett gott rykte genom att överträffa kundens förväntningar 
med bättre kvalitet på produkten än vad kunden initialt förväntade sig för det priset. 
Samma gäller även för Beiqi Foton enligt Pornthep. Detta är möjligt då produkten är 
såpass billig, ser modern ut och har tillräckligt bra kvalitet för att kunden snabbt glömmer 
de Japanska konkurrenterna. Kinesiska lastvagnar ses i Vietnam som ”värde för de 
pengarna”. Eftersom man till stor del initialt jämfördes med begagnade kanske upp till 10 
år gamla produkter har Kinesiska lastvagnar uppfattats som fräscha och moderna.  
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Däremot har man inte etablerat ett professionellt försäljnings- och service nätverk som 
kan jämföras med Japanska och Europeiska tillverkare. Vilket kommer försvåra 
långsiktigt förtroende på marknaden. Men som Pornthep spelar det ingen större roll med 
det priset som de Kinesiska tillverkarna erbjuder.  
 
Framtida hot 
På kort sikt är de Kinesiska produkterna ett stort hot främst för de Japanska och 
Koreanska tillverkarna redan etablerade i landet. På lång sikt anser Pornthep att de är ett 
stort hot för Volvo Lastvagnars försäljning i Vietnam. Men de Kinesiska märken har lång 
väg att gå och mycket att utveckla inom områden som reservdelsförsäljning och service 
där Volvo är världsledande idag.  

4.2.3 Indonesien 
Intervju med Hadityo Sugiarto, marknadsföringsansvarig, ATO Indonesia 2010-04-27. 
 
Etablering i Indonesien 
CNHTC, Beiqi Foton och Shaanxi med flera gjorde intåg i Indonesien under 2008. 
CNHTC och Shaanxi angrep direkt Indonesiens enorma gruvindustri. Där man kan 
utnyttja relationer med Kinesiska entreprenörer som är verksamma inom gruvindustrin i 
Indonesien. Med aggressiv marknadsföring, medverkan på mässor för gruvindustrin och 
rabatter har man under 2009 tagit stora ordrar till Kinesiska och lokala entreprenörer. 
Dessa entreprenörer driver kortare projekt och behöver lastvagnar för transport av 
bortskövling av jord och sten. Kraven blir därmed att produkten måste hålla under 
projektets gång och med ett väldigt lågt pris på Kinesiska lastvagnar kan de i princip 
skrotas efter projektet.  
 
Att de Kinesiska tillverkarna ofta ger stora rabatter på lastvagnen och reservdelar bidrar 
till att det blir svårt att motstå att prova Kinesiska lastvagnsmärken. 
 
Den tillverkare som etablerat sig starkast utanför gruvindustrin är Beiqi Foton, som har 
samarbete för produktion, distribution, försäljning och service med den lokala 
fordonsjätten Indomobil, som även hanterar bilmärken som Nissan, Volkswagen, Renault 
och Audi i Indonesien men är även Volvo Lastvagnars partner. Enligt Hadityo har Beiqi 
Foton kunnat skaffa ett förtroende på marknaden med hjälp av Indomobils starka 
varumärke i Indonesien.  
 
Segment och kunder  
Krävande transport inom gruvindustrin är Shaanxi, CNHTC och Beiqi Fotons starkaste 
segment i Indonesien. Kunderna består främst Kinesiska företag med engagemang i 
Indonesiens gruvindustri men även en växande skara av helt lokala kunder.  
 
Marknadsföring 
Marknadskommunikation mot gruvindustrin har främst skett genom de två årliga 
industrimässorna Indonesia Mining Expo och Jakarta Mining Expo. Vilket ger potentiella 
kunder möjlighet att se och känna på produkten men även diskussioner och kvoteringar 

 36



med försäljare. Shaanxi har även använt sig av billboards som Hadityo nämner har 
Shaanxi en stor billboard vid Jakartas flygplats. Beiqi Foton har utnyttjat sin starka 
partner i Indonesen genom att kommunicera detta i sin marknadskommunikation i 
tidningar och TV.   
 
Utvärdering  
Även om man lyckats sälja till Kinesiska företag har man inte Kinesiska tillverkare 
tillräckligt förtroende hos de olika företagen idag enligt Hadityo. Fram tills början av 
2010 hade de flesta liten eller obefintliga resurser för service och reservdelar. Något som 
man nu enligt Hadityo satsar på att säkerställa. Vilket är tvunget för att försäkra sig att 
man finns kvar på marknaden om fem år.  
 
Framtida hot 
Att de Kinesiska tillverkarna som CNHTC, Shaanxi och Beiqi Foton ska säkertställa en 
långsiktig framgång i Indonesien behövs en ny strategi och fokus för service och 
reservdelar menar Hadityo. Shaanxi ser Hadityo som ett stort hot på grund av en stark 
produkt för gruvindustrin och aggressiv marknadsföring. Även Beiqi Foton för lättare 
transporter med uppbackning av Indomobil är ett stort hot mot AB Volvo´s försäljning av 
lättare lastvagnar i Indonesien.  
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5. Analys 
Kapitlet är en utredning där empiri och teori kopplas samman för att utreda varför 
Kinesiska lastvagnstillverkare har lyckats eller misslyckats med sin etablering på de 
utländska marknaderna som presenterades i föregående kapitel. 
 
Analysen genomförs enligt följande figur: 
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Thailand 

Konsekvenser av vald 
marknadsstrategi 

Marknadsstrategi 
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Resultat
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Figur 4.2 Egentolkad modell för analys 

5.1 Etablering i Thailand 
I Thailand utnyttjade de Kinesiska lastvagnstillverkarna den möjlighet som öppnades när 
efterfrågan på CNG i lastvagnsindustrin uppkom. Med en snabb omställning i produktion 
lyckades de kinesiska bolagen utveckla en variant som snabbt kom ut på marknaden för 
försäljning. Två av de fyra kinesiska lastvagnstillverkarna som undersöks i denna studie 
använde sig i Thailand av importörer för att nå marknaden. Endast Dongfeng valde att 
skapa ett marknadsbolag för en längre etablering på marknaden. Anledningen till att de 
redan etablerade europeiska och japanska lastvagnstillverkarna inte lyckades agera lika 
snabbt på detta plötsliga behov var att service och kvalitetskrav tog längre tid att 
processera. Resultatet av detta snabba agerande hos de kinesiska bolagen var att de 
snabbt kunde ta marknadsandelar som skulle visa sig vara tillfälliga på lång sikt. Den 
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kinesiska lastvagnstillverkaren Beiqi Foton är inte verksamt på den thailändska 
marknaden. 
 
Om utgångspunkten för detta agerande skulle vara Porters modell (Porter, 1980, s.4) som 
beskrevs i den teoretiska referensramen kan slutsatsen dras att de två kinesiska bolagen 
CNHTC och Shaanxi använt sig av marknadsstrategin ”identifiera förändringar inom 
branschen”. För att snabbt kunna agera för en etablering mot denna förändring på 
marknaden och nå denna så snabbt som möjligt valde bolagen att direkt exportera via 
importörer i Thailand. Tanken med direkt export är enligt Doole (2008, s239) att 
långsiktigt etablera sig på marknaden och möjligheten fanns då detta plötsliga behov gick 
att agera på.  
 
Försäljningen av CNG lastvagnar ökade och man lyckades tillfälligt påverka 
konkurrensen på marknaden, vilket enligt Porter (Porter, 1980, s30) är en förutsättning 
för att denna strategi ska fungera. Den direkta exporten utfördes på samma sätt som 
teorin beskriver i att importörer/lokala distributörer hanterade all försäljning och därmed 
även tog risken för kvarvarande lager. (Doole, 2008, s242) 
 
Problematiken med detta agerande var att CNHTC och Shaanxi aldrig lyckades etablera 
sina varumärken och därmed skapa sig en långsiktig strategi för att vidare penetrera 
marknaden med andra produkter. Varumärkets ursprung kan ge sämre image initialt men 
Usunier (2005, s.290) beskriver produkter från ett lågkostnadsland även kan inneha god 
kvalitet. I det fallet är det kostnaden av att utvärdera och förstå den kvaliteten, dvs. att 
kvaliteten inte överensstämmer med ursprungslandets image av kvalitet. (Usunier, 2005, 
s.290) CNHTC och Shaanxi etablerade sina varumärken som tillfälligt ”bra” varumärken 
i Thailand genom att man kunde tillgodose ett plötsligt behov. Problematiken med 
etableringen i Thailand uppkom när de thailändska kunderna började ställa krav på att 
service och kvalitet skulle finnas. Med detta menas att CNHTC och Shaanxi inte kunde 
tillgodose eftermarknadsbehov så som reservdelar och utryckningsservice på lastvagnar 
som fått problem. När de thailändska kunderna började efterfråga denna service av dessa 
två lastvagnstillverkare som inte kunde tillgodose servicebehovet började intresset för 
CNHTC och Shaanxi i Thailand mattas av. Resultatet blev att man återgick som 
thailändsk kund till de europeiska och japanska tillverkarna som redan hade etablerade 
service verksamheter i form av reservdelsverkstäder och utryckningsservice. Vidare har, 
som nämnts i empirin, Hino släppt en CNG lastvagn på den thailändska marknaden och 
resultatet av detta blev att de thailändska kunderna nu hellre arbetar med Hino som 
lastvagnsleverantör än CNHTC och Shaanxi.  
 
Slutsatsen av CNHTC och Shaanxis agerande på den thailändska marknaden har nu blivit 
att man har haft god försäljning på lastvagnar. Däremot har kunderna insett att dessa två 
tillverkare inte kan tillgodose helhetslösningar gällande service och kvalitet. I dagsläget 
bär både CNHTC och Shaanxi på skadade varumärken som förknippas med låg 
servicekvalitet vilket betyder att ett nytt etableringsförsök torde ligga många år framåt.  
 
Därmed kan slutsatsen dras att en etablering av detta slag kan vara lönsamt på kort sikt, 
men i det långa loppet kan varumärket ta skada om man som leverantör av lastvagnar inte 
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kan erbjuda de helhetslösningar som de redan etablerade företagen kan. Alltså, att 
använda sig av direkt export där en etablering inte innebär den helhetslösning som 
kunden är van vid kan skada varumärkets rykte i landet och därmed försvåra en 
återetablering på lång sikt. 
 
Dongfeng valde att etablera sig i Thailand på ett annat sätt än vad CNHTC och Shaanxi 
gjorde vilket skulle visa sig vara mer lönsamt på lång sikt. Det Dongfeng gjorde var att 
man skapade ett marknadsbolag i Thailand, vilket kan relateras till metoden ”direkt 
investering” vilken enligt Doole (2008, s249) är ett sätt att visa sitt engagemang på 
marknaden som man vill konkurera på. Bolaget skapades på samma grunder som 
CNHTCs och Shaanxis verksamheter i Thailand. Alltså efter att ett uppkommet behov på 
CNG lastvagnar identifierats. Dongfeng agerade snabbt och utvecklade en variant med de 
efterfrågade egenskaperna på den thailändska marknaden. Det som Dongfeng däremot 
verkade medvetna om var att ett långsiktigt etablissemang i Thailand skulle ställa samma 
krav på Dongfeng som det gjorde på redan etablerade europeiska och japanska 
lastvagnstillverkare i Thailand. Alltså, man skulle bli tvungna att skapa starka relationer 
med kunder. Därmed skapades marknadsbolaget i Thailand som man hoppades skulle 
stärka varumärket gentemot sina kinesiska konkurrenter. Resultatet av detta engagemang 
blev en initial stark försäljning precis som sina kinesiska konkurrenter, men när CNHTC 
och Shaanxi brast i kvalitet och service stod fortfarande Dongfeng kvar på marknaden. 
Som det står beskrivet i empirin ligger denna framgång i att företaget lyckades skapa 
starka relationer med sina kunder och därmed också kunna erbjuda helhetslösningar 
gällande service och kvalitet. Vidare så utvecklade Dongfeng en produkt anpassad till 
den thailändska marknaden då man såg affärsnyttan i att skapa en stark profil på 
marknaden.  
 
Idag står Dongfeng kvar på den thailändska marknaden med vidare utvecklade produkter 
och man har skapat sig ett gott renommé för att vara kinesisk tillverkare i Thailand där 
man numer konkurrerar enligt samma medel som de japanska tillverkarna. Därmed har 
Dongfeng hittills varit lyckosamma i sin etablering i Thailand då effekten har varit att 
man stärkt sitt varumärke och ökat försäljningen. Om Dongfeng vidare utvecklas som 
bolag i Thailand står man även som hot på lång sikt mot de europeiska bolagen som 
verkar på marknaden. 
 
Den slutsats man kan dra utifrån den jämförda teorin och empirin är att en långsiktig 
etablering i Thailand kräver stort engagemang från företagets sida gentemot sina kunder. 
Företag måste vidare anpassa sig till marknadens behov och säkerställa att man 
åtminstone kan leverera samma utbud som sina konkurrenter på marknaden. För att 
stärka varumärket på den thailändska marknaden måste man skapa en trygghet och bygga 
upp ett förtroende hos kunden genom att alltid leverera det som kunden önskar. Denna 
slutsats går hand i hand med vad som står beskrivet i den teoretiska referensramen 
gällande internationalisering av varumärken. Något som däremot står fast är att 
Dongfengs varumärke har tagit skada genom att man förknippas med kinesiska bolag 
som inte klarade av att leverera det som kunden önskade.  
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5.2 Etablering i Vietnam 
Enligt empirin så är en av anledningarna till att Beiqi Foton och CNHTC äntrat den 
Vietnamesiska marknaden en effekt av de goda politiska relationerna som infinnes 
länderna emellan. Vidare öppnade sig en möjlighet på marknaden när regeringen i 
Vietnam beslutade sig för att sänka gränserna för hur gammal en begagnad lastvagn får 
vara från sju år till fem år gamla bilar. Detta öppnade möjligheten för de kinesiska 
lastvagnstillverkarna att sälja sina nya lastvagnar till ett konkurrenskraftigt pris. Därmed 
identifierade man som kinesisk tillverkare en ”identifierad förändring inom branschen” 
på den Vietnamesiska marknaden, precis som man gjorde på den thailändska. Detta är då 
som Porter (1980, s30) nämner ett aktivt val av en strategi man som tillverkare tar. De 
metoder som används för etablering på den Vietnamesiska marknaden skiljer de båda 
bolagen emellan. CNHTC använder sig av, vad teorin förklarar som, direkt export. Detta 
betyder att man anlitat distributörer på den Vietnamesiska marknaden som sköter all 
försäljning, därmed tas även risken för lagerhållning av distributören i Vietnam ifall det 
skulle vara så att försäljningen avtar. Denna strategi är mycket lik den som CNHTC 
använt sig av i Thailand. Skillnaden är att man fortfarande (2010) är en mycket stor aktör 
på marknaden vilket kan förklaras, enligt empirin, av det låga priset som verkar ha större 
betydelse i Vietnam än service och kvalitet. CNHTC producerar alltså inget i Vietnam 
utan man exporterar produkterna från Kina till Vietnam vilket betyder att man betalar 
förtullning och import av sina lastvagnar precis som man gjorde i Thailand.  
 
Beiqi Foton har tagit en annan väg in på marknaden då företaget direktinvesterat vilket 
Doole (2008, s249) menar är ett sätt att skapa förtroende på marknaden genom att visa ett 
permanent engagemang på marknaden man äntrar. Direktinvesteringen i Beiqi Fotons fall 
är en tillverkningsfabrik av lastvagnar i Vietnam. Genom att göra en investering likt 
denna så bidrar man till det sociala samhället i form av infrastruktur och arbetstillfällen 
vilket är ett sätt att skapa sig ett gott rykte i landet. Vidare tjänar man enligt Doole (2008, 
s249) på att tillverka lokalt då man utesluter tullavgifter, importskatter samt en minskning 
av företagets transporter. Däremot innebär en direktinvestering en stor initial kostnad för 
företaget, men en satsning likt denna torde grunda sig i en väl utformad strategi med stark 
tro på marknaden. För att vidare utvecklas på den vietnamesiska marknaden har Beiqi 
Foton utvecklat en rad lastvagnar för att nå så många kundsegment som möjligt, vilket 
definitivt tyder på stark tro på marknaden. 
 
Utvecklingen i Vietnam har för de kinesiska lastvagnstillverkarna CNHTC och Beiqi 
Foton varit oerhört positiv hittills. De kinesiska tillverkarna har idag cirka 60 % av 
marknaden i det tunga segmentet och som framgår är det låga priset på produkterna den 
stora faktorn som lett utvecklingen på marknaden. Vidare har CNHTC enbart inriktat sig 
mot kundsegmentet tunga lastvagnar, när Beiqi Foton haft ett bredare produktutbud i 
Vietnam där man även fokuserat på lättare transporter under 16 ton.  
 
Därmed kan slutsatsen dras att de kinesiska lastvagnstillverkarna CNHTC och Beiqi 
Foton idag har en stark position på marknaden då man inte, som i Thailand, förknippas 
med låg kvalitet. Man ligger dock efter de japanska tillverkarna gällande kvalitet men 
inte så pass mycket att man inte kan sälja sina produkter. Vidare har man lyckas 
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överträffa kundernas produktförväntningar vilket är mycket positivt. Värt att påpeka är 
dock att den största konkurrensen ligger mot begagnade lastvagnar från Europa och Japan. 
Om de kinesiska bolagen säljer nya lastvagnar till ett konkurrenskraftigt pris gentemot de 
begagnade europeiska och japanska lastvagnarna är det bevisat, enligt resultaten som de 
kinesiska bolagen redovisar, att den vietnamesiska köparen hellre köper en ny lastvagn än 
en begagnad.  
 
Man kan konstatera att de kinesiska tillverkarna i Vietnam har haft en god 
varumärkesetablering, där köparen inte verkar se negativt på det faktum att lastvagnen 
man köper har kinesiskt ursprung. En möjlighet finns att de kinesiska tillverkarna har 
som Usunier (2005, s.290) beskriver det som att kostnaden av att lära kunden att 
kvaliteten uppfyller kraven kan delas med kunden så kan båda tillverkaren och kunden 
dra nytta av den kännedomen och därmed accelerara varumärkets värde. (Usunier, 2005, 
s.290) Även marumärkets ursprungsland påverkar vissa linguistiska aspekter på 
varumärket, hur varumärkets namn uttalas och kan uttalas av konsumenter med andra 
språk. (Usunier, 2005, s.295) Både CNHTC och Beiqi Foton namn på varumärken som 
följer lingvistiska regler och inte är svåra att uttala för vietnameser. De goda politiska 
relationerna mellan Kina och Vietnam kan även de spela en viktig roll för varumärkena 
vilka generellt sätt har gott renommé i Vietnam.  

5.3 Etablering i Indonesien 
Tre av de fyra undersökta kinesiska lastvagnstillverkarna har satsat på en etablering i 
Indonesien. Dessa bolag är CNHTC, Shaanxi, samt Beiqi Foton. Anledningen till att 
dessa bolag valde att gå in på den indonesiska marknaden är det som Porter (1980, 30) 
beskriver som att ”Strategisk påverka balansen inom branschen”. Man identifierade ett 
starkt marknadssegment och gjorde hårda satsningar för att ta marknadsandelar från de 
redan existerande tillverkarna på marknaden. Shaanxi och CNHTC har genom hård 
marknadsföring och konkurrenskraftiga priser slagit sig in på den enorma gruvindustrin 
som finns i Indonesien. Beiqi Foton är det enda bolaget som etablerat verksamhet mot 
andra lite lättare industrier och kommersiell transport. Som framgår av empirin är 
Indonesien den sista av dessa tre marknader som de kinesiska tillverkarna slagit sig in på, 
vilket sannolikt bör innebära att man som kinesisk tillverkare lyckas bättre på denna 
marknad än de tidigare då man besitter mer erfarenhet.  
 
Metoderna för etablering på den indonesiska marknaden varierar bolagen emellan då 
CNHTC precis som tidigare arbetar med direkt export vilket innebär att man säljer sina 
lastvagnar via distributörer i Indonesien. Detta innebär precis som tidigare att man tar 
importkostnader och tullkostnader. Vidare har man på CNHTC precis som på tidigare 
marknader valt att lägga sig i kundsegmentet för tunga lastvagnar i gruvindustrin. Vad 
man däremot har gjort annorlunda i Indonesien i förhållande till Thailand och Vietnam är 
att man valt att sälja reservdelar till lastvagnarna till ett mycket billigt pris.  
 
Beiqi Foton å andra sidan har skapat en, vad Doole (2008, s256) benämner som en 
strategisk allians. Detta har man gjort med den indonesiska fordonsjätten Indomobil. Att 
skapa en strategisk allians likt denna kan ha flera fördelar för Beiqi Foton, så som att man 
får tillgång till Indomobils kunddatabaser, distributionskanaler, samt möjligheter  för 
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marknadsföringssamarbete. Detta är precis vad Beiqi Foton har fått tillgång till då man på 
den indonesiska marknaden utnyttjar de fördelar som tillhandahålls av Indomobil. Dessa 
fördelar har, enligt empirin även utnyttjats av europeiska automotiveföretag som varit 
framgångsrika på marknaden. Detta talar för att Beiqi Fotons strategiska allians kan vara 
ett stort hot mot övriga lastvagnstillverkare då det konkurrenskraftiga priset är en stark 
konkurrensfördel i området för tunga lastvagnar såväl som lättare lastvagnar under 16 ton. 
Att bilda en strategisk allians med ett lokalt bolag kan enligt den teoretiska referensramen 
ge tecken för en långvarig verksamhet på marknaden. Vidare har man lyckats använda sig 
av massmarknadsföring via Indomobil i medier som tv. 
 
Det tredje kinesiska bolaget som etablerat verksamhet i Indonesien är Shaanxi, och man 
har drivit en hård marknadsföring för att slå sig in på marknaden för gruvindustrin. 
Shaanxi är det enda bolaget som använt sig av massmarknadsföring i form av billboards. 
Vidare har man angripit en stor kundkrets i kinesiska bolag med verksamhet i 
gruvindustrin i Indonesien. Annars har man precis som CNHTC marknadsfört sig vid de 
årliga två årliga industrimässorna inom gruvindustrin. Priset på produkterna är fortsatt 
konkurrenskraftigt. 
 
Sammanfattningsvis har de kinesiska tillverkarna har lyckats sälja stora volymer 
lastvagnar till kinesiska entreprenörer med verksamhet i Indonesien. Däremot verkar 
förtroendet för de kinesiska varumärkena brista hos de indonesiska företagen och detta 
kan parallelliseras med att Indonesiens marknad inom gruvindustrin är väl utvecklad 
vilket enligt tidigare marknadsstudier ställer krav på bra kvalitet samt utvecklad service. 
Varumärkena för de kinesiska lastvagnstillverkarna kan ta skada för vidare etablering om 
man inte lyckas möta kundernas specifika behov vilket, om parallellen till varumärkes 
teori dras, kan förstärka den tro som finns på marknaden om att kinesiska bolagen inte 
kan leverera tillräcklig kvalitet. För Beiqi Foton, som ingått i en strategisk allians, bör 
detta i framtiden leda till att man skapar liknande service och kvalitetskrav som de andra 
bolagen i alliansen. Detta kan höja priset på produkten men antagandet görs att produkten 
ändå kommer att ha ett mycket konkurrenskraftigt pris. Beiqi Foton har dessutom en 
bredare marknadsinriktning än CNHTC och Shaanxi vilket gör att deras produkter i andra 
marknadssegment kommer att vara de enda av kinesiskt ursprung. Det troliga är då att 
produktpriserna som Beiqi Foton levererar kommer att vara betryggande lägre än 
företagets konkurrenter inom dessa andra marknadssegment. 
 
För CNHTC gäller samma slutsats som vid tidigare marknader. Även om man i 
Indonesien faktiskt säljer reservdelar till bra priser verkar även denna marknad kräva att 
man utvecklar kvalitet och service på lastvagnarna för att inte skada varumärket 
ytterligare vad gäller kvalitet och kundrelationer. 
Shaanxi har använt sig av aggressiv marknadsföring av en förhållandevis stark produkt 
vilket kan hota redan etablerade företag i Indonesien, men man brister återigen i service 
och reservdelar vilket skadar varumärket mer än det tillför. Om man däremot utvecklar 
service och reservdelsverksamhet står man, enligt empirin, som stark aktör på marknaden 
vilket då skulle innebära ett konkret hot för de redan etablerade tillverkarna på 
marknaden. 

 43



5.4 Marknadsjämförelse 
Här görs en jämförelse mellan de kinesiska företagens etablissemang på de tre studerade 
marknaderna. 

5.4.1 Thailand vs. Vietnam 
Marknadsskillnaderna är intressanta då den vietnamesiska marknaden inte ställer lika 
höga krav på kvalitet och service som den thailändska. Denna notering kan kopplas till 
marknadens mognad och där ligger Thailand rent marknadsmässigt framför Vietnam. En 
ytterligare indikation kan då vara att de kinesiska tillverkarnas varumärken på lång sikt 
kan ta skada om de inte hinner utveckla kvalitet och service till dess att marknaden i 
Vietnam når den standard som finns i Thailand. Detta hot kan bli problematiskt främst för 
CNHTC som inte gjort någon direktinvestering i Vietnam utan enbart direktexporterar till 
marknaden. Hotet mot Beiqi Foton torde ligga runt en längre horisont då man skapat både 
arbetstillfällen samt bidragit till infrastrukturen i landet. 
 
När den Vietnamesiska marknaden mognar är det mycket möjligt att samma krav som 
ställs i Thailand även ställs här, alltså de krav som kunden ställer gällande kvalitet och 
service. Om detta blir fallet, bör CNHTC sakta bli utkonkurrerade av först och främst 
Beiqi Foton, förutsatt att inget samarbete genomförs, för att sedan konkurreras ut av 
japanska och koreanska tillverkare som trots högre pris snabbare kan bygga upp  
förtroende hos kunden än vad Beiqi Foton skulle kunna. Att dra den slutsatsen är drastisk, 
men rent erfarenhetsmässigt ligger de japanska och koreanska tillverkarna långt före 
Beiqi Foton vad gäller goda kundrelationer på internationella marknader. 
 
Problematiken för de japanska och koreanska tillverkarna kan dock mycket väl bli så att 
priset spelar en allt för avgörande roll på marknaden i Vietnam vilket skulle leda till att 
de kinesiska företagen sätter en ny marknadsstandard gällande lastvagnsbranschen. Om 
detta skulle ske, så blir det svårt för andra utländska företag att ta marknadsandelar i 
Vietnam då produktionskostnaderna är allt för höga för att sänka priset på lastvagnarna. 
Den stora möjligheten i detta fall skulle vara att utveckla en lastvagn som är mycket 
billigare att producera och på så sätt sänka priset. Om man skulle göra detta så bör 
varumärket hos japanska, koreanska och europeiska tillverkare på dessa två 
internationella marknader tillföra tillräckligt med förtroende hos kunderna i både 
Vietnam och Thailand för att rubba den starka majoritet marknadsandelar som idag är i 
de kinesiska tillverkarnas ägo. 
 
Sammanfattningsvis påpekas här att jämförelsen mellan marknaderna i Thailand och 
Vietnam för de kinesiska bolagens överlevnad ligger i marknadens mognad. Antagandet 
görs på dessa grunder att de kinesiska lastvagnstillverkarna fortfarande ligger för långt 
efter gällande kvalitet och service. Detta kan dock vara en nödvändighet för att 
långsiktigt kunna konkurrera med etablerade varumärken från Europa, Japan och Korea 
på mogna marknader där inte bara priset tas i beräkning hos köparen. De kinesiska 
tillverkarna kommer även att få arbeta hårt för att få bort sin kinesiska stämpel som 
förknippas med dålig kvalitet (Usunier, 2005, s.290). 
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5.4.2 Thailand vs. Indonesien 
I både Thailand och Indonesien har de kinesiska varumärkena tagit skada eftersom man 
inte kunnat leverera lösningar enligt kundens begäran. Skillnaden är ändå den att de 
kinesiska bolagen mer eller mindre konkurrerats ut i Thailand, förutom Dongfeng, fast 
inte i Indonesien. En av anledningarna till detta kan vara att man faktiskt i Indonesien 
säljer produkter till kinesiska entreprenörer. Innebörden av detta kan vara att de kinesiska 
entreprenörerna i Indonesien har förtroende för kinesiska tillverkare på grund av COO 
och kan känna viss patriotism och därmed hellre köpa kinesiska lastvagnar då man 
faktiskt anser att kvaliteten på produkten är tillräcklig. En annan anledning till 
försäljningsskillnaderna kan vara att gruvindustrin är nischad och ställer specifika krav på 
produkten. Här kan parallellen till CNG lastvagnar i Thailand dras. Det kan vara så att de 
kinesiska tillverkarna är mycket duktiga på att tillverka lastvagnar efter specifika behov 
som uppkommer på marknaden. Det kan dessutom vara så att Shaanxis starka koppling 
till kinesisk gruvindustri kan vara en faktor som bidrar till försäljningen i Indonesien. 
 
Det som däremot bör nämnas här är att båda dessa marknader har mognat mer än den 
vietnamesiska. Detta är troligen en stor anledning till att köpbeteendet hos kunderna 
grundar sig i mer än bara pris, vilket är en faktor som de kinesiska tillverkarna inte verkat 
tagit i beaktning till den grad som kunderna kräver. De kinesiska företagen som verkar ha 
lyckats bäst är de byggt upp en mer långsiktig verksamhet i de båda länder. Detta kan 
vara något som marknaden ser som seriösa alternativ samt att man kan se positivt på de 
många arbetstillfällen som uppenbarats.  
 
En annan sak som kan ha påverkat de kinesiska tillverkarnas verksamheter i Thailand och 
Indonesien är att konkurrenssituationen ser annorlunda ut då japanska och europeiska 
tillverkare redan har etablerad och utvecklad verksamhet i dessa länder. Vidare kan det 
vara så att den faktorn som de kinesiska bolagen ofta brister i, dvs. service och kvalitet, är 
något som de andra internationella bolagen har skapat ett behov av. Det kan mycket väl 
vara så att den reservdelsservice på dessa mogna marknader skapats då företagen ser det 
naturligt att tjäna pengar på tjänster som man faktiskt är bra på och därmed skapat 
behovet ”ni behöver inte laga era lastvagnar själva, det gör vi”. När man erbjudit denna 
service en längre tid blir ställningstagandet hos köparen sådant att man förutsätter att 
produkten som köps har service och kvalitet inkluderat. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att på dessa mer mogna marknader ses god 
kvalitet och service som en självklarhet och det är en stor faktor till att kinesiska 
tillverkare har haft det svårare att slå sig in på dessa marknader. Vidare har de kinesiska 
varumärkena tagit skada av att man inte kunnat leverera det som kunden önskat. Det fall 
som sticker ut ur mängden är Dongfeng i Thailand som lyckats med en god etablering, 
där man genom feedback från kunden skapat ett förtroende. På dessa marknader går 
förtroende hand i hand med välrenommerat varumärke vilket Dongfeng i Thailand 
bevisat. Genom att ingå i en strategisk allians finns det goda tecken på att Beiqi Foton på 
längre sikt i Indonesien kan etablera sig som en stark spelare på marknaden. Detta 
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antagande görs utifrån den effekt som Dongfeng skapat med en liknande om än inte 
likadan strategi. 

5.4.3 Indonesien vs. Vietnam 
I denna jämförelse kan liknande argument användas som i jämförelsen mellan Thailand 
och Vietnam, dvs. ung mot mogen marknad. Eftersom priset på nya lastvagnar spelar den 
enorma roll som det gör i Vietnam blir det svårt för de japanska och koreanska 
tillverkarna att konkurrera. Vidare resonemang kring industribranscher är att det stora 
marknadssegment man vill åt i Indonesien, gruvindustrin, kan ha lockat till sig fler 
lastvagnstillverkare som inriktar sig mot det tyngre segmentet. I Vietnam har CNHTC 
positionerat sig som det enda alternativet gällande tunga transporter samtidigt som Beiqi 
Foton inriktat sig mot de lite lättare segmenten. Eftersom Shaanxi är en stor spelare i 
Kinas gruvindustri torde det vara mer lockande att etablera sig inom samma segment på 
en internationell marknad vilket kan vara en anledning till att man inte etablerat 
verksamhet i Vietnam. 
 
Eftersom denna jämförelse är så pass lik den mellan Thailand och Vietnam blir 
sammanfattningen att i en ung marknad, som Vietnam, är priset den absolut viktigaste 
faktorn i val av lastvagn. På en mer mogen marknad som den i Indonesien spelar 
lösningsalternativen en större roll, dvs. service och kvalitet har stor påverkan på 
varumärkets trovärdighet gentemot kunden. Detta är en stor anledning till att de 
empiriska fakta, som presenterat i kapitel 4, inte ser kinesiska tillverkare som långsiktiga 
hot om man inte ser över sin serviceverksamhet. 
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kan dras för att besvara syftet i kapitel 1. 
Slutsatserna baseras på föregående analys. 

6.1 Huvudproblem 
Hur utför Kinesiska lastvagnstillverkare etablering av sina varumärken på nya export 
marknader? 
 
Eftersom de kinesiska lastvagnstillverkarna etablerar sin verksamhet på lite olika sätt på 
nya marknader så görs här en uppdelning där varje lastvagnstillverkares etablering 
beskrivs. 
 
Dongfeng 
Eftersom Dongfeng endast etablerat verksamhet på en av de undersökta marknaderna är 
det svårt att generalisera ett tillvägagångssätt som stämmer överens med eventuella nya 
etableringar. Däremot kan man dra slutsatsen att tillvägagångssättet torde upprepa sig då 
företaget faktiskt varit lyckosamma i sin etablering i Thailand. Man har gjort ett 
strategiskt val mot en mogen marknad som man ser en stark tillväxt i där även en högre 
lönsamhet kan uppnås genom försäljning av reservdelar och service. Dongfeng väljer en 
strategi där man skapar ett etablissemang på lång sikt genom att lyssna på kundkraven 
samt eftersträva det som framgångsrika konkurrenter utför fast till ett lägre pris. Dock ses 
problematiken i att lastvagnarna tillverkas i Kina eftersom varumärket då kan förknippas 
med tillverkare som varit mindre lyckosamma i sin etablering, men på sikt med stark 
tillväxt på marknaden bör inte Dongfengs varumärke ta alltför stor skada av att man är en 
kinesisk tillverkare då man faktiskt i dagsläget tillgodoser kundens behov.  
 
Enligt Porter (1980, s.30) finns det ett aktivt val av strategi, genom att istället för att 
defensivt positioneras inom branschen kan strategiska handlingar tas för att rubba 
balansen inom branschen. Att utifrån analys identifiera de områden som påverkar 
konkurrensen mest inom branschen kan strategiska handlingar planeras där man anser att 
man kan ha störst genomslagskraft. (Porter, 1980, s.30) Dongfeng valde att strategiskt 
påverka balansen inom marknaden genom att sälja konkurrenskraftiga lastvagnar till låga 
priser och därmed rubba balansen inom branschen. Detta gör man genom att skapa 
marknadsbolag på marknaden som är av intresse vilket ses som en direktinvestering. 
Genom att bygga goda kundrelationer förknippas Dongfeng på sikt som ett bra 
varumärke. 
 
China National Heavy Truck Corporation (CNHTC) 
CNHTC har använt sig av samma strategi på varje marknad man äntrat och man kan se 
tendenser som upprepar sig i varje fall. Företaget verkar ha en effektiv produktion och 
utveckling av lastvagnar då man på varje marknad identifierat ett plötsligt 
marknadsbehov, utvecklat en lastvagn som täcker behovet, och marknadsfört sig hårt 
med sina konkurrenskraftiga priser. Vidare ses inte CNHTC som en seriös stark spelare 
på lång sikt då man i alla studerade fall brister i reservdelsservice och kvalitet. 
Visserligen går försäljningen bra till en början men livslängden på lastvagnarna är 
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betydligt kortare än konkurrenternas då service och reservdelar knappt existerar på de 
internationella marknaderna. Företaget går förvisso bra i Vietnam där kundkraven är 
betydligt lägre än de andra två marknaderna men i takt med att den vietnamesiska 
marknaden mognar är det troligt att CNHTC får det svårt mot de tunga spelarna från 
Japan och Korea. 
 
Enligt Porter (1980, s.30) går industrier och branscher igenom en viss evolution, även om 
vissa branschers utveckling är väldigt långsam. Genom att proaktivt identifera stora 
förändringar kan ge fördelar i framtiden. Kopplat till teorin väljer CNHTC att identifiera 
plötsliga behov och förändringar på internationella marknader, för att senare använda sig 
av direktexport som etableringsmetod. Vilket innebär att man som exporterande företag 
går medvetet in på identifierade marknader med egna medel. Fördelen är den ökade 
kontroll och styrning över marknadsföring och försäljning. (Doole, 2008, s239) Vidare 
skadar man varumärket genom att inte leverera det som kunderna förväntar sig. Sådant är 
fallet på marknader som mognat. 
 
Shaanxi 
Shaanxi bygger sitt etablissemang på att identifiera marknadsbehov för att sedan 
direktexportera sina tunga lastvagnar till angelägna marknader. Där konkurrerar man med 
konkurrenskraftiga priser och anför en offensiv marknadsföring. Denna strategi är 
mycket lik den som CNHTC tillämpar men Shaanxi verkar identifiera marknader som är i 
behov av just deras lastvagnar, som i mångt och mycket är anpassade för tung 
gruvindustri. Till skillnad från CNHTC verkar Shaanxis produkter besitta tillräckligt god 
kvalitet för att vara en attraktiv kinesisk spelare på marknaderna man äntrar, men man 
brister gällande reservdelar och service. På lång sikt skadar detta varumärket och det 
troliga är att kunden hellre köper produkter från japanska och europeiska tillverkare med 
starka och trovärdiga varumärken.  
 
Enligt Porter (1980, s.30) går industrier och branscher igenom en viss evolution, även om 
vissa branschers utveckling är väldigt långsam. Genom att proaktivt identifera stora 
förändringar kan ge fördelar i framtiden. Kopplat till denna teori väljer även Shaanxi att 
identifiera marknader som passar deras produkter för att senare ge sig in på marknaden 
och konkurrera med sina låga priser. Man väljer att direktexportera sina produkter från 
Kina. Varumärket tar skada av att man av kunden betraktas som ett företag som inte kan 
leverera service och reservdelar. Det stora problemet med detta är att andra kinesiska 
tillverkare kan ta skada av att förknippas med urpsprungslandet.  
 
Beiqi Foton 
När Beiqi Foton etablerar sig på en internationell marknad genomförs en 
direktinvestering i form av en fabrik eller strategiska allianser. Detta företag vill ta sig in 
på marknader och nå ut till ett brett marknadssegment. Att genomföra en strategi likt 
denna skapar ett engagemang kring företaget i de länder som man etablerat sig i vilket 
tyder på att företaget har en långsiktig plan i att ta sig in på fler marknader. Man skapar 
arbetstillfällen, säljer sina produkter till billiga priser och konkurrerar främst i segment 
där lättare lastvagnar föredras. I marknader som inte är mogna torde Beiqi Foton erövra 
marknadsandelar i en relativt snabb takt gentemot sina europeiska och japanska 
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konkurrenter. Detta eftersom service och kvalitet inte verkar vara den stora faktorn som 
avgör företags verksamhet i dessa marknader så bör Beiqi Foton ses som en stark spelare. 
I mognare marknader som Indonesien verkar företaget vilja ta rygg på en stark 
marknadsspelare och där kunna utnyttja de förmåner som erbjuds i form av distribution 
och marknadsföring. Detta bör även det ses som ett långsiktigt engagemang då det troliga 
är att när Beiqi Foton erhållit tillräckligt med kunskap om marknaden, etablerar sig med 
fysisk närvaro i form av en tillverkningsfabrik. Om detta inte är fallet kan det mycket väl 
vara så att Beiqi Fotons samarbetspartners kan tillverka Beiqi Fotons bilar och på så sätt 
kan trovärdigheten i varumärket stärkas. 
 
Kopplat till teorin väljer Beiqi Foton att direktinvestera eller strategiska allianser i den 
marknaden man vill in på. Vilket enligt Usunier (2008, s249) är nödvändigt för att skapa 
förtroende på marknaden behöver man visa ett permanent engagemang till företagets 
viktiga internationella marknader. (Doole, 2008, s249) Väl där vill man på en mogen 
marknad dra nytta av konkurrensfördelarna som tillhandahålls av partners. På en marknad 
som inte är mogen etablerar man sig snabbt med sina konkurrenskraftiga priser. 
Varumärket verkar inte ta den skada som övriga kinesiska tillverkare då man faktiskt gör 
en investering i det landet man kommer till och på så sätt skapas arbetstillfällen. När t.ex. 
marknaden i Vietnam mognar är det sannolikt att Beiqi Foton skapar allianser med 
japanska och europeiska bolag för att inte bli utkonkurrerade i sina marknadssegment. 
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6.2 Delproblem 1 
Hur har Kinesiska lastvagnstillverkare positionerats på dessa marknader? 
 
Generellt sett så har alla dessa bolag positionerat sig i det tunga lastvagnssegmentet som 
ett billigt alternativ till de japanska och europeiska tillverkarna. Däremot brister man i 
kvalitet och service (uteslutet Dongfeng i Thailand) vilket då skadar varumärket som då 
som en synergieffekt påverkar Kina som trovärdigt tillverkningsland på den 
internationella marknaden. Vidare har man till en början haft god försäljning på sina 
lastvagnar, men när den så efterfrågade servicen inte kan levereras brister förtroendet för 
företagen vilket istället skapar synergin i att japanska och europeiska varumärken stärker 
sina positioner på marknaden.  

6.3 Delproblem 2 
Vilka åtgärder krävs för att Kinesiska lastvagnstillverkare ska kunna etablera ett starkt 
varumärke på dessa marknader? 
 
De tydligt återkommande problemen är kvalitet på produkterna och reservdelsservice och 
detta måste dessa tillverkare ta tag i om de ska överleva som trovärdiga på lång sikt på 
dessa marknader. Eftersom varumärkena redan tagit skada kommer detta ta lång tid vilket 
kräver tålamod. Man måste därmed utveckla sin reservdelsservice och erbjuda kunden 
helhetslösningar i detta ämne för att på sikt kunna ses som trovärdiga spelar på 
marknaderna man är verksam på. Om man inte tar tag i detta kommer verksamheten på 
dessa marknader inte vara långvarig. En möjlighet är att utnyttja det låga priset och 
inkludera service och kvalitet i detta för att överträffa kundernas förväntningar. Eftersom 
kunderna inte förväntar sig någon service från dessa företag till det låga priset skulle en 
strategi kunna byggas upp där man utan att höja priset på produkten säljer in ett 
helhetskoncept där servicen är inkluderad. Då skulle en eventuell trovärdighet för 
varumärket kunna byggas upp. Eftersom en lastvagn är dyr investering även om man 
köper produkten från en kinesisk tillverkare så kräver detta att man kan bygga upp ett 
förtroende för det företag som man köper lastvagnen av, och om de kinesiska företagen 
kan bygga upp dessa goda kundrelationer blir en naturlig synergieffekt att varumärket 
stärks. 
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6.4 Syftet besvaras  
 
Undersökningen av fyra kinesiska lastvagnstillverkares etablering i Sydostasien har 
redovisats i föregående kapitel i form av empiri, analys och slutsatser. Slutsatserna 
besvarar frågorna kring hur man etablerat sig, vilken position man har intagit på 
marknaden och vilka ytterligare åtgärder som krävs för starkare varumärken för de 
kinesiska lastvagnstillverkarna. För att återkoppla till studiens syfte:  
 
”Syftet med studien som resulterat i denna uppsats är att beskriva betydelsen av 
varumärken och positionering i samband med utlandsetableringar i fordonsindustrin”  
 
Att ett starkt varumärke är en nödvändighet för en långsiktig etablering för en ny 
marknad kan härledas utifrån analys och slutsats i föregående kapitel. Kanske främst i 
fallet av Dongfeng i Thailand, som var den enda kinesiska tillverkare som satsade på ett 
eget marknadsbolag och som nu är den tillverkare som har starkast position av de 
kinesiska tillverkarna i Thailand. Genom att ta in och lyssna på de lokala behoven och 
förändringar som behövdes på produkten kunde man skapa förtroende vilket har lett till 
en starkare position och varumärke. Att de två andra tillverkarna som försökt etablera sig 
i Thailand inte har någon försäljning idag påvisar betydelsen av varumärke och 
positionering har en stor betydelse för hur framgångsrik en utlandsetablering kan bli.  
 
Även Kotler argumenterar för att betydelsen av varumärken är kritisk i all 
marknadsföring och borde ses som ytterligare av betydelse i fallet av en nyetablering.  
Kapaciteten att bygga, underhålla, utveckla och skydda varumärken den viktigaste 
förmågan en marknadsförare behöver. Ett starkt varumärke möjliggör en differentiering 
från konkurrensen. (Kotler, 2006, s.274) Men kanske viktigare i fallet av etablering på 
nya marknader är vilken investering samt engagemang man har möjlighet till. Utifrån 
formerna av etablering som indirekt export, direkt export och direkt investering finns 
olika möjligheter. De olika formerna av etablering ger olika möjligheter för etableringen, 
men även olika former av risker företaget. En direkt investering med ett helägt 
marknadsbolag ger största möjligheter att påverka och skapa sitt eget varumärke på 
marknaden. I grunden avgör företagets strategi för export och utlandsetableringar hur 
man utformar sig på nya marknader, men har man identifierat en marknad med potential 
för sina produkter är en gradvis etablering för att sakta men säkert pröva sig fram med 
slutgiltigt mål i form av ett helägt marknadsbolag en möjlighet för att säkra en långsiktig 
stark position.  
 
Slutligen, generellt sett har de kinesiska lastvagnstillverkarna som studerats har under 
denna första våg av expansion i Sydostasien visat bristande engagemang för en långsiktig 
och stark etablering. Å andra sidan har det varit ett kanske medvetet försök för att testa 
produkter på olika marknader. Vilket get möjlighet för vidare teknisk utveckling och 
anpassning för dessa marknader. Nästa våg kan med den snabba utveckling kinesiska 
företag redan bevisat att dom kan utföra bestå av en anpassad produkt och service för den 
sydostasiatiska marknaden.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel presenteras egna reflektioner kring utförandet, resultatet och eventuella 
felkällor utifrån ett självkritiskt perspektiv. Dessutom ges exempel på ytterligare 
intressant forskning kring  studiens problemområden.  

7.1 Egna reflektioner 
Under min studie av hoten betydelsen av varumärken och positionering i samband med 
utlandsetableringar inom fordonsindustrin har många intressanta aspekter som  
framkommit. Mycket av detta har redovisats i slutsatserna. Däremot kan mycket gjorts 
annorlunda, för att få en bättre bild av marknaden hade det varit bättre att göra 
marknadsbesök, besöka kunder och återförsäljare. Men som alltid är det en fråga om 
resurser.  
 
Reliabiliteten på denna studie har enligt min uppfattning blivit relativt hög, med min 
förkunskap om lastvagnsindustrin i Kina och marknaderna i Asien kan ha påverkat 
bedömningar i studien. Detta har varit en fördel men även en nackdel. Det kan ha funnits 
områden som inte iaktagits på grund av samma anledning. I frågan om validiteten för 
studien kan nämnas att intervjuerna gjorts noggrant och beskrivning av intervjuerna i 
empirin har gjorts så noggrant som möjligt.  
 
Den teoretiska referensramen har fungerat bra som underlag i analysen analysen. 
Metodiken som beskrivs i kapitel två har även väglett arbetet väl. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
En intressant möjlighet till vidare forskning är att studera fler kinesiska 
lastvagnstillverkare på fler marknader, kanske utanför Asien. Tex hur CNHTC har 
etablerat en stark position i Iran. Där förutsättningarna är helt annorlunda. Ytterligare 
varumärke som kunde vara intressant att studera är First Automotive Works (FAW) som 
även har viss typ av export till Asien, Afrika och Mellan Östern. FAW är direkt relaterat 
till centrala regeringen i Beijing och har ett stort inflytande på fordonsmarknaden i Kina 
och ett väldigt starkt varumärke i Kina.    
  
Det vore även väldigt intressant att studera om dagens ledande aktörer som Volvo och 
dereas varumärke skulle ta skada av att lansera en lastvagn för att konkurrera med de 
kinesiska lågkostnadsprodukterna.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 

Sammanfattning produktutbud av studerade varumärken  
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Bilaga 2 
 
Frågeformulär för djupintervju 

Intervjumall / Questionnaire  
 
1. How have Chinese truck brands marketed / launched their offering? 
  
2. What kind of segments have Chinese truck makers focused on? 
 
3. What kind of customers have Chinese truck makers focused on? 
 
4. What channels have Chinese truck brands used to attract customers? 
 
5. In your opinion have Chinese trucks brands been successful so far? in what areas? 
 
6. In terms of offering what are the Chinese truck brands missing today? 
 
7. What sorts of market communications have Chinese truck makers used? 
 
8. In your opinion are Chinese trucks a future threat? 
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