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Sammandrag: 

Den stadigt växande kinesiska ekonomin har lett till att kinesiska teknologiföretag 
börjat allt mera på den internationella marknaden var av den finska marknaden inte 
är ett undantag. Dock riskerar kinesiska teknologiföretag att stöta på olika barriärer 
inom sina marknadsföringsstrategier på den finska marknaden som medför en hel del 
risker för företagens verksamhet. 

Avhandlingens syfte är att utföra en dataanalys som stöder kinesiska teknologiföretag 
som försöker ta sig in på den finska marknaden, att förbereda sig på de motgångar 
som tidigare kinesiska teknologiföretag upplevt. Denna studie kommer att analysera 
de marknadsföringsstrategier som de kinesiska teknologiföretagen använder sig av på 
den finska marknaden och gå djupare in på de risker som behöver hanteras. 

Avhandlingen baserar sig på Fus & Fus (2012) modell om olika marknadsförings-
strategier som kinesiska teknologiföretag använt sig i Europa. Huis, Yiqians och 
Deguis (2008) modell om risker används för att kombinera för att dra samband mellan 
marknadsföringsstrategierna och de risker som företagen möter.  

Resultaten som presenteras i avhandlingen är att kinesiska teknologiföretag på den 
finska marknaden fokuserar olika mycket på olika marknadsföringsstrategier som 
medför risker som bör hanteras. De marknadsföringsstrategier som ligger i det 
huvudsakliga fokuset är de faktorer som skapar synlighet och bidrar till ett gott rykte 
för produkterna som de kinesiska teknologiföretagen erbjuder. Samtidigt möter 
kinesiska teknologiföretag politisk- och kulturell risk på grund av sitt ursprung från 
Kina, vilket kräver lokala resurser för att förebygga. 

Slutdiskussionen kommer att sammanfattas i en skild modell som baserar sig på 
resultaten som samlats in och analyserats tidigare i avhandlingen, varefter förslag på 
fortsatta studier som går djupare in i ämnet kommer att föreslås. Avhandlingen är 
lämplig för både utländska och lokala teknologiföretag som intresserar sig av vilka 
marknadsföringsstrategier som medför vilka risker på den finska marknaden. 

Nyckelord: Risker, kinesiska teknologiföretag, förebygga, storskalig 

dataanalys, strategier, uppfattningar, finska marknaden, beslutsprocess, 

internationella företag 
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1 INLEDNING 

Genom Kinas historia har de kinesiska företagen varit under stor kontroll av den 

kinesiska staten och fram tills år 2000 behövde kinesiska företag specialtillstånd att 

investera i övriga länder av den kinesiska staten (Drahokoupil, 2017). Dock förstod den 

kinesiska staten fördelarna med att göra affärer utomlands och införde år 2000 en så 

kallad ”Going-out”- eller ”Going Global”-strategi, för företag att expandera utomlands 

(ibid). Kinesiska staten har även infört skattelättnader för stora kinesiska 

teknologiföretag som t.ex. Huawei och ZTE, för att underlätta företagens processer att 

expandera globalt, som t.ex. till Europa (Cooke, 2012). Medan världsekonomin och 

produktionen ständigt ökar, så har Kina lyckats etablera sig som ett av världens mest 

produktivaste länder. Det var först i slutet av 1990-talet som Kina började investera 

utomlands och efter det har investeringarna blivit allt större och större. Med kinesiska 

statens hjälp har olika kinesiska företag förstått hur mycket teknologibranschen växer 

och beslutat att lägga mera resurser på att vinna marknadsandelar (Drahokoupil, 

McCaleb, Pawlicki & Szunomár, 2017). Enligt Drahokoupil (2017) ledde finanskrisen 

som ägde rum år 2008 till att kinesiska teknologiföretag började investera, eftersom 

krisen ledde till att lägre priser för investerare. 

Kina har vuxit till en av världens stormakter då det gäller produktion av varor och de 

visar inga täcken på att sakta ner, utan har tvärtom stora planer gällande utveckling inför 

år 2025 (Wübbeke, Meissner, Zenglein, Ilves & Conrad, 2016). Till de stora planerna hör 

utveckling av smart-produkter som industri-robotar, smart sensorer, mobiltelefoner, 

energisparande fordon, läkemedels apparater osv. (ibid). En stor del av deras utveckling 

gör sig synlig på den europeiska marknaden där kinesiska investeringar uppgick till 

rekordhögt 36,5 miljarder amerikanska dollar, vilket är en ökning på hela 77% sedan år 

2015 då investeringarna uppgick till ca. 23 miljarder amerikanska dollar (LeCorre, 

2018). För att beskriva hur stor vikt kinesiska teknologiföretag lägger på den europeiska 

marknaden, så Huawei tas som exempel. Varje ny anställd på Huawei får en bok som 

handlar om Huaweis framgång, var en del av boken beskriver hur hård Huaweis personal 

arbetar för att vinna över europeiska telekommunikations leverantörer (The New York 

Times, 2019). 

Eftersom kinesiska företag med jämna mellanrum bryter sig in på den finska 

marknaden, så kommer denna avhandling att vara relevant för de som vill få en tydligare 

insyn i de svårigheter som kan uppkomma vid dessa situationer. Avhandlingen kommer 

även att vara till för de som är intresserade av svårigheter inom strategier som används 
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då ett teknologiföretag från Kina tar sig in på den finska marknaden. Studien kommer 

också att handla om kinesiska teknologiföretag som introducerar nya produkter, samt 

hur dessa svårigheter kan hanteras genom att antingen lindras eller undvikas. 

På den finska marknaden inom mobilindustrin har kinesiska företag gjort väldigt bra 

ifrån sig. Under juli månaden år 2020 hade följande mobiltelefoner toppat följande 

återförsäljaren försäljningslistor. På det finska internetoperatör företaget Elisas top 15 

sålda modeller av 5-G mobiltelefoner till privatpersoner har följande kinesiska 

mobiltillverkare fått följande placeringar: På första, tredje och åttonde plats kommer 

OnePlus, på femte, tolfte, trettonde och femtonde placerar sig Xiaomi med sina olika 

modeller och på fjortonde plats är finns Huawei. På nionde och elfte plats placeras 

mobiltillverkaren Motorola, vars mobila verksamhet nuförtiden ägs av det kinesiska 

teknologiföretaget Lenovo, men vars mobiltelefoner fortfarande säljs under namnet 

Motorola. (Lehtiniitty 2020) Trots att det finns flera olika återförsäljare av 

mobiltelefoner på den finska marknaden, så ger detta en bild av hur populära kinesiska 

mobiltelefoner är bland privatpersoner.  

1.1 Problemområde  

Den europeiska marknaden hör till ett av världens bästa hög-teknologimarknader och är 

väldigt konkurrenskraftig (Fu & Fu, 2012). Eftersom detta är aktuellt för den tid vi lever 

i, kommer fokuset att ligga på de olika strategier som kinesiska teknologiföretagen 

använder sig av då de etablerar sig i Europa. Kinesiska företag stöter trots allt ofta på 

olika problem då de etablerar sig i på den finska marknaden, vilket beror bl.a. på 

svårigheter inom kommunikation, skatter, data som analyserats på fel sätt och 

transparens (Apoteker, 2014). Kinesiska teknologiföretag som lyckats i 

utvecklingsländer både i Asien och i Afrika möter stora utmaningar på den europeiska 

marknaden, eftersom Europa består av en stor mängd länder med olika kulturer och 

traditioner (Knoerich, 2012). 

Kinesiska biltillverkare möter också stora utmaningar då de inte uppfyller standarder 

som reglerar och begränsar kinesiska biltillverkarnas möjligheter att ta sig in på den 

europeiska marknaden (Alon, Buchholtz & Li, 2003). Kina har dock godkänt och skrivit 

under ett så kallat internationellt bilstandardsavtal där det krävs pålitlig teknologi i 

bilarna så som bromsar, ljus, avfrostning, samt tekniska prestationer (Alon et al. 2003). 

Detta är dock ett stort problem för många biltillverkare eftersom det förekommer en stor 

mängd förfalskade komponenter på den kinesiska teknologimarknaden, som inte 
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uppfyller standarderna (ibid). Att lösa problem som dessa ligger i kinesiska statens 

intresse, vilket har lett till en utvecklig på ca. 1000 nya naturvetenskap- och 

teknologiinstitutioner i Kina under de senaste 6 åren (Stats.gov.cn, 2019). 

Ett annat problem gällande kinesiska teknologiföretag är bristen på kunnig arbetskraft. 

Kinesiska staten har till och med uttryckt sitt missnöje med att universiteten inte 

producerar tillräckligt skickliga och utbildade personer inom hög-teknologi branschen, 

vilket leder till att många kinesiska teknologiföretag antingen söker kunnig arbetskraft 

utomlands ifrån eller producerar låg-kvalitetsprodukter (Wübbeke et al. 2016). Dock 

finns det strategier som dessa företag kan använda sig av trots att kvaliteten är lägre än 

de företagen som konkurrerar på den europeiska marknaden (Fu & Fu, 2012). 

Det som är intressant med kinesiska företag är att kinesiska staten antingen styr 

företagen eller influerar och är involverade i företagen på ett annat sätt. Det finns så 

kallade ”privatägda” bolag som kinesiska staten visserligen är involverad i, men företaget 

i sig ägs till stort sett av privatpersoner, som t.ex. Huawei (Wübbeke et al. 2016), som 

kommer att vara ett av företagen som ingår i avhandlingen. Eftersom Finland hör till 

Europa, så kommer undersökningen delvis att ske på den finländska marknaden där 

intervjuer och åsikter tas i beaktan. Akademiska källor kommer att stöda de argument 

som påstås för att se till att avhandlingen är realistisk och trovärdig.  

 

Tidigare studier som gjorts inom detta område år relativt föråldrad, som t.ex. Fus och 

Fus (2012) studie som är från 2012 och Huis, Yiqians och Deguis (2008) studie som är 

från 2008. Speciellt med tanke på att det kinesiska teknologiföretaget Xiaomi, som idag 

har en ledande roll på den europeiska marknaden, är grundat år 2010 (Li, Jia, & Du, 

2019). Därför är detta ett ämne som är i behov av nyare data.  

1.2 Syfte och angreppssätt  

Syfte med denna avhandling är att kartlägga de strategier kinesiska teknologiföretag 

använder sig av då de marknadsför sig på den finska marknaden, föra fram de problem 

som uppstår, samt hur problemen kan undvikas eller lindras. Fus & Fus (2012) modell 

där de områden som kinesiska teknologiföretag fokuserar på kommer att användas för 

att på ett tydligare sätt besvara frågan om vilka områden (pris, teknologi, tjänster, 

varumärkets namn) företagen lägger mer eller mindre fokus på inom sin strategi, trots 

att modellen och mycket av den tidigare forskningen handlar om Europa så kommer 

fokuset att ligga på Finland. 



4 
  

För att tydliggöra vad avhandlingen handlar om, så kommer de huvudsakliga frågorna 

som studien kommer att handla om att vara: 

1. Vilka marknadsföringsstrategier som kinesiska teknologiföretag använder sig av i 

Finland? 

2. Vilka risker som kan uppstå då kinesiska teknologiföretag marknadsför sig i 

Finland? 

3. Hur kan företagen gå till väga för att undvika eller förebygga dessa problem? 

 

1.3 Avgränsningar 

För att undvika för mycket information om för många olika områden, så kommer 

materialet att avgränsas till teknologiföretag från Kina, samt en geografisk begränsning 

inom Finland gränser. Eftersom avhandlingen sker under ett begränsat tidsintervall så 

kommer det endast att ingå företag som redan har erfarenhet av processen av att 

marknadsföra sig i Finland. 

1.4 Definitioner 

I detta kapitel presenteras definitioner av viktiga begrepp som kommer att användas 

upprepade gånger i avhandlingen. Begrepp som förekommer sällan, kommer att 

definieras i samband med att de används. 

Samriskföretag 

Samriskföretag innebär att åtminstone två företag delar med sig av sina resurser åt 

varandra och bildar en ny separat organisation (Anderson, 1990). Då det gäller kinesiska 

teknologiföretag är samriskföretag en vanlig strategi som t.ex. ZTE använde sig av år 

2007 (Nicolas & Thomasen, 2008) och Huawei använde sig av år 2004 genom att 

samarbeta med Siemens (Wu & Zhao, 2007). 

”Going-out”-politik 

Kinas ”Going-out”-politik infördes av den kinesiska staten år 2000, där idén var att få 

kinesiska företag att investera på marknader utomlands. Detta gjordes som en följd till 

de ekonomiska svårigheter som Kina upplevde år 1997. ”Going-out” – politiken visade 

sig vara en succé och sedan dess har kinesiska företag fortsatt att expandera utomlands 

allt mer och mer för varje år. (Yeleri, 2014) 
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Utländska direktinvesteringar  

Kinesiska teknologiföretag har satsat väldigt mycket på så kallade utländska 

direktinvesteringar, där de investerar i ett annat land. Enligt Zhang, Duysters och 

Filippov (2012) har kinesiska teknologiföretag haft ett stort intresse att göra utländska 

direktinvesteringar i Europa eftersom de ser europeiska länder som idiosynkratiska, 

samt genom att etablera sig i ett av Europas länder så öppnas dörren till resten av den 

europeiska marknaden. Kinesiska teknologiföretag har lyckats med detta tack vare stats-

ägda banker i Kina dom erbjudit lån till väldigt låg ränta (Defraigne, 2017). 



6 
  

2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras, samt ge en överblick av 

forskningsämnet i avhandlingen. Till den tidigare forskningen hör hur olika kinesiska 

företag gått till väga då de tagit sig in på den europeiska marknaden, samt hur Kinas 

teknologisektor fungerar. Eftersom det kommer att ingå pris, teknologi, varumärkets 

namn och tjänster senare i avhandlingens modell under metodkapitlet, så kommer 

tidigare forskning inom dessa ämnen att lyftas fram. För att förtydliga vad de fyra 

kategorierna står för, så kommer de att definieras. 

En stor del av detta kapitel kommer även att basera sig på Fus & Fus (2012) modell om 

de olika marknadsförings-strategierna som det teknologiföretaget Huawei använt sig av 

då de etablerat sig i Europa i början av 2000-talet. Flera strategier kommer att 

introduceras i modellen, baserat på de tidigare forskningar som gjorts, för att bilda ett 

bredare spektrum om de olika strategierna som kinesiska teknologiföretag använt sig av. 

2.1 Kinesiska teknologiföretag i Europa 

Då kinesiska teknologiföretag tar sig in på den europeiska marknaden, så söker de 

ständigt efter olika sätt att marknadsföra sig då de ofta stöter på ekonomisk nationalism 

där de etablerar sig (Nicolas & Thomsen, 2008). För att hantera sådana situationer har 

t.ex. det kinesiska teknologiföretaget Huawei valt att satsa mycket på prisstrategi, där de 

erbjuder fördelaktigare produkter än konkurrenterna, samt promotion strategi för att 

fånga intresse (Dmitrijevs, 2020). Huaweis marknadsföringsstrategi i Europa byggde 

mycket på en strategi som Huawei kallade för ”från landsbygd till stad”, där de i Europa 

expanderade till från fattigare länder i öst till mera välbärgade länder i väst (Liu, 2017). 

En stor del av Huaweis framgång i Europa beror också på företagets strategi att 

samarbeta med europeiska företag, som hjälpt Huawei med konsultering och etablering 

(Fu, Sun & Ghauri, 2018). Huaweis kinesiska konkurrent OPPO, som även tagit sig in på 

den europeiska marknaden, har valt att använda sig av strategier som går ut på att 

sponsra populära europeiska evenemang och organisationer för att få publicitet bland 

folket (Xun, 2018). 
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Figur 1 Riskuppfattning och riskförebyggande vid horisontell expansion (Hui, Yiqian & 
Degui, 2008) 

Kinesiska teknologiföretag möter diverse olika utmaningar som bl.a. mikroskopisk risk, 

industriell risk samt företags risk, då de etablerar sig globalt, som t.ex. i Europa (Hui, 

Yiqian & Degui, 2008). Hui, Yiqian och Degui (2008) presenterar en modell för att 

beskriva de utmaningar och risker som kinesiska teknologiföretaget Huawei mötte då de 

expanderade till Europa. 

Makroskopisk risk delas in i politisk- och kulturell risk, där den politiska risken blir 

större samtidigt som ett företag etablerar sig och bygger upp sin verksamhet i ett annat 

land. Denna risk stötte t.ex. företaget ZTE på i Rumänien då ZTE skulle bygga ihop ett 

telekommunikationnätverk, men projektet lades ner p.g.a. politiska oroligheter i landet. 

Till kulturell risk hör ofta personalens beteende, där Huawei delvis haft svårigheter då 

kulturen i Kina är annorlunda än i Europa.  För att tackla dessa problem har Huawei valt 

att etablera sig i mindre oroliga länder och anlitar personal från värdlandet i fråga. De 

kinesiska arbetarna ansvar för ledningen av företaget, samtidigt som den kinesiska 

ambassaden håller en god relation med värdlandet i fråga för att undvika eventuella 

politiska problem. (Hui, Yiqian & Degui, 2008) 
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Till industriell risk hör både konkurrensrisk och teknologirisk. Med konkurrensrisk 

innebär att övriga företag försöker driva bort de företagen som idkar verksamhet inom 

samma bransch och teknologirisk innebär att företag, som t.ex. Huawei, inte hinner med 

i utvecklingen av teknologi för att hålla sin position som världsledande inom 

teknologibranschen (Hui et al. 2009). Huawei har lyckats hantera konkurrens väldigt 

bra genom att använda sig av kostnads- och tjänstestrategier, vilket varit möjligt p.g.a. 

Huaweis låga personalkostnader, samtidigt som Huawei investerar ca. 10% av sina 

intäkter på forskning och utveckling av sina produkter. (Hui et al. 2009) 

Den tredje risken, företagsrisk, handlar om risk inom användning av kapital och risk 

inom personalavdelningen. Då kinesiska teknologiföretag expanderar till Europa 

uppstår det väldigt stora kostnader inom både produktutveckling och anställning av ny 

personal, som företagen bör vara redo att hantera. Ett exempel blev Huawei i stort behov 

av mer kapital då de expanderade till Europa, vilket Hui, Yiqian och Degui (2009) kallar 

för ”törstig sjukdom efter kapital”. Ifall företaget sparar in på personalavdelningen, kan 

det leda till att viktig personal lämnar företaget. Huawei lyckades hantera företagsrisken 

genom att optimera sina tillvägagångssätt och maximera vinstmarginalen för att lyckas 

hålla en god inkomst. (Hui et al. 2009) 

 

2.2 Tidigare undersökning 

Enligt Chen (2004) dominerades den kinesiska teknologimarknaden fram tills 1990-

talet av utländska teknologiföretag som tillverkade produkter av hög kvalitet, speciellt 

inom televisionsteknik. Detta ledde till att priset ofta var alldeles för högt för att den 

vanliga kinesiska befolkningen skulle ha råd att köpa varorna. Till exempel kunde en 

mikro år 1995 som var tillverkad av ett utländskt företag kosta omkring 300 amerikanska 

dollar, medan medellönen bland Kinas befolkning var 357 amerikanska dollar. Detta 

motiverade nya kinesiska företag att börja producera produkter till ett lägre pris (Chen, 

2004), men som uppfyllde kundernas behov (Fu & Fu, 2012) för att vinna 

marknadsandelar i Kina. Då kinesiska företag vunnit förtroende i Kina började de 

expandera utomlands med intresse i Europa. Kinesiska företag förstod att nyckeln till 

den europeiska marknaden var att etablera sig i ett av länderna, vilket ger tillgång till den 

övriga europeiska marknaden (Zhang, Duysters & Filippov, 2012).  

Tidigare undersökning har även visat att Huawei, som hör till ett av Kinas världsledande 

företag inom teknologi, styrs på väldigt liknande sätt som motsvarande företag i Europa 

gällande ledning, anställda och ansvar (Fu & Fu, 2012). Eftersom Huawei skiljer sig från 
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de konkurrenter i Kina som styrs av den kinesiska staten, så är det även relevant att även 

analysera hur övriga kinesiska teknologiföretag (under kinesiska staten) styrs och 

marknadsförs. I Huaweis fall styrs marknadsföringen och försäljningen från Polen då 

det gäller den europeiska marknaden (Drahokaupil, 2017). Eftersom en välutförd 

undersökning om Huaweis introduktion på den europeiska marknaden år 2001 utförts 

av Ke Fu och Dan Fu (2012), så kommer deras artikel att fungera som en viktig källa, 

som kan relateras till övriga kinesiska företag i motsvarande position. I en annan 

undersökning av Ilan Alon (2003) framkommer det att den kinesiska befolkningen är 

mycket ivrigare på att förnya sina elektroniska apparater och gör det betydligt oftare än 

vad européer gör. Detta leder till att marknadsföringen bör vara en hel del mera 

övertygande på den europeiska marknaden i jämförelse med hemlandet Kina (Alon, 

2003).  

Då kinesiska företag tar sig in på den europeiska marknaden är det inte ovanligt att 

företagen söker efter personer med erfarenhet av marknaden för att leda 

marknadsföringen i Europa (Palepu, Khanna & Vargas, 2006). Detta var en metod som 

det kinesiska företaget Haier, som tillverkar hushållsmaskiner, använde sig av så de tog 

sig in på den europeiska marknaden genom att anställa en före detta verkställande 

direktör från en konkurrent på den italienska marknaden (Palepu, et al. 2006). 

Romans Dmitrijevs (2020) tar upp olika förslag på hur det kinesiska teknologiföretaget 

Huawei kan effektivera sina strategier i Europa samt vilka strategier som är mest 

lönsamma för Huawei. Dmitrijevs (2020) föreslår att Huawei bör hitta en mellanhand 

på den europeiska marknaden som delar Huaweis idéer gällande kultur och strategier 

och som är villig att bli en partner på lång sikt. Denna partner med erfarenhet av 

marknaden har även lättare att följa med ändringar som sker i Europa, så att Huawei 

kan anpassa sig till dessa ändringar (ibid). 

Figur 2 Tvärkulturell marknadsföringsstrategi för Huawei (Dmitrijevs, 2020) 
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2.3 Pris 

Det är vanligt att kinesiska företag använder sig av prisstrategier som går ut på att reglera 

priset av produkterna för att maximera försäljningen på den europeiska marknaden 

(Xun, 2018). Enligt Xun (2018) går prisstrategi ut på vanliga priser, special erbjudanden, 

ersättningar, betalningsvillkor och kommersiell kredit, samtidigt som företaget bör vara 

extra uppmärksam med de lokala lagar som gäller vid prissättning av varor. Ett exempel 

på hur kinesiska teknologiföretag tagit in sig på den europeiska marknaden är Huaweis 

strategi då företaget analyserade den europeiska marknaden. Huaweis första investering 

på den europeiska marknaden var i Sverige år 2000, inom mobil teknologi (Drahokoupil 

et. al. 2017). Vid denna tid konkurrerade redan europeiska företag som Nokia, Siemens 

och Ericsson inom högteknologi av mobiltelefoner av hög kvalitet. Huawei förstod dock 

att de inte har möjlighet att konkurrera med kvalitet, vilket ledde till att Huawei började 

fundera på en annan marknadsföringsstrategi och kom fram till att deras fördel är priset. 

Eftersom Huawei hade möjlighet att producera sina varor till en kostnad på 30% lägre 

än konkurrenterna, så la Huawei fokus på den östeuropeiska marknaden där folket över 

lag hade en mindre budget och därför lade mer vikt på priset än på kvaliteten (Fu & Fu, 

2012). Denna marknadsföringsmetod visade sig vara otroligt effektiv, eftersom Huawei’s 

försäljning av smarttelefoner på de fem största marknaderna; Spanien, Frankrike, 

Storbritannien, Italien och Tyskland, ökade med 123% under år 2014 (Dmitrijevs, 2020). 

I längden är det dock svårt för de kinesiska teknologiföretagen att konkurrera med 

fördelaktiga priser. Detta eftersom arbetskostnaderna i Kina stigit med hela 100% från 

år 2009 till år 2019 (China labor cost index, 2019). Fördelen med den europeiska 

marknaden är att den hållits relativ stabil i jämförelse med den asiatiska marknaden. 

Detta gör att olika kinesiska teknologiföretag som t.ex. Huawei har lättare att analysera 

den europeiska marknaden och dess lönsamhet, utan att förvänta sig drastiska 

förändringar i försäljningen (Yeo, Kee, Mo, Ang, Chua, Agnihotri & Pandey, 2020).  

För att kinesiska teknologiföretag ska ha möjlighet att etablera sig i Europa för att sälja 

sina fördelaktiga produkter kräver det dock ett betydligt större resurser än vad många 

kinesiska teknologiföretag är vana vid. För företaget Xiaomi fanns det experter inom 

mobil-marknaden som var väldigt skeptiska ifall Xiaomi skulle lyckas i Europa med 

tanke på de resurser som krävs för att bygga upp ett varumärke och föra 

marknadsföringskampanjer (Gupta & Dhillon, 2014).   
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2.4 Teknologi & produkt 

En produkt är någonting som är antingen materiellt eller immateriellt erbjuds för att 

möta behoven på en viss marknad och kan enligt Guanghui (2019) delas in i 

kärnprodukt, grundprodukt, förväntad produkt, förbättrad produkt och potentiell 

produkt. 

Tidigare dominerades den europeiska teknologmarknaden av både europeiska- och 

nordamerikanska företag, fram tills de kinesiska teknologiföretagen Huawei och ZTE 

lyckades bryta sig in på den europeiska marknaden (Pawlicki, 2017). För att se till att de 

produkter som kinesiska teknologiföretag erbjuder sina nya kunder på den europeiska 

marknaden, så har företaget OPPO valt som strategi att designa sina produkter på ett 

sätt som ska uppfylla behoven hos nya kunder (Xun, 2018). Enligt Xun (2018) erbjuder 

OPPO tre olika kategorier av mobiltelefoner åt sina kunder. Dessa kategorier är; 

mobiltelefoner för lågklassmarknad och mellanklassmarknad som är lämpliga för 

studerande och personer som nyligen börjat arbeta, samt mobiltelefoner 

högklassmarknad som är till för högre uppsatta personer i arbetslivet som kan spendera 

extra mycket (Xun, 2018) 

2.5 Promotion & reklam 

För att fånga intresse bland kunder och bygga viktiga relationer i det lokala samhället, så 

är det vanligt för företag att sponsra olika evenemang genom antingen finansiellt stöd 

eller genom media, speciellt då kostnaderna för att skapa reklamer stiger med tiden 

(Nuseir, 2020). Enligt Nuseir (2020) har även den hårda konkurrensen bland 

kommunikationsteknologi lett till att företag finner nya sätt att främja sin verksamhet, 

var av sponsorering har blivit väldigt populärt. Det kinesiska teknologiföretaget OPPO 

har satsar stort på denna taktik då det gäller att fånga intresse på den europeiska 

marknaden (WARC, 2020). OPPO har valt att sponsra evenemang som Världscupen i 

cricket år 2019, tennisturneringen Wimbledon, fotbollsklubben FC Barcelona och 

tennisföreningarna French Tennis Federation och All England Lawn Tennis Club 

(WARC, 2020). OPPO Globals marknadsföringsdirektör har även uttryckt vikten av den 

europeiska marknaden och att fånga intresse där, genom att säga följande till SportsPro: 

”Jag skulle kalla Europa för toppen av varumärket OPPO [...] ifall man 
verkligen vill vara ett globalt varumärke, så måste vi säkerställa att vi 

är favoritvarumärket i Europa” (WARC, 2020) 
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Förutom sponsorering av diverse turneringar och föreningar i Europa, så har OPPO 

samarbetat väldigt mycket med den spanska fotbollsklubben FC Barcelona för att få 

synlighet på den europeiska marknaden (Xun, 2018). Förutom att sponsra evenemang 

har OPPO lanserat special versioner av smarttelefoner med FC Barcelona som tema. 

Först special versionen var år 2015 av modellen R7 Plus, sedan följande år (2016) av 

modellen R9, samt år 2017 av modellen R11 (Xun, 2018). På liknande sätt har den 

kinesiska datortillverkaren Lenovo bidragit med att sponsra Olympiska vinterspelen år 

2006 som ägde rum i Turin, Italien, där Lenovo hade möjlighet att visa hur sina datorer 

är av världsklass och kan hantera stora mänger data som samlas in under ett så stort 

evenemang som Olympiska vinterspelen (Ladousse, 2009). 

Även Huawei har sett till att använda sig av sponsorering som en 

marknadsföringsstrategi för att fånga folks intresse på den europeiska marknaden 

(Dmitrijevs, 2020). I Storbritannien har Huawei alltid anlitat en lokal reklambyrå som 

sköter Huaweis reklamkampanjer och till skillnad från OPPOs strategi om att sponsorera 

evenemang så använder sig Huawei av kända personer, vars personligheter Huawei 

kombinerar med sina reklamkampanjer (ibid). Enligt Dmitrijevs (2020) har detta lett till 

goda resultat för Huawei, då de lyckats få flera kunder på grund av denna strategi.  Dock 

bör kinesiska teknologiföretag göra en ordentlig undersökning om folkets attityd mot 

potentiella evenemang då de väljer vilka evenemang eller föreningar som de kommer att 

sponsorera (Lu, 2016). Enligt Lu (2016) bör kinesiska teknologiföretag välja att 

sponsorera sådana sport evenemang som kan förknippas med de produkter som 

företaget erbjuder. Ifall ett företag sponsorerar ett evenemang som ger fel bild av 

produkterna som företaget erbjuder, kan det leda till en felaktig bild av företaget och 

minskat intresse för dess produkter (Lu, 2016). 

2.6 Tjänster 

För att vinna förtroende på den europeiska marknaden räcker det inte med att erbjuda 

fördelaktiga varor, utan kunder kommer att behöva reparationer och rådgivning då 

elektronikprodukterna får fel. Detta såg Huawei till att erbjuda då de bröt sig in på den 

europeiska marknaden. Genom att väldigt fort etablera en 7*24 tjänst som erbjöd frakt, 

installation, samt underhållning av produkter lyckades Huawei vinna folks förtroende. 

En stor fördel var att erbjuda tjänsten 24*7 då de flesta konkurrenter i Europa erbjöd 

8*5. (Fu & Fu, 2012)  
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Även företaget Xiaomi satsar väldigt mycket på sina tjänster genom internet. Xiaomi har 

valt att ha väldigt få fysiska butiker och är nästan totalt beroende av dess 

internetplattformer, där Xiaomis absolut största försäljning äger rum samt ordnar 

diverse olika evenemang som rea-kampanjer och diskussionsforum. Detta har lett till att 

Xiaomi byggt upp ett starkt rykte genom att deras kunder spridit ordet (Word-of-Mouth) 

om deras tjänster vidare. (Gupta & Dhillon, 2014)  

2.7 Fusion & allaians 

Det blir allt vanligare att kinesiska teknologiföretag bryter sig in på nya marknader 

genom att använda sig av strategier som går ut på att slå sig ihop med redan etablerade 

företag, köpa in sig i ett annat företag, eller bilda en typ av allians. Genom att bilda en 

allians ger både mera flexibilitet och kräver mindre engagemang (Zhang, Duysters & 

Filippov, 2012). Att samarbeta med redan kända lokala företag fungerar även som en 

genväg till att uppgradera både rykte och makt hos ett företag som etablerar sig på en ny 

marknad (Fu et al. 2018). Enligt Fu, Sun och Ghuari (2018) var detta nyckeln till Huawei 

framgång då de genom att bygga en strategisk allians med teknologijätten Siemens från 

Tyskland, lyckades Huawei förvärva kunskap inom både varumärkes byggande och 

innovativa marknadsföringsstrategier. På motsvarande sätt lyckades kinesiska 

teknologiföretaget ZTE ta sig in i Europa, men via företag som Alcatel, Ericsson, France 

Telecom samt Portugal Telecom (Fu et al. 2018). 

Denna typ av strategi använder sig t.ex. det kinesiska teknologiföretaget Tencent 

Holding (Zacik & Radisic, 2017), som erbjuder tjänster via sociala medier och har även 

etablerat sig som världens största speltillverkare, samt världens fjärde största 

internetföretag efter Amazon, Alphabet Inc. och Facebook (World’s Top 10 Internet 

Companies, 2020). Denna metod använde sig även Kinas största telekommunikations 

leverantör, ZTE, sig av då företaget tog sig in på den europeiska marknaden år 2007 

genom en allians med det brittiska företaget Redcomm (Nicolas & Thomsen, 2008). För 

OPPO var det viktigt att fokusera på europeiska länder där medelinkomsten var högre, 

för att på så sätt kunna dra större nytta av kunderna på marknaden (Liu, 2017). I maj 

2020 inledde kinesiska teknologiföretaget OPPO ett samarbete med det brittiska 

företaget Vodafone i hopp om att öka sin framgång på den europeiska marknaden (Oppo 

Global, 2020). Genom detta samarbete får OPPO tillgång till att sälja sina produkter 

genom Vodafones både detaljhandels- samt näthandelskanaler på den europeiska 

marknaden, medan Vodafone får tillgång till OPPOs produkter som t.ex. smarttelefoner 

med 4g och 5g (Oppo Global, 2020). 
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Genom att slå ihop sig eller köpa in sig i redan etablerade företag, har kinesiska 

teknologiföretag möjlighet att få kunskap gällande kulturen och affärsverksamheten i det 

europeiska landet. I Tencent Holdings fall köpte företaget upp en stor del av Supercell 

från Finland, samt bildade en allians med marknadsföringsföretaget Publicis Group fån 

Frankrike (Zakic & Radisic, 2017). Enligt Defraigne (2017) har kinesiska teknologiföretag 

lyckats ta över europeiska teknologiföretag som försvagats av finanskrisen 2008, genom 

att använda sig av denna metod. Detta har varit en utmaning eftersom både utvecklingen 

av teknologin bland de europeiska teknologiföretagen har varit på en annan nivå, samt 

arbetskraften varit annorlunda än i Kina (Defraigne, 2017). 

2.8 Sammanfattning  

Baserat på de studier som tidigare gjorts, kan man konstatera att kinesiska 

teknologiföretag använder sig av diverse olika strategier då de marknadsför sina 

produkter på den europeiska marknaden. Man kan även konstatera att en del strategier 

har visat sig vara mera populära än andra, som t.ex. prisstrategi, promotion & reklam, 

samt fusion och allians. 

Figur 3 Vidareutvecklad modell av Fus och Fus (2012) modell 

I Fus och Fus (2012) modell ingick pris, teknologi, varumärke och tjänster. På grund av 

faktorer som framkommit i teorin finns det behov av en utveckling av Fus och Fus (2012) 

modell, där faktorerna reklam, samarbete & allians, samt personal läggs till. Behovet av 

att hålla kvar varumärke, vilket fanns i den ursprungliga modellen, visade sig inte vara 

nödvändigt då de faktorer som skulle falla inom ramen för varumärke, kan hänvisas till 

en av de övriga faktorerna istället. 
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3 METOD 

För att kunna besvara de frågor som tidigare nämnts i syftet, kommer denna avhandling 

att använda sig av en fallstudie där flera kinesiska teknologiföretag tas i beaktan genom 

en empirisk undersökning och med ett deduktivt angreppsätt (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). Informationen kommer att samlas in genom intervjuer och 

informationsbaserade nätsidor. Modellen som kommer att användas är en vidare 

utvecklad modell som baserar sig på Fus och Fus (2012) modell om Huawei i Europa, 

vilket presenterades i kapitel 2. De faktorer som kommer att användas från Fus och Fus 

(2012) modell är Pris, Teknologi och Tjänster, varav faktorerna Reklam, Samarbete & 

Allians, samt Personal läggs till i den utvecklade modellen för att kunna erbjuda ett 

bredare perspektiv av de olika strategierna. De fyra kategorierna i den ursprungliga 

modellen är uppbyggd baserat på Huaweis strategier, men eftersom det handlar om ett 

kinesiskt teknologiföretag, så kan modellen användas till de övriga företagen i 

motsvarande position. 

3.1 Val av metod 

Det finns tre stycken vanliga metoder som Saunders, Lewis & Thronhill (2009) 

rekommenderar. Dessa är litteraturundersökning, leda en intervju med en folkgrupp, 

samt intervjua experter. I denna studie kommer litteraturundersökning att användas, 

samt intervjuer med experter. De intervjupersoner som hör till kategorin ”experter” 

baserar sig på de positioner intervjupersonerna har inom det kinesiska 

teknologiföretaget och kan bidra med användbar information till studien. 

För att hålla intervjuerna så lika som möjligt, kommer frågorna att vara samma för alla 

som blir intervjuade, vilket gör analysprocessen smidigare (Saunders et al. 2009). 

Resultaten från intervjuerna kommer att kombineras med argument från diverse 

akademiska artiklar för att uppnå trovärdiga påståenden om de strategier företagen 

använder sig av, problem med dessa strategier, samt hur effektiva de är.  

3.2 Intervjuguide 

I denna studie kommer strukturerade intervjuer att utföras enligt Silvermans (2015) 

förslag, där intervjuaren låter den intervjuade personen i fråga svarar på frågorna utan 

att bli ledd till ett visst svar eller avbruten av intervjuaren. 

Eftersom avhandlingen baserar sin på en studie av flera företag inom samma bransch 

där produktutbudet i stort sett är väldigt lika, så är det viktigt att intervjufrågorna följer 
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samma mönster och inte varierar beroende på vem som blir intervjuad och från vilket 

företag (Patton 2015). De frågor som kommer att variera är frågor för en intervjuperson 

som har kunskap inom ett specifikt område av de faktorer som presenteras i modellen, 

som t.ex. inom sociala-medier/reklamer. 

De intervjuade personerna fick själv bestämma tid och plats, var av intervjuerna utfördes 

genom videosamtal på internet på grund av den rådande Covid-19 situationen. Frågorna 

som besvarades skickades iväg till intervjupersonen minst 24h i förväg, så att hen hade 

tillräckligt med tid att bekanta sig med frågorna. Detta gav även intervjupersonen tid att 

säkerställa att informationen som svaren baserade sig på stämde.   

3.3 Datainsamling 

Vid utförande av en undersökning bör man ta i beaktan den datainsamlingsmetod som 

kommer att användas och se till att den stämmer överens med avhandlingens syfte. Detta 

eftersom det kommer att ha ett avgörande resultat senare under studien (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Forskaren väljer även ifall han eller hon kommer att använda 

sig av antingen primär- eller sekundärdata, var av bägge har både för- och nackdelar 

(Ghuari et al. 2020).  

Enligt Ghuari, Gronhaug och Strange, (2020) är fördelen med att använda sig av 

sekundärdata att materialet redan blivit insamlat genom t.ex. statliga agenturer, 

marknadsforsknings agenturer, olika företag, eller övriga personer och organisationer 

(Ghuari et al. 2020). Detta leder till att forskaren betydligt snabbare kan få tillgång till 

relevant data än ifall han eller hon använt sig av primärdata (Johnston, 2017).   

Dock kan det redan insamlade materialet ursprungligen ha varit menat för ett annat 

ändamål, vilket kan leda till att materialet inte helt och hållet passar in i forskarens studie 

(Ghuari et al. 2020). Detta gör att forskaren bör nöja sig med att det redan insamlade 

materialet eventuellt inte uppfyller kraven i den aktuella studien (Johnston, 2017). I 

denna avhandling kommer den sekundär data som används att basera sig på tidigare 

studier i form av akademiska texter och övriga pålitliga källor. Risken att den 

sekundärdata som kommer att användas i denna avhandling har varit menat för ett 

annan syfte kommer att tas i beaktan då studien utförs. 

Då det gäller primärdata finns det enligt Ghuari, Gronhaug och Strange (2020) tre 

fördelar. Den första är att forskaren har möjlighet att samla in den data som är totalt 

relevant för forskarens aktuella studie och kartlägga materialet på ett valfritt sätt. Den 
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andra fördelen är att forskaren fritt kan välja vem som intervjuas och hur många 

observationsenheter som kommer att inkluderas. Den tredje fördelen är att materialet 

samlas in direkt av forskaren eller eventuella medhjälpare som är medvetna om studiens 

fokus och syfte. Ghuari, Gronhaug och Strange (2020) tar även upp två nackdelar med 

att samla in primärdata. För det första är det dyrt och tidskrävande att samla in 

primärdata, vilket kan vara ett problem för forskare med begränsad tidtabell och för det 

andra är det svårt att skapa data av lämplig storlek. Primärdata kan smalas in genom 

observation, experiment, intervjuer eller enkäter. (Ghuari et al. 2020)  I denna 

avhandling kommer den primära data som används att samlas in genom intervjuer som 

kommer att ske enligt intervjupersonens tidtabell samt önskad plats. 

Efter att materialet samlats in så kommer materialet att analyseras och placeras in i 

vidare utvecklad modell av Fus och Fus (2012) modell som presenterats i kapitel 2.  

Modellen kommer att bestå av faktorerna Pris, Teknologi, Reklam, Tjänster, Samarbete 

& Allians, samt Personal. Av dessa sex faktorer är Pris, Teknologi och Tjänster tagna från 

Fus och Fus (2012) modell. Reklam, samarbete & allians, samt personal är faktorer som 

lagts till för att bilda en modell som erbjuder ett bredare utbud av faktorer av strategier.  

Det kommer även att finnas en beskrivning till orsaken varför vissa resultat föll inom den 

kategori som de gjorde och vad det innebär i praktiken (Fu & Fu, 2012). Ifall det finns 

behov av att vidareutveckla modellen, så kommer det att över 

vägas och eventuellt väljas då den insamlade data skall presenteras (Saunders et. al, 

2009). Faktorer som kan vidareutvecklas är beroende av den information som 

intervjupersonerna erbjuder. 

3.3.1 Presentation av intervjuurvalet 

De personer som intervjuats i denna studie har valts baserat på sin erfarenhet och 

arbetsuppgifter inom olika kinesiska teknologiföretag som etablerat sig i Finland. För att 

få mera specifik information har även personer med mera specifika arbetsuppgifter 

intervjuas, som t.ex. sociala-medier ansvarig, vilket bidrar med mera ingående 

information om de olika sociala-medier kanaler som företagen använder sig av inom sin 

marknadsföring.  

För att hitta det rätta intervjuurvalet, så har snöbollseffekten delvis använts där en 

intervjuperson rekommenderar en annan intervjuperson som har information som 

stöder denna avhandling, vilket leder till ett större urval av intervjupersoner (Ghuari et 
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al. 2020; Patton, 2014). Detta har lett till intervjuer med personer vars arbetsuppgifter 

fokuserar på de faktorer som tas upp i den utvecklade modellen. Samtidigt underlättar 

det processen av att vidareutveckla modellen ifall en intervjuperson presenterar och 

erbjuder information om nya strategier. 

De personer som deltagit i intervjuer har varit Xiaomi Finlands Marknadsförings Chef, 

som get en väldigt bra insyn i hur Xiaomis marknadsföringsstrategier fungerar på den 

finska marknaden. Hen hade även lång erfarenhet från att arbeta på Huawei, vilket ledde 

till delvis information om hur Huaweis strategier fungerar. Genom snöbollseffekten 

intervjuades Xiaomi Finlands Sociala Media Specialist, som erbjöd väldigt användbar 

information gällande Xiaomi Finlands effektivitet på olika kanalerna inom sociala-

medier. Lenovo Sveriges 4p Chef, som känner väldigt bra till Lenovos situation på den 

finska marknaden, vilket ledde till en väldigt informations baserad intervju. Finlands 

Senior Public Relations and Communications Manager deltog från Huawei, vilket ledde 

till data om Huaweis olika strategier på den finska marknaden, samt hur företaget 

hanterar de utmaningar som uppstår. 

Intervjuerna pågick i ca. 30 minuter där den intervjuade personen på förhand hade fått 

frågorna, så att hen visste vilka frågor som kunde besvaras, samt vilka frågor som inte 

kunde besvarar p.g.a. företagets konfidentiellpolitik.  

Personal från kinesiska teknologiföretagen Huawei och One+ beslöt att inte delta i 

undersökningen, vilket gör att resultaten kommer delvis att basera sig på akademiska 

artiklar och nätsidor.  

3.4 Dataanalys 

Denna studie kommer att basera sig på en kvalitativ forskning, var av Spiggles (1994) 

modell kommer att användas. I modellen ingår följande tekniker; kategorisering, 

abstraktion, jämförelse, dimensionalisering, integration, upprepning samt motbevisa 

(Spiggle,1994). Genom att använda dessa sju tekniker är det enligt Spiggle (1994) möjligt 

att organisera data, framställa betydelse, dra slutsatser samt bekräfta konceptuella 

system och teorier som beskriver data. 

Studiens data kommer att kategoriseras i två huvudkategorier, 

marknadsföringsstrategier och risker. Då datan kategoriserats kommer den att 

tydliggörs genom användning av abstraktion och jämförelse, för att tydligare utrycka 

skillnad. För att tydligare jämföra hur de olika kategorierna hänger ihop och dra 
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samband på ett tydligare sätt används dimensionalisering var efter integration genom 

selektiv kodning, vilket innebär att underkategorierna kretsar runt en huvudsaklig 

kategori. Genom iteration har de ovanstående stegen granskats för att ifrågasätta och 

bekräfta validiteten. Eftersom avhandlingen begränsar sig till kinesiska teknologiföretag, 

så kommer målmedveten sampling att användas som refutation, där intervjuer med 

experter kommer att vara källan in datan (Spiggle, 1994).  

De personer som deltagit i studiens intervjuer har besvarat frågor som baserar sig på de 

faktorer som ingick i den utvecklade modellen som presenterats i Figur 3. Dessa frågor 

har varit en blandning av generella frågor där den intervjuade personen haft möjlighet 

att berätta fritt om verksamheten och de olika marknadsföringsstrategier som företaget 

i fråga använder sig av, var efter mer specifika frågor om ämnet har uppföljts. De svar 

som har givits kommer att analyseras och presenteras i den utvecklade modellen med 

hänvisning till syftet. 
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3.5 Studiens kvalitet 

I detta kapitel kommer studiens kvalitet att presenteras och diskuteras. Då det gäller att 

mäta studiens kvalitet, så används ofta två vanliga metoder; pålitlighet och giltighet. Med 

pålitlighet inom studien innebär till vilken nivå som det finns fel i studiens resultat, 

medan studiens giltighet innebär till vilken nivå resultaten implementeras på ett korrekt 

sätt. (Silverman, 2015) Då det kommer till forskningsstrategier, krävs det olika sätt att 

avgöra hur pålitlig forskningsstrategin är, oberoende vetenskapsteorin (Wallendorf & 

Belk, 1989). I denna studie kommer Lincolns och Cubas (1988) fem termer om 

trovärdighet att tas i beaktan. Dessa fem termer är trovärdighet, överförbarhet, 

tillförlitlighet, bekräftelse samt integritet (ibid). Figuren nedanför beskriver hur dessa 

fem termer kommer att användas i avhandlingen. 

Figur 4 Lincoln och Cubas (1988) fem rekommendationer om trovärdighet 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer det insamlade intervjumaterialet att analyseras under samtliga 

rubriker som presenterats i kapitel 2, den Teoretiska referensramen. I detta kapitel 

kommer det insamlade intervjumaterialet samt de relevanta nätsidorna att analyseras. 

För att respektera företagens integritet så kommer de utvalda företagen inte att nämnas 

vid namn då resultaten från intervjuerna presenteras. För att bättre förstå svaren av de 

olika intervjupersonerna, så är det viktigt att komma ihåg att de tre kinesiska 

teknologiföretagen som deltagit i denna studie befinner sig i väldigt olika 

utvecklingsstadier på den finska marknaden. Det företaget som har tidsmässigt längs 

erfarenhet i Finland är Lenovo, näst längst är Huawei och det nyaste av de tre är Xiaomi, 

vars verksamhet började under sommaren 2020 och de beskriver sig som att vara i 

nybörjarstadiet. Detta kommer att leda till att företag som Lenovo och Huawei kan på en 

bredare basis berätta hur de utvecklats, medan Xiaomi inte på samma sätt kan berätta 

om hur de utvecklats på den finska marknaden. Resultaten av intervjuerna kommer att 

föras fram baserat på Figur 3 av Fu & Fu (2013) var av de kommer att analyseras med 

hjälp av Figur 1 (Hui, Yiqian & Degui, 2008) gällande risker. 

4.1 Strategier inom pris 

Resultaten från intervjuerna gällande Xiaomis, Huawei och Lenovos prisstrategier 

kommer att presenteras i Tabell 1, var efter resultaten samt skillnaderna mellan 

företagens prisstrategier kommer att tolkas och diskuteras.  

Företag Xiaomi Huawei Lenovo 

 
 
Prisstrategi 
 

Fokus ligger på att 
konkurrera inom pris. 
 
Låg vinstmarginal 
 
Prissättning 
tillsammans med 
återförsäljare 
 
 
 

Fokus ligger inte på att 
konkurrera inom pris. 
 
Prissättning 
tillsammans med 
återförsäljare 
 
Baserar sig på studier 
och undersökningar  

Fokus ligger inte på att 
konkurrera inom pris. 
 
Prissättning 
tillsammans med 
återförsäljare 
 
Prissätter produkter 
olika baserat på 
produktens syfte. 

 

 
Risker 
 

Teknologirisk 
Kulturell risk 

Kulturell risk 
Konkurrensrisk 

Kulturell risk 
Konkurrensrisk 

 
Strategier 
 

Skapar 
marknadsandelar 
Lita på prissättningen 
 

Lita på prissättningen 
Noggranna 
prisanalyser 

Lita på prissättningen 
Noggranna 
prisanalyser 

Tabell 1  Risk bland företagens strategier inom prissättning 
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Trots att alla tre företagen i denna studie har sina ursprung i Kina och har till väldigt stor 

del konkurrerande produkter, så märks en relativt stor skillnad i hur de lägger sina 

prisstrategier samt till vilka prisklasser de anser att sina produkter bör höra till.  

Xiaomis prisstrategi i Finland bygger till stort sett på regler och principer som kommer 

från hemlandet Kina. I intervjun med Xiaomi så berättar intervjupersonen följande om 

företagets huvudsakliga prisstrategi: 

”Vår prisstrategi bygger till sort sett på att endast ta en 
vinstmarginal på endast 5 % på våra produkter. Med denna strategi 

har vi lyckats erbjuda kvalitet produkter till ett väldigt förmånligt 
pris.” (Xiaomi) 

 
Detta innebär att Xiaomi följer principen att inte prissätta sina varor för att kunna 

maximera vinstmarginalen på sina produkter, utan intresset ligger i att vinna 

marknadsandelar genom att övertyga konsumenten baserat på priset. Att Xiaomi håller 

sig till en låg vinstmarginal för sina produkter är en faktor som gynnar konsumenten, 

som betalar ett förhållandevis lägre pris än ifall vinstmarginalen vore större. Trots att 

detta är en enligt Xiaomi ett väldigt bra sätt att få konsumenter att ge Xiaomi en chans 

genom att konsumera deras produkter, så innebär det att Xiaomi i sin tur inte gör än 

större vinst än 5 % per såld produkt. Att använda sig av låga priser är ett sätt att locka 

konsumenter som är väldigt noggranna med att hålla sig till en lägre budget.  

”Våra produkter passar perfekt för personer som har en mindre 
budget som inte räcker till en t.ex. mobil från Apple eller Samsung 

men söker en produkt av kvalitet”. Detta gjorde det även möjligt för 
Xiaomi i Spanien att bli det mest sålda varumärket bland telefoner.” 

(Xiaomi) 

 
Trots att låga priser lockar kunder, vilket i sin tur leder till mer sålda varor och en ökad 

marknadsandel, så är denna strategi inte totalt riskfri. Den låga prismarginalen innebär 

att det finns mindre pengar att spendera på övriga viktiga faktorer inom företaget. Detta 

innebär att det i sin tur kan uppstå en teknologirisk där ett företag som tar för låg 

vinstmarginal inte har tillräckligt stora resurser för vidareutveckling och kan ha svårt att 

hänga med i konkurrensen. Dock är denna strategi fortfarande en bra strategi att 

använda sig av i början då ett företag är relativt nytt på en marknad för att skapa 

marknadsandelar. Xiaomi som beskriver sig själva att vara i nybörjarstadiet på den 
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finska marknaden och därför inte än kan jämföra sig med tidigare år på den finska 

marknaden, kan i stället basera sina beslut på resultat från andra marknader i Europa 

som t.ex. Spanien där de lyckats bra. En låg prisstrategi gör det dock möjligt för kinesiska 

teknologiföretag att konkurrera med övriga välkända teknologiföretag inom samma 

bransch. 

”Genom att vi håller låga priser och ändå har möjlighet att erbjuda 
kvalitet, så möjliggör det för oss att konkurrera med stora 

varumärken som Apple och Samsung.”(Xiaomi) 

 
Trots att en låg prisstrategi är ett bra sätt att bryta in sig på en ny marknad, så minskar 

fokuset på att hålla ett lågt pris i längden. På marknaden i ett välfärdssamhälle som 

Finland, har det märkts att folk i allmänhet är villiga att betala lite mera för en produkt 

som håller. Detta har till exempel gjort att kinesiska teknologiföretag som Lenovo och 

Huawei som redan etablerat sig på den finska marknaden tidigare än Xiaomi, lägger inte 

längre fokus på att hålla en låg prisnivå och på det sättet konkurrera med de övriga 

teknologiföretagen. Istället ändrar fokuset till att följa med marknaden och prissätta 

produkterna enligt produktens positions strategi. Som till exempel behöver produkter 

vars syfte är att skapa synlighet inte prissättas så högt, utan istället säljas is större 

mängder, medan ”flagship-produkter”, dvs. produkter som företaget satsar stort på, kan 

prissättas högre då dessa produkter inte är menade att säljas i motsvarande kvantiteter 

som de produkter vars syfte är att skapa synlighet. 

”Det finns såklart stora skillnader inom produktsegment. Vissa 
produktsegment fungerar endast som möjlighet för att skapa critical 

mass så då behöver vi inte locka nån marginal på dom, utan dom 
säljer billigare för att säljas i större mängder. Medan våra flag-ship 

produkter behöver inte gå enligt lågt pris utan enligt en stadig 
prissättning” (Lenovo) 

 
Hur de olika kinesiska teknologiföretagens varor prissätts på den finska marknaden 

består inte endast av företagens egna åsikter och önskningar, utan återförsäljarna kör 

även sina egna priskampanjer för att få produkterna sålda. De kinesiska 

teknologiföretagen kan dra nytta av att återförsäljarna gör prissättningen på olika 

kampanjer som de gör, eftersom även återförsäljarna har erfarenhet av att locka kunder 

genom bl.a. prissättning.  
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”På den kommersiella sektorn för våra återförsäljare sina egna 
kampanjer där vi samarbetar en del med hur våra produkter 

prissätts.” (Lenovo)  

 
Visserligen kan det hända att efterfrågan på de produkter som ”är till för att skapa 

synlighet för Lenovo” stiger, vilket i sin tur kan leda till att Lenovos generella 

vinstmarginal sjunker i procent. Dock är detta en situation som kan hanteras genom att 

följa med efterfrågan och reglera den genom att justera prissättningen, vilket är det som 

Lenovo för tillfället gör.  

Då kinesiska teknologiföretag prissätter sina produkter tillsammans med sina 

återförsäljare på den finska marknaden, så kan det uppstå risk för olika åsikter gällande 

prissättning. Denna risk kan klassas som kulturell risk ifall ett kinesiskt teknologiföretag 

får sina instruktioner gällande pris från hemlandet Kina, utan att på en djupare nivå 

analysera ifall samma strategi passar in på den finska marknaden.  

”Vårt marknadsföringsteam påverkar nödvändigtvis inte 
prissättningen på våra produkter, men vi får ge olika insikter som 

baserar sig på olika studier.” (Huawei) 

 
För att undvika potentiell kulturell risk gällande prissättning, så bör det finnas ett 

gemensamt godkännande hur produkterna ska prissättas. På detta sätt håller båda parter 

en god relation, maximerar vinsten på produkterna och skapa ett gott rykte för det 

kinesiska teknologiföretagets varumärke.  

Denna typ av prisstrategi påminner mycket om Lenovos prisstrategi, där dessa båda 

kinesiska teknologiföretag samarbetar med sina återförsäljare för att komma upp med 

ett pris som återspeglar produktens värde. Huawei har dock en viss grund för vad de 

anser att sina produkter är värda, eftersom Huaweis intervjuperson berättar följande: 

”Våra priser baserar sig till stor del på olika studier som vi genomfört 
där det kommer fram i vilken grad som Huawei ses som ett 

premiumvarumärke. Vi följer även med vad man i allmänhet är villig 
att betala för våra olika produkter, som t.ex. en smart 

klocka.”(Huawei) 

 
I och med att företag som Huawei och Lenovo generellt har högre priser, så har de en 

konkurrensnackdel i form av konkurrensrisk mot Xiaomi då det gäller priser. Eftersom 

Huawei redan varit i Finland sedan 2008 så har det kinesiska teknologiföretaget haft tid 
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och möjlighet att samla ihop och analysera vilken typ av prisstrategi som passar bäst på 

den finska marknaden. Genom noggrant anpassa priserna till marknaden, så kan övriga 

kinesiska teknologiföretag hantera konkurrensrisken och få sina produkter sålda till ett 

högre pris än konkurrenten. Här märks en stor skillnad från Xiaomis 5 % baserade 

prisstrategi, som kan ses som ett tillfälligt tryggt val för Xiaomi då Xiaomis 

intervjuperson beskrev företagets tillfälliga situation i Finland som ”nybörjarstadiet”. 

Både Lenovo och Huawei har båda varit betydligt längre och därför kunnat samla ihop 

data, vilket de kunnat basera sina prisstrategier på. 

I teoridelen, kapitel 2.3, framkom det hur Huawei satsat på att vinna marknadsandelar 

genom att hålla att prissätta sina produkter väldigt låg för att övertyga konsumenter att 

välja Huaweis produkter. Dock visar det sig baserat på intervjun med Huawei att detta 

inte är läget längre i dag på den finska marknaden. Under diskussionen gällande 

Huaweis prisstrategi berättar intervjupersonen att:  

”Huawei är över lag ett premium-varumärket. Detta innebär att våra 
priser ska ligga på samma nivå som våra huvudkonkurrenter som 

t.ex. Samsungs produkter. Apple är även en huvudkonkurrent, med 
deras priser är generellt sätt dyrare. Vårt fokus ligger i att erbjuda 
den bästa upplevelsen så att våra produkter känns som premium.” 

(Huawei) 

 
Detta tankesätt tyder på att Huawei i Finland inte är lika fokuserade på att konkurrera 

med priset, utan satsar mera på att själva produkten ska ge konsumenten en upplevelse 

som är värd att betala mer för. Förutom Xiaomis princip på att hålla priset nere genom 

att ha en vinstmarginal på endast 5 %, så påminner Huaweis prisstrategi en hel del om 

Lenovos, där båda företagen värderar sina produkter baserat på vad de anser 

produkterna vara värda.   

4.2 Strategier inom teknologi & produkt 

Kapitel Teknologi och Produkt kommer att handla om de produkter som de kinesiska 

teknologiföretagen har i sitt sortiment och erbjuder på den finska marknaden. I Tabell 2 

kommer en sammanfattning att framföras var efter den data som samlats in från 

intervjuerna kommer att diskuteras.  
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Företag Xiaomi Huawei Lenovo 
 
 
Strategi 
inom 
teknologi 
och produkt 
 

 
Produktutbud valt 
med omsorg. 
 
Mobiltelefon som 
första produkt. 
 
Produktutveckling i 
Finland 

 
Utvecklar 5G nätverk. 
 
Mest kända för sina 
mobiltelefoner och 
smart klockor. 
 
Produktutveckling i 
Finland 

 
Inskaffa IBMs 
varumärket ThinkPad, 
samt Motorola. 
 
Stor satsning på 
produktutveckling. 
 
Miljövänligare produkter 
 

 
Risker 
 

 
Teknologirisk 
Politisk risk 
 

 
Politisk risk 

 
Risk för stora kostnader 
inom forskning och 
produktutveckling. 
 

 
Strategier 
 

 
Stort urval produkter 
”Incognito-mode” 

 
Stor satsning på nya 
produkter  

 
Konsumentmarknad 
som testmarknad 
 

Tabell 2 Risk bland företagens strategier inom teknologi och produkt 

Trots att de kinesiska teknologiföretag som ingår i denna studie erbjuder i väldigt stor 

utsträckning motsvarande produkter, så varierar urvalen tillräckligt mycket för att möta 

olika motgångar och risker. De produkter som Xiaomi, Huawei och Lenovo alla erbjuder 

är mobiltelefoner, där Lenovos mobiltelefoner säljs under varumärket Motorola. 

Bortsett från mobiltelefoner skiljer sig produkturvalet med bland annat Xiaomis 

elskotrar, Huaweis 5 G nätverk och Lenovos bärbara datorer, som exempel på några av 

företagens olika produkter. 

Som tidigare nämnts i kapitel 4.1 så ser Xiaomi sig som ett varumärke som erbjuder 

budget produkter av god kvalitet.  I intervjun med Xiaomi berättar intervjupersonen med 

vilken produkt de bröt in sig på den finska marknaden och varför just med den 

produkten. Ifall ett företag har ett stort urval av olika produkter som de kan välja mellan 

att introducera på en ny marknad, så kan en framgångsrik produkt på en annan marknad 

vara ett bra val. På detta sätt har företaget en specifik grund för varför de valt en eller 

flera specifika produkter i hopp om att de ska väcka intresse och göra det möjligt för 

övriga produkter att i sin tur bli introducerade av efter.  

”Som de första produkterna introducerade vi telefonmodellen Redmi. 
Detta berodde mycket på att denna produkt visat stor framgång på 

den internationella marknaden och branschen av mobiltelefoner 
utvecklas konstant.” (Xiaomi) 
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Ifall telefonmodellen inte visat framgång på den finska marknaden, så har Xiaomi, enligt 

intervjupersonen, över 2000 stycken olika produkter i hemlandet Kina. Detta innebär 

att det vore möjligt att göra nya försök med övriga produkter ifall företaget stöter på 

teknologirisk där konsumenterna inte köper den produkt som Xioami valt att erbjuda. 

Dock blir det allt svårare för ett kinesiskt företag att introducera nya produkter på en 

marknad ifall företaget fått ett rykte att ha produkter som inte intresserar konsumenter.  

Det varierar väldigt dock väldigt mycket på vad det är för typ av produkt som ett kinesiskt 

företag introducerar på den finska marknaden. Telefonerna som företaget t.ex. det 

kinesiska teknologiföretaget Xiaomi erbjuder använder sig av den amerikanska 

programvaran Android, vilket innebär att Kina inte samlar in information genom 

telefonens program. För att kontrollera vad som sparas på mobiltelefoner kan kinesiska 

teknologiföretag använda sig av funktioner som ”incognito-mode”, vilket begränsar hur 

mycket data som telefonerna sparar på telefonen. Detta kan medföra en tryggare känsla 

för användaren ifall det finns misstankar eller oroa att de kinesiska mobiltelefonerna 

samlar in data om användaren som hen inte känner till. 

”Våra mobiltelefoner har funktionen ”incognito-mode”, vilket gör att 
användaren får en större grad av integritet då telefonen används. 
Med andra ord sparas en mindre mängd data i telefonens historik 

men funktionen ger dock inte fullständig integritet då den är 
aktiverad”. (Xiaomi) 

 
Trots att en funktion som ”incognito-mode” inte förhindrar att telefonen fullständigt 

sparar data, så kan denna funktion ses som en teknologi som utvecklats för att erbjuda 

kunderna en tryggare känsla, samt ge användaren mera kontroll över sin telefon och på 

detta sätt förebygga politisk risk genom anklagelser. Detta kan ses som ett steg i rätt 

riktning för att användaren data inte samlas in och utnyttjas på fel sätt. Dock tyder citatet 

på att ”incognito-mode” används för att begränsa sen information som samlas in i USA 

och inte i Kina, men principen är den samma. 

Så det är inte vanligt att ett kinesiskt teknologiföretag behöver oroa sig över att måsta 

handskas med kritik gällande spionage, men det finns dock produkter som väcker oroliga 

känslor. Ett företag som blivit tvungen att handskas med hård kritik av att samla in 

information som utnyttjats av den kinesiska staten på fel sätt är Huawei p.g.a. att de 

utvecklat 5 g nätverk.  



28 
  

”Våra telefoner använder programvaran Android som är från USA, så 
jag vet inte vad de i sin tur samlar in för data. Huaweis hårda kritik 
berodde mycket på deras 5 G nätverk. Jag jobbade då på Huawei.” 

(Xiaomi) 

 
Att ett kinesiskt teknologiföretag får kritik om att företagets produkter samlar in 

information till den kinesiska staten kan ha katastrofala följder för företagets rykte som 

bör hanteras omedelbart. Denna situation som Huawei råkade ut för mellan åren 2019 

och år 2020, beskriver Huaweis intervjuperson som ”krishantering”. Detta kan ses som 

en stor politisk risk där oron över att den kinesiska staten övervakar personers privatliv 

i Finland. I Huaweis fall blev inte endast utvecklingen av 5G nätverket kritiserat, utan 

förtroendet som konsumenter hade för Huaweis produkter i allmänhet sjönk drastiskt 

till följd av detta. Detta ledde i sin tur till en minskad försäljning av Huaweis produkter 

på den finska marknaden.  

”… år 2020 var det krishantering helt enkelt. Politiska utmaningar är 
fortfarande de svåraste för oss.” (Huawei, PR) 

 
Detta innebär att den politiska risken har en väldigt stark inverkan på kinesiska 

företagsverksamhet på den finska marknaden och inverkar inte endast på ryktet av en 

viss produkt, utan har en inverkan på företagets varumärkes rykte som helhet. För att 

hantera situationer som dessa bör kinesiska företag aktivt motverka felaktiga rykten och 

bevisa att konsumenten kan känna sig bekväm med de produkter som hen konsumerar. 

Som aktiv motverkningsmetod kan ett kinesiskt teknologiföretag använda sig av följande 

metoder. 

1. Utveckla nya produktkategorier som uppfyller konsumenternas önskningar så att 

de sakta men säkert stärker förtroendet i ett kinesiskt företag. 

”År 2021 började vi med att bygga nya produktkategorier. Vi 
lanserade helt nya kategorier som skärmar till exempel, vi satsade 

mycket mera på smartklockor och vi var faktiskt nummer ett på 
finska marknaden i slutet av år 2021.” (Huawei, PR) 

 
2. Använder sig av lokal verksamhet inom produktionsutvecklingen som gör att 

konsumenterna kan förknippa produkterna till Finland istället för företagets 

hemland, Kina. 
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”Vi samarbetar med flera universitet till exempel. Om vi tittar på våra 
smartklockor till exempel, dom använder en algoritm som heter True 
Sport och den har utvecklats tillsammans med Jyväskylä universitet.” 

(Huawei, PR) 

 
3. Att förvärva övriga varumärken som redan byggt upp ett gott rykte och är 

välkända på världsmarknaden, vilket stöder kinesiska teknologiföretags övriga 

produkter i längden. 

”Att vi har ett så starkt brand som ThinkPad på kommersiella 
marknaden så har vi haft en möjlighet att stark också komma in och 
göra mera spelmanövrar på konsumentmarknaden. Det har varit den 

stora styrkan, att vi har ett så otroligt stort brand i vår 
brandportfölj.”(Lenovo) 

 
Det kan konstateras att den finska marknaden är öppen till förändringar och ger 

kinesiska företag fler chanser till ett kinesiskt teknologiföretag att bygga upp ett nytt 

rykte, trots stora motgångar. Att Huawei även inom en tidsperiod på två år lyckades ta 

steget från krishantering av företagets varumärkes rykte, till att utveckla en ny produkt 

som tar första platsen på den finska marknaden indikerar att konsumenter på den finska 

marknaden verkligen skiljer mellan ryktet av ett företags olika produkter och drar inte 

hela företagets utbud under en och samma kam. Dock har teknologin bakom Huaweis 

smartklockor delvis utvecklats med hjälp av ett finskt universitet, vilket kan ses som en 

metod att bygga förtroende på den finska marknaden för att ge bilden av att produkten 

delvis är lokal. I och med smartklockornas framgång kan det konstateras att använda 

lokala resurser för produktutveckling skapar förtroende och leder till försäljning och 

större marknadsandelar. På väldigt motsvarande sätt har Xiaomi redan i ett tidigt skede 

etablerat produktionsutveckling på den finska marknaden, vilket gör att de kan 

marknadsföra sina varor som delvis inhemsk teknologi.  

”Vi har börjat med att också utvecklat en del olika teknologier i som 
t.ex. våra kameror i Tammerfors där vår verksamhet stadigt växer.” 

(Xiaomi) 

 
Detta bevisar att det är möjligt för kinesiska teknologiföretag att redan i ett tidigt skede 

etablera en produktvecklingsverksamhet på den finska marknaden utan att ha flera års 

erfarenhet. 
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Anskaffning av företag som redan har ett gott rykte på den internationella marknaden 

fungerar som en stödpelare för att kunna öka sitt produktutbud på den finska 

marknaden. Företaget Lenovo har både köpt upp varumärket ThinkPad av IBM samt 

mobiltillverkaren Motorola, var av båda företagen har sina ursprung i USA. Trots att 

Lenovo idag äger dessa varumärken, så säljs produkterna under varumärket ThinkPad 

och Motorola. Detta kan ses som att Lenovo anser att det inte lönar sig att ändra till att 

sälja produkterna under varumärket Lenovo, utan att det är mera lönsamt att sälja 

varorna under de gamla varumärkena. Lenovo har över lag inte stött på kritik för att vara 

ett kinesiskt teknologiföretag, utan varumärken har skaffats i syfte att stärka Lenovo som 

företag.  

Den kommersiella sektorn för företaget Lenovo är mera vinstbringande än 

konsumentsektorn. Därför är det kinesiska teknologiföretaget redo att ta en större risk 

med att experimentera och introducera sina nya produkter på konsumentsektorn, för att 

sedan minska risken då produkten tas vidare till den kommersiella sektorn. Då en 

produkt introduceras på konsumentmarknaden kan Lenovo samla in detaljerade data 

hur produkten presterat och baserat på den data besluta om produkten är värd att gå 

vidare med och satsa stort på inom den kommersiella sektorn. Intervjupersonen 

beskriver även konsumentmarknaden som en marknad där: 

”Många nya produkter testas och utvecklas på teknologi-sidan och 
därför kan vi gå lite galna lite galna på konsumentsidan […] som 
fungerar väldigt bra som en testplatsform för den kommersiella 

sidan, vilket är våran stora cashcow.” (Lenovo) 

 
Att ha möjlighet att använda sig av en mer eller mindre test-marknad för att sedan ta 

produkterna vidare till den marknad som ett kinesiskt teknologiföretag egentligen är 

intresserad av, kan ses som att förebygga både teknologirisk och risk för användning av 

kapital. Teknologirisken förebyggs genom att följa med kundernas intresse och vilka 

förändringar som behöver ske för att förbättra produkten i form av teknologi, samtidigt 

som företaget kan följa med hur stora kostnader som det uppstår under produktion samt 

oförväntade hinder på marknaden. Som tidigare nämnts i kapitel 4.1 gällande pris, så ser 

Lenovo till att få en ordentlig vinstmarginal vilket i sin tur kan återinvesteras inom 

företagets teknologiforskning. Genom att beskriva att det kinesiska teknologiföretaget 

kan gå lite galna inom sin teknologiutveckling då nya produkter först introduceras på 

konsumentmarknaden, innebär detta att Lenovo är redo att ta större risker inom 

produktutvecklingen för att komma upp med en väldigt framgångsrik produkt. Ett 



31 
  

väldigt gott exempel av en produkt som Lenovo utvecklat på detta sätt är Yoga 

formfaktorn som Lenovo utvecklat.  

”Lenovo kom upp med Yoga formfaktorn för datorer vilket fungerade 
väldigt bra för konsumenter och efter det har vi väldigt lyckats 

hämtat in den i kommersiella sektorn.” (Lenovo) 

 
En annan strategi inom utveckling av teknologi som Lenovo allt mera börjat använda sig 

av på den finska marknaden är satsning på mera miljövänligare produkter.  

”På den finska marknaden har vi börjat satsat väldigt hårt på 
klimatbetydelsen. Vi har börjat införa CO2 offset på en stor del av 

våra produkter.” (Lenovo)  

 
Trots att detta är en faktor som är mera aktuell för Lenovos produkter på den finska 

marknaden än den kinesiska, så är detta en fördel för Lenovo på konkurrensmarknaden 

då det finns konsumenter som tar klimatproblem i beaktan under beslutsprocessen. 

Klimatärenden är över lag ett ämne som det aktivt debatteras om, så det kan ses som en 

fördel att ett kinesiskt teknologiföretag har möjligheten att anpassa sin teknologi till den 

finska marknaden och inte behöver erbjuda samma mindre miljövänliga produkter som 

på den kinesiska marknaden. Att satsa på mera miljövänligare produkter kan ses som ett 

sätt att tackla teknologirisken, vilket är en strategi som Lenovo lyckats utnyttja väldigt 

väl till sin fördel. 

”På sistone har vi märkt att stansen till klimatet och hur vi försöker 
tackla det har fungerat väldigt bra.”(Lenovo) 

 
 

Att använda sig av produktutveckling på den finska marknaden är en faktor som ger 

kinesiska teknologiföretag en konkurrensfördel. Detta eftersom det bidrar till att skapa 

förtroende på marknaden och minskar den politiska risken då produkter kan delvis 

förknippas som inhemska. Denna faktor kan till och med ses som en av de största 

styrkorna som ett kinesiskt teknologiföretag kan ha på den finska marknaden, vilket 

tydligt lyfts fram i intervjuerna.  

”Jag tycker att vår största styrka är att vi faktiskt har två stycken 
olika R&D centers här i Finland. Dom utvecklar t.ex. teknologin 

bakom smartklockor och […] har utvecklat åtminstone fyra stycken 



32 
  

viktiga komponenter bakom hörlurar och mycket bakom 
informationssäkerhet.” (Huawei, PR) 

 
Genom att satsa stora resurser på att utveckla sina produkter i Finland, kan kinesiska 

teknologiföretag som lidit av hård kritik återbygga ett framgångsrikt varumärke som 

kunder är intresserade av. Detta innebär att kinesiska teknologiföretag som på den finska 

marknaden använder sig av inhemsk produktutveckling motverkar teknologirisk på 

olika sätt. Dels genom att varumärket hålls attraktivt på marknaden och dels kan det 

fungera som ett viktigt verktyg för att återbygga förtroende då teknologirisken redan 

blivit ett problem. 

 

4.3 Strategier inom promotion & reklam 

De olika kinesiska teknologiföretagens strategier inom promotion och reklam på den 

finska marknaden presenteras i Tabell 3. Detta för att på ett tydligare sätt presentera de 

olika kinesiska teknologiföretagens strategier inom promotion och reklam på den finska 

marknaden. En diskussion gällande de strategier där företagen tar på sig större eller 

mindre risk kommer även att föras fram. 

Företag Xiaomi Huawei Lenovo 
 
 
Strategi 
inom 
Promotion 
och 
Reklam 
 

Sociala medier. 
  
TV och tidningar för 
över 30 åringar. 
 
Reklam via 
återförsäljare. 

 

Sociala medier. 
 
Samarbete med 
återförsäljare. 
 
PR inom både organisk 
och influensers. 
 
Både kampanjbasis och 
årskontrakt. 

 

Sociala medier. 
 
Samarbete med 
återförsäljare. 
 
Humanitära projekt för 
att hjälpa samhället.  

 
Risker 
 
 

Risk inom 
personalavdelningen 
Kulturell risk 
Risk för användning av 
kapital 

Kulturell risk 
Politisk risk 
Teknologirisk 
Risk för användning av 
kapital 

Kulturell risk 

 
Strategier 
 
 

Lokala marknadsförare Lokala marknadsförare 
Satsning på PR 
Lokal teknologi 

Lokala marknadsförare 

Tabell 3 Risk bland företagens strategier inom promotion och reklam 

Då resultaten från de olika intervjuerna analyserades, så finns det ett tydligt mönster i 

att promotion och reklam är något som alla tre företagen klassar som en väldigt viktig 
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faktor. Detta ledde t.ex. till en snöbollseffekt inom intervjun med Xiaomi, där det 

kinesiska teknologiföretaget på egna vägar erbjöd en intervju med deras Sociala-medier 

expert på den finska marknaden. Intervjun med Xiaomis sociala-medieexpert bidrog i 

sin tur med en mera detaljerad insyn i vikten som Xiaomi lägger på de reklamkampanjer 

som de använder sig av på den finska marknaden. Likaså tackade även Lenovos PR 

expert ja till en intervju, men inhiberade den p.g.a. brist av intresse och hörde inte av sig 

efter det. Dock svarade Lenovos intervjuperson så gott som hen kunde, vilket även bidrog 

till mycket intressant data. Eftersom denna avhandling samlat in data från två personer 

inom Xiaomi, så kallas personen som hittills besvarat alla frågor gällande Xiaomi att 

refereras till ”Xioami” medan Xiaomis sociala-mediaexpert kommer att refereras som 

”Xiaomi, sociala-mediaexpert”. 

4.3.1 Sociala medier som platform 

Användningen av sociala medier är en nyckelkomponent som passar väldigt bra för 

kinesiska teknologiföretag som är både i nybörjarstadiet och för företag som redan 

etablerat sig på den finska marknaden under en längre tid. Denna studie tyder på att 

sociala medier som marknadsföringsplattform är en av de viktigaste komponenterna för 

att få synlighet. Detta beror mest på tre olika faktorer, kostnadseffektivitet, frihet 

gällande innehåll och låga barriärer. Detta leder till att kinesiska teknologiföretag kan 

marknadsföra sina produkter och sitt varumärke på väldigt många olika sociala 

medieplattformer utan att riskera stora kostnadssvårigheter samt för mycket arbete md 

externa intressenter.  

”De absolut mest använda verktyg vi använder oss av då det gäller 
promotion, är sociala medier och av dessa är det Facebook och 

Instagram som vi huvudsakligen använder oss av. Sedan använder vi 
även TikTok, YouTube och Twitter. Twitter använder vi mest på grund 

av tävlingarna Elisa Esports. Budgeten för våra sociala medier är 
omkring 3000 euro per månad.”  (Xiaomi, Social medieexpert) 

 
Styrkan i att använda sociala medier som promotionskanal gör att även ett kinesiskt 

teknologiföretag som fortfarande är i utvecklingsstadiet har möjlighet att få publicitet 

med en väldigt låg budget. Dock behövs kampanjerna framföras av antingen en intern 

eller extern part som ser till att dessa kanaler är i aktiv användning. I detta fall har 

Xiaomi valt att använda sig av en intern anställd som kör kampanjerna, vilket minskar 

kostnaden av mellanhänder. Detta kan dock resultera i risk inom personalavdelningen, 

ifall den anställda får för mycket arbete vilket i sin tur kan dra ned på kvaliteten av 
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innehållet som postas på de olika sociala mediekanalerna. Risken med att huvudsakligen 

använda ”absolut mest” sociala medier som promotionskanal för reklam, är att det 

kräver att kundgruppen använder sig av de sociala mediaplattformerna där själva 

promotionen sker. Detta kan spela in på den kulturella risken, ifall samhället inte 

använder sig av sociala medier till den utsträckningen som de kinesiska 

teknologiföretagen räknat med. Det kan även krävas av kunder att de behöver göra en 

speciell handling för att kunna ta del av de reklamer som sker, i form av t.ex. både följa 

och kommentera på ett vist konto på de olika sociala medierna efter att de redan 

installerat plattformen. Detta kan resultera i för många mellansteg, vilket kan dra ned på 

motivationen att ta del av de kampanjer som förs.  

”Det är väldigt viktigt att vi konstant uppdaterar våra sociala 
medieplattformer dagligen. På Instagram kör vi olika kampanjer och 

tävlingar där våra följare ska kommentera en viss hashtag. Förra 
månaden var det hashtag ”gamewithme” för att vinna en av våra 

speltelefoner.” (Xiaomi, Social-mediaexpert)  

 
Ett kinesiskt teknologiföretag som inte längre befinner sig i utvecklingsstadiet och redan 

hunnit etablera en mera erfaren verksamhet på den finska marknaden kan utvidga sitt 

sortiment av promotionskanaler och reklam till en större grad, genom användning av 

externa parter. De externa parterna har som uppgift att skapa synlighet och assistera 

inom marknadsföringen av ett varumärke och dess produkter.  

”Vi använder Facebook, Instagram och LinkedIn i Finland [...] största 
delen av våra reklamer sker via våra återförsäljare med hjälp av vår 

PR sida.”(Lenovo) 

 
Fördelen med att använda sig av externa parters inom företagens 

marknadsföringsstrategier är att det kan ses som att medföra en viss konkurrensfördel 

då det kan minska risken av den kulturella risken. Externa parters som de kinesiska 

företagens återförsäljare på den finska marknaden är väldigt medvetna om vad som 

väcker kunders intresse inom olika produkter. Detta har lett till att alla företag som ingår 

i denna studie valt att delvis använda sig av externa parters som både återförsäljare 

liksom ”influensers” som hjälp att skapa synlighet för de kinesiska teknologiföretagens 

produkter på den finska marknaden. 

”Vi har i princip fyra nyckelkomponenter inom marknadsföring på 
Huawei. Förstås vanliga reklamer, sedan ”joint-marketing” [...] sedan 
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har vi PR förstås, både organisk och ”paid” och sedan influensers.” 
(Huawei) 

 
Olika promotionskanaler väger olika då det handlar om att få synlighet ute på 

marknaden och speciellt då det handlar om vilken kategori av synlighet som ett kinesiskt 

teknologiföretag är ute efter. Eftersom kinesiska teknologiföretag har lidit mycket av den 

politiska risken och stött på kraftig kritik gällande att de samlat in data som används på 

fel sätt av den kinesiska staten, så har det lett till att promotionskanalen Public Relations 

(PR) blivit en väldigt viktig komponent för att förebygga sådana rykten. Resultat från 

citatet indikerar att företaget Huawei satsar på två olika typer av PR, organisk och så 

kallad ”paid”. Den organiska PR metoden går ut på att på ett strategiskt sätt skapa en 

trovärdig och positiv bild i långsikt på marknaden, medan Huawei genom paid PR köper 

en artikel vars målsättning är att kortsiktigt skapa synlighet och ofta för en viss 

målgrupp. Organisk PR kan tolkas som viktigare än den så kallade ”paid PR” för att 

återbygga förtroende bland kunder på den finska marknaden.  

”Organist PR är den viktigaste kanalen för just Huawei, för vi är ett 
företag som är ganska beroende av allmänhetens förtroende och det 

ät något som vi haft lite problem med.” (Huawei) 

 
 I detta fall är största anledningen att Huawei stötte på hård kritig p.g.a. det 5G nätverket 

som företaget utvecklade, vilket framkom i kapitel 4.2 om teknologi och produkt. PR är 

dock inte endast en väldigt bra marknadsföringskanal ifall för att förebygga negativa 

anklagelser, utan även för att hålla konsumenterna uppdaterade gällande produkter och 

företag som helhet.  

”Största delen av våra reklamer sker via våra återförsäljare med hjälp 
av vår PR sida.” (Lenovo) 

 
Detta indikerar att även kinesiska teknologiföretag som inte mött hård kritik ser ändå 

PR som en av de viktigaste kanalerna inom promotion och reklam för att förebygga 

politisk risk. 

En stor del av det som kinesiska teknikföretag lägger mycket fokus på inom promotion 

och reklam är att föra fram företagens varumärken på den finska marknaden, även så 

kallade ”brands”. Företagens varumärken är det som kunder körknippar produkten med, 

vilket leder till att ifall kunder litar på varumärket så kommer det att ha en positiv 

inverkan på produkter som säljs under det varumärket. 
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”...branden fokuserar vi väldigt mycket på och också teknologin, men 
till exempel pris väldigt sällan.” (Lenovo) 

 
Baserat på citatet kan det konstateras att varumärket ligger betydligt mera i fokus än 

t.ex. vad priset gör hos ett kinesiskt teknologiföretag med lång erfarenhet av promotion- 

och reklamkampanjer den finska marknaden. Dock behöver inte kinesiska 

teknologiföretag lägga lika mycket fokus på varumärket på den finska marknaden, 

jämfört med de övriga länderna i Norden.  

”Vi bryr oss inte lika mycket om brands som Sverige, Norge och 
Danmark gör. Det är lättare för oss att prova nåt nytt. Att det är 

kanske en styrka i Finland, att göra det där jobbet här jämfört med 
några andra länder.” (Huawei) 

 
I och med att den finska marknaden inte lägger lika mycket vikt på själva varumärket, så 

kan detta ses som en mindre risk att varumärkets rykte äventyras då ny teknologi 

utvecklas. Att varumärket på den finska marknaden inte är av lika stor betydelse som i 

de övriga länderna i Norden kan det dock innebära att övriga faktorer spelar en större 

roll. Till exempel kan detta innebära att konsumenters intresse är större inom 

produktutveckling, vilket kan spela in på teknologirisken. Dock har det konstaterats att 

teknologirisk han förebyggas genom att förknippa teknologin till inhemsk produktion. 

4.3.2 TV som promotionskanal  

Som promotionskanal har TV visat sig vara ett mindre användbart verktyg i dagens 

samhälle på den finska marknaden för de olika kinesiska teknologiföretagen då det gäller 

reklam och promotion. Att föra reklam via TV är ett förhållandevis dyrt alternativ med 

tanke på den folkmängd som reklamen når ut till. En stor del av de produkter som de 

kinesiska teknologiföretagen erbjuder i sitt sortiment är teknologi som är menade för en 

kundgrupp som inte hör till aktiva TV tittare. 

”Vi använder oss egentligen endast av TV ifall våran target group är 
över 30 år gamla. Personer under det tenderar att titta så lite på TV 
att det inte är riktigt lönande att satsa resurser på några sekunders 

reklam där.” (Xiaomi, intervjuperson) 

 
Även det kinesiska företaget Huawei använder sig mera av övriga plattformar som t.ex. 

sociala medier för att skapa synlighet, trots att Huawei inte längre är i nybörjarstadiet på 

den finska marknaden. Speciellt för den kundgrupp som Huawei önskar nå fram till, 
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vilket är den ”yngre generationen”. Att använda sig av TV som promotionskanal medför 

företagsrisk i form av risk för användning av kapital. Detta innebär att ett kinesiskt 

teknologiföretag bör budgetera noggrant och avgöra ifall det verkligen är lönande att 

använda sig av reklam i TV som visas tillfälligt för en kort stund i hopp om att rätt 

kundgrupp ser reklamen.  

”Om vi tar som exempel en gaming-skärm som vi lanserade i höstas... 
om vi hade kört en TV kampanj så tror jag inte att det hade varit 
särskilt effektivt för oss. För målgruppen var ganska ung och dom 

tittar inte på TV. Dom tittar kanske på YouTube eller på Twitch... eller 
Instagram... eller TikTok. Det beror på situationen.” (Huawei, PR) 

 
Dock är TV som promotionskanal något som inte ska uteslutas då ett kinesiskt 

teknologiföretag ska marknadsföra sina produkter, eller sitt varumärke som helhet. 

Trots att resultaten tyder på att det inte är lika lönande att köra reklam via TV som på 

social media för produkter vars målgrupp är under 30 år, så finns det ändå en kundgrupp 

som använder sig av TV. Att äldre generationen köper gåvor till yngre generationer vid 

olika högtider bör även tas i beaktan, eftersom vid dessa situationer kan promotion och 

reklam via TV fånga intresset av en äldre generation som väljer att köpa produkter och 

ge den till sitt barn respektive barnbarn till exempel. 

”För branding tycker jag ännu att TV är bra. Det är lite som media 
som Helsingin Sanomat eller Kauppalehti. Det finns en viss status 

fortfarande med TV-kampanjer. Om man vill uppnå alla i Finland, så 
är fortfarande TV ett bra alternativ, men för just tech företag så 

brukar det vara ganska mycket online egentligen och sociala-medier. 
” (Huawei, PR) 

 
Detta innebär att kinesiska teknologiföretag bör undvika risken att lägga ner stora 

kostnader på TV som promotionskanal eftersom det inte medför den synlighet som 

förväntats. Speciellt inte ifall det är frågan om en produkt vars marknadsföringsbudget 

är mindre och som är menad för kunder som hör till den åldersgrupp som ser väldigt lite 

på TV. Printtidningens betydelse är väldigt lika tom TV:n när det gäller promotion och 

reklam på den finska marknaden. På motsvarande sätt är det dock en promotionskanal 

som inte används så mycket av dagens ungdomar. 

”I Finland läser folk som är över 30 år fortfarande tidningar väldig 
mycket jämfört med många andra länder, vilket gjort att vi även 

använder det för att marknadsföra våra produkter.”(Xioami) 
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Detta innebär att printtidningen inte bör uteslutas ut kinesiska teknologiföretags urval 

av promotionskanaler, eftersom det fortfarande kan leda till ytterligare synlighet för 

företagen.  

 

4.4 Strategier inom tjänster 

Tjänster som en komponent inom marknadsföringsstrategi kommer att presenteras i 

form av en figur som sedan kommer att analyseras på en djupare nivå i kapitlet. 

Resultaten från Tabell 3 baserar sig på det som framkommit i intervjuerna, trots att 

företagen i fråga kan ha samma tjänster som inte nämnt i intervjuerna.  

Företag Xiaomi Huawei Lenovo 
 

Strategier inom 
tjänster 
 

 

 
Garantier 
Listat på Hong Kong 
börsen 
 

 

 
Hjälper samhället 

 
Garantier 
Hjälper samhället 
DaaS lösningar 

 

Risker 
 

 

Risk för användning 
av kapital 

Risk för användning 
av kapital 

Risk för användning 
av kapital 
Teknologirisk 

 

 
Strategier 
 

 

Skapar förtroende 
vilket leder till 
försäljning 

Skapar förtroende 
vilket leder till 
försäljning 

Skapar förtroendet 
vilket leder till 
försäljning 
Kontroll över 
tjänsteteknologin 

Tabell 4 Risk bland företagens strategier inom tjänster 

Vad de olika kinesiska teknologiföretagen erbjuder för tjänster är en väldigt viktig 

marknadsföringsstrategi för att skapa en god relation med både kunden och med 

samhället. Till de tjänster som ett kinesiskt teknologiföretag som är i nybörjarstadiet har 

att erbjuda är garantier på sina produkter, vilket i de flesta fallen är 2 två. De två åren 

som Xiaomi valt att erbjuda som garanti, baserar sig på analysen om att en mobiltelefon 

i medeltal byts ut vart annat år. 

”Våra produkter har i de flesta fallen två års garanti för att få 
säljaren att inte behöva oroa sig om att den går sönder.”(Xiaomi) 

 
För att skapa ännu mera förtroende så har företaget Lenovo tagit garantin och 

försäkringar för sina produkter till en annan nivå och erbjuder i vissa fall livstids service 

för att maximera kundens förtroende så mycket som möjligt. 
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”Livstids services i form av försäkringar, längre garantier och 
liknande, är viktiga produktsegment för oss och vi försöker alltid 

packa med det så mycket som möjligt så att kundernas erfarenhet av 
produkten blir mycket bättre när de kan lite på att produkten inte går 

sönder och det kostar för dem mycket.” (Lenovo) 

 
Som det nämndes i kapitel 4.2, så är kundernas förtroende en väldigt viktig faktor för 

kinesiska teknologiföretag på den finska marknaden, i vilket det läggs mycket resurser 

ned på. I och med att företagen erbjuder långa garantier för att vinna kundernas 

förtroende, så kan detta ses som en konkurrensfördel samt en faktor som har en positiv 

inverkan på kundernas beslutsprocess. På motsvarande sätt kan ett företag som inte 

erbjuder långa garantier riskera att kunderna på den finska marknaden känner sig 

obekväma med att köpa en produkt som inte har lika lång garanti som konkurrenten. 

Trots att långa garantier bygger förtroende så innebär garantier att företaget är 

ersättningsskyldiga ifall produkten tar skada inom garantitiden. Detta kan som följd 

innebära stora kostnader som spelar in på risk för användning av kapital. Trots risken 

kan det konstateras att det är värt att satsa på långa garantier för att vinna förtroende. 

Förutom tjänster som är riktade till kunden, så gör även kinesiska teknologiföretag som 

Lenovo och Huawei tjänster som är riktade mot finska samhället. Dessa tjänster har som 

syfte att göra en positiv inverkan på samhället som helhet, och inte som promotion i hopp 

om att direkt öka försäljningen av företagens produkter. 

”Vi har varit inblandade i offentliga sektorns organisationer och 
projekt som dom gör utan att vi förväntat att de köper våra 

produkter eller nåt liknande, utan helt ur eget intresse och försökt 
förbättra vissa saker i samhället. Till exempel [...] det att folk blir 

utestängda ur samhället eller liknande.” (Lenovo) 

 
På väldigt liknande sätt har företaget Huawei en specifik avdelning som arbetar med 

tjänster inom t.ex. välgörenhet för att skapa en positiv inverkan på samhället.  

”Vi har en avdelning som heter PACD vilket betyder public affairs 
communication division så dom fokuserar mest på 

välgörenhetsprojekt och allianser och samarbeten med skolor och 
alla politiska frågor och så vidare.” (Huawei) 

 
Att hjälpa samhället i form av välgörenhet är dock inte en kostnadsfri process. Detta 

innebär att kostnaderna spelar in på risk för användning av kapital och resurserna som 
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används till att hjälpa samhället kunde istället användas till att utveckla produkter, öka 

produktion eller dyrare reklamkampanjer. Trots denna risk så kan det konstateras att 

det är en risk som kinesiska teknologiföretag är villiga att ta eftersom det skapats 

specifika avdelningar som bland annat arbetar med dessa ärenden. Att hjälpa till med 

välgörenhet är en väldigt positiv tjänst och skapar en bild av att ett företag är etiskt och 

vill hjälpa. Med andra ord kan detta även tolkas som en typ av positiv promotion och 

minskar risken för kulturell risk, eftersom välgörenhet ses som en positiv faktor i 

allmänhet. Ifall majoriteten visar sig göra välgörenhetsprojekt, så finns risken att det kan 

ha en negativ inverkan på företag som inte varit delaktiga. 

En annan faktor som visat sig uppskattas allt mer av kunder på den kommersiella sidan 

på den finska marknaden är så kallade Desktop as a Service (DaaS) lösningar. DaaS 

lösningar ger ett skydd åt användaren och gör det svårare för den data som lagras i de 

elektroniska enheterna att bli stulna eller hamn i fel händer. 

”…det är en väldigt stigande del, speciellt gällande DaaS lösningar. 
Det är inte lika vanlig på konsumentsidan men på företagssidan, 
business-to-business sidan börjar det bli mer och mer vanligt.” 

(Lenovo) 

 
Baserat på citatet från intervjun är detta skydd en tjänst som blir allt mera attraktiv på 

den kommersiella sektorn, där företag vill skydda sin information från konkurrenterna. 

Eftersom företagsinformation ofta är hemlig där konkurrenterna kan dra nytta av att 

komma åt konkurrenternas strategiplaner och interna data, så kan detta ses som en 

teknologirisk eftersom DaaS lösningar är en teknologi som utvecklats och bör fungera 

felfritt. Ett fel inom denna teknologi kan leda till att DaaS lösningen inte fungerar som 

det ska och i värsta fall hamnar hemlig information i fel händer. Denna risk kan dock 

hanteras genom att upprätthålla tjänsten omsorgsfullt och följa med olika hot som 

äventyrar tjänsten. I och med detta så innebär det att säkerhetstjänster som DaaS kan 

ses som en konkurrensfördel på den finska marknaden. 

Ett indirekt sätta som kinesiska teknologiföretag kan vinns förtroende på den finska 

marknaden är att börsnotera sina aktier på HongKong börsen där konsumenter har 

möjlighet att köpa företagens aktier.  

”Vi är listade på HongKong börsen och släpper ut information om vår 
verksamhet till allmänheten.”(Xiaomi) 
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Att lägga fokus på att erbjuda allmänheten information om företaget har konstaterats 

vara ett bra sätt att bygga förtroende. Visserligen stämmer detta även genom att erbjuda 

sina aktier till marknaden. Dock kan konsumenterna följa med aktiekursen och 

analysera hur bra det går för företaget. Ifall aktiekursen stiger kan detta bygga 

förtroende, men ifall det visar sig att aktierna ständigt sjunker i värde finns det risk för 

att konsumenter analyserar orsaken och kan förlora förtroendet. 

4.5 Strategier inom samarbete & allians   

Företag Xiaomi Huawei Lenovo 
 
Strategi inom 
Samarbete och 
allians 
 
 
 

Samarbete med 
återförsäljare 
 

Samarbete med 
återförsäljare 

Samarbete med skolor  
Samarbete med 
samhället 

Samarbete med 
återförsäljare 

Samarbete med 
samhället 

 
Risker 
 
 

Kulturell risk 
Politisk risk 

Kulturell risk 
Politisk risk 
Risk inom 
personalavdelning 

Kulturell risk 

 
 
Strategier 
 
 

Brett urval av 
återförsäljare 
 

Brett urval av 
återförsäljare 
Välgörenhet 
Anställa nyutbildade 
Samarbeten med 
universitet 

Brett urval av 
återförsäljare 
Influensers 
Välgörenhet 
Samarbete med 
teknologiföretag 
 

Tabell 5 Risk bland företagens strategier inom Samarbete & allians 

Samarbeten med övriga företag är en väldigt kritisk faktor för att lyckas med både 

försäljning och utveckling på den finska marknaden. I detta kapitel kommer 

avhandlingen att gå in på en djupare och mera detaljerad nivå hur de olika samarbeten 

fungerar som de kinesiska teknologiföretagen har på den finska marknaden. För att på 

ett tydligare sätt presentera resultaten från intervjuerna, så kommer detta kapitel att 

delas in i följande två delar: 

1) Samarbete och allians inom kinesiska teknologiföretagens marknadsföring 

2) Samarbeten och allianser inom utveckling av teknologiprodukter. 

4.5.1 Samarbeten inom marknadsföring 

Ifall ett kinesiskt teknologiföretag inte använder sig av direktförsäljning utan istället av 

mellanhänder till konsumenten, så behövs det så kallade återförsäljare som säljer 
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företagets produkter antingen fysiskt eller elektronisk. Att välja att använda 

återförsäljare som alternativ för att få sina produkter sålda kan ses som ett kritiskt val då 

alla kinesiska teknologiföretag som ingår i denna studie valt detta som alternativ. 

Samarbetet med återförsäljarna innebär inte endast att företagen får en hylla att lägga 

sina produkter på, utan de delar ett gemensamt intresse med återförsäljaren att få 

produkterna sålda. På grund av återförsäljarens intresse att i sin tur sälja produkterna 

så hjälper återförsäljaren till med att skapa synlighet på marknaden och locka kunder att 

konsumera de kinesiska teknologiföretagens produkter. 

”På den kommersiella sektorn håller vi oss nästan hundra procent till 
det som vi kan göra tillsammans med våra återförsäljare och 

distributörer och via den vägen göra road-shows eller liknande.” 
(Lenovo) 

 
Detta innebär att kinesiska teknologiföretag litar på de lokala återförsäljarna att sköta 

delar av företagets marknadsföring, speciellt då det gäller att locka konsumenter som är 

privatpersoner. På väldigt motsvarande sätt använder det konkurrerande kinesiska 

teknologiföretaget Huawei sig av lokala- och bland annat samma återförsäljare. 

”Joint-marketing, det vill säga att vi jobbar tillsammans med till 
exempel Gigantti eller Power eller nån annan återförsäljare och vi kör 

liksom marknadsföringskampanjer med dom” (Huawei) 

 
Samarbeten med återförsäljarna är inte endast en marknadsföringsstrategi för att 

upprätthålla en god försäljning på den finska marknaden, utan återförsäljarna kan även 

vara orsaken till att ett kinesiskt teknologiföretag har möjligheten att etablera sig på den 

finska marknaden i första hand.  

”Det var med hjälp av samarbetet med DNA som hjälpte oss att 
komma till Finland.” (Xiaomi) 

 
Detta innebär att kinesiska teknologiföretag har en väldigt stor konkurrensfördel ifall de 

har ett brett urval av återförsäljare som är villiga att assistera inom marknadsföringen 

och försäljningen på den finska marknaden. Ifall ett företag väljer att inte använda sig av 

återförsäljare, så kan det spela in på både risken för användning av kapital, samt den 

kulturella risken. Då de kinesiska teknologiföretagen ger över en stor del av 

marknadsföringen till sina återförsäljare så minskar på de kinesiska teknologiföretagens 

kostnaden, eftersom de inte behöver sätta ner lika mycket resurser på kampanjer för att 
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få synlighet och öka försäljningen. På detta sätt kan resurserna användas på övrig 

utveckling inom företaget som t.ex. produktutveckling. Återförsäljarna minskar den 

kulturella risken genom att anpassa marknadsföringen till den finska marknaden som 

de har erfarenhet av.  

”Det som våra återförsäljare gör, ger oss mest synlighet från min 
synvinkel.” (Lenovo) 

 
Dels har återförsäljarna makten att ge synlighet till de olika företagen, men de bidrar 

även med mer än det. Som tidigare nämnts är förtroendet som kinesiska teknologiföretag 

har på den finska marknaden en nyckelfaktor för att företagen ska vara framgångsrika i 

Finland.  

”Allianser är ju en väldigt viktig del av att skapa ett pålitligt och 
kanske också meningsfullt varumärke” (Huawei) 

 
Baserat på citatet kan det konstateras att återförsäljarna skapar större värde åt kinesiska 

teknologiföretag än endast säljer deras produkter. Det är inte endast återförsäljare som 

hjälper att förebygga kulturell risk, utan även influensers som har kunders förtroende. 

Dessa influensers har skapat förtroende hos folk som ser upp till dem och på detta sätt 

har de även möjlighet att influera kunders beslutsprocesser.  

”...också använder vi sociala medier själv och vi försöker hålla olika 
sorters events och till exempel använder influensers både på events, 
så att dom hämtar människor dit men också sprider information om 

våra produkter.” (Lenovo) 

 
Att använda sig av influensers kan ses som en konkurrensfördel eftersom det spelar in 

på både de kinesiska teknologiföretagets synlighet samt förebygger förtroende då 

konsumenter blir influerad av den så kallade influenserna. En nyckelfaktor som kan 

konstateras ligga i fokus när det kommer till de allianser som kinesiska teknologiföretag 

använder sig av, är att skapa förtroende för kunden. Liksom Hui, Yiqian och Degui 

(2008) nämnde i sin modell, Figur 1, så förebygger anställning av lokal arbetskraft 

politisk risk. Med detta kan lokala allianser ses som en viktig faktor som även förebygger 

politisk risk bland kinesiska teknologiföretag på den finska marknaden. 

”...väldigt viktigt för oss. Allt från distributörer till återförsäljare.” 
(Lenovo) 
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4.5.2 Samarbeten inom teknologiutveckling  

Ett annat väldigt viktigt samarbete som kinesiska teknologiföretag gör på den finska 

marknaden är att utveckla produkterna och tjänsterna som företagen erbjuder. Detta 

samarbete kan vara både med olika skolor och företag. Som tidigare nämnts så har t.ex. 

Jyväskylä universitet varit med och utvecklat funktionen True Sport i Huaweis klockor, 

som sedan blev den mest sålda klockan på den finska marknaden i slutet av år 2021. 

Detta har lett till att Huawei satsar mycket på samarbeten och allianser med skolor och 

hjälper lokal arbetskraft att börja sina karriärer. 

”Vi har flera program till folk som kommer ut till arbetslivet från 
universitet, så vi satsar på unga talanger ganska mycket.” (Huawei) 

 
Att bilda allianser och samarbeta med finska universitet är ett bra sätt att blanda in 

inhemsk teknologi i produkter. Även denna strategi kan ses som ett sätt att förebygga 

teknologirisk och vinna förtroende både bland kunder som har uppfattningen om att 

teknologin bakom ett kinesiskt företag är totalt från Kina, men också för mera patriotiska 

kunder som ser inhemsk teknologi som pålitligt och tryggt. På motsvarande sätt som 

allianser och samarbeten sker inom marknadsföring, så kan det konstateras att även 

samarbeten inom teknologiutveckling på detta sätt förebygger politisk risk. Att erbjuda 

olika program för att hjälpa folk som kommit ut i arbetslivet kan även skapa en viss 

lojalitet hos de anställda som är tacksamma för chanser de fått att börja arbeta hos ett 

kinesiskt teknologiföretag på den finska marknaden. Denna lojalitet minskar risk inom 

personalavdelning, då personalens tacksamhet och lojalitet i sin tur bidrar till 

motivation att göra bra i från sig inom företaget.  

Kinesiska teknologiföretag kan även ha nytta av att samarbeta med övriga internationella 

teknologiföretag för att uppnå goda resultat. Detta har t.ex. lett till att den kinesiska 

teknologijätten Lenovo skapat ett gott samarbete med stora amerikanska 

teknologiföretag som Microsoft och Intel.  

”...också Microsoft och Intel som vi gör mycket med är väldigt viktiga. 
En stor del av marknadsföringen på business-to-business sidan så 

händer via dom och tillsammans med dom.” (Lenovo) 

 
Genom att samarbeta med övriga internationella teknologiföretag, så kan kinesiska 

teknologiföretag i sin tur hänvisa till att en del av det som kinesiska teknologiföretaget 
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uppnått kommer från ett annat land än Kina. Detta kan ses som en strategi som 

förbygger teknologirisk genom att kinesiska teknologiföretaget förknippar sin 

verksamhet till ett företag med gott rykte som t.ex. Microsoft och Intel. Samtidigt kan 

det spela positivt in på den politiska risken då ett kinesiskt företag samarbetar med en 

annan teknologijätte med framgångsrika produkter. 

Vad som underlättar kinesiska teknologiföretag att yrka verksamhet på den finska 

marknaden är att den politiska risken kan ses vara märkbart lägre än i jämförelse med 

grannländerna i Norden. 

”… en annan styrka är att Finland är kanske lite mera öppen mot 
kinesiska företag i övrigt om vi jämför med andra nordiska länder till 
exempel.” (Huawei, PR) 

 
Detta innebär att utgångsläget är relativt bra för kinesiska teknologiföretag som väljer 

att yrka verksamhet och samarbeta med både samhället och övriga företag på den finska 

marknaden. 

 

4.6 Strategier inom personal 

Företag Xiaomi Huawei Lenovo 
 
 
 
 
 

Verksam inom 
försäljning och 
utveckling 

Verksam inom 
försäljning och 
utveckling 

Verksam inom 
försäljning 

 
Risker 
 
 

Makroskopisk risk 
Teknologirisk 
 

Makroskopisk risk 
Teknologirisk 
Risk inom 
personalavdelning 
Kulturell risk 

Makroskopisk risk 

 
 
Strategier 
 
 

Anställa lokal 
arbetskraft 

Anställa lokal 
arbetskraft 
Erbjuda mer än en hög 
lön 
Visa stor respekt 
 

Anställa lokal 
arbetskraft 

Tabell 6 Risk bland företagens strategier inom personal 

Som det tidigare nämnts så använder kinesiska teknologiföretag sig mycket av externa 

intressenter inom sin marknadsföring och utveckling, men samtidigt så läggs ett stort 

fokus på den interna arbetskraften. Enligt Hui, Yiqian och Degui (2009), så finns det risk 

för makroskopisk risk då ett kinesiskt teknologiföretag etablerar sig i ett nytt land, vilket 



46 
  

kan hanteras genom att anställa lokal arbetskraft. Detta är inget undantag och de 

kinesiska teknologiföretagen som ingår i denna studie är medvetna om detta. Dock är 

det en utmaning för kinesiska teknologiföretag att få tag i rätt arbetskraft, eftersom även 

konkurrerande företag också söker den bästa möjliga arbetskraften. 

”Vi konkurrerar mot dom bästa och dom som har mest pengar att 
satsa på sina anställda, så det är en tuff konkurrens och jag tycker att 
det räcker inte att bara ge dig en väldigt stor lön [...] huvud grejen är 
att attrahera dom bästa talangerna och se till att de trivs.” (Huawei) 

 
Baserat på citatet från Huawei, så kan det konstateras att kinesiska teknologiföretag är 

väldigt medvetna om vikten i en god arbetskraft. Detta eftersom de lägger fokus på att se 

till att de anställda trivs på arbetsplatsen inte endast genom en hög lön utan inser att det 

verkligen krävs annat för att locka arbetare att stanna. Med andra ord försöker de 

förebygga risk inom personalavdelning där konsekvenserna kan vara att de anställda 

lämnar företaget. Kinesiska teknologiföretag kan även använda personal till att samtidigt 

förebygga teknologirisk, genom att anställa lokal arbetskraft som även utvecklar 

teknologin.  

”Vi har hundratals anställda här i Finland och de flesta jobbar med 
R&D, så det är något speciellt och väldigt unikt. Jag vet inget annat 
globalt stort teknikföretag som skulle ha lika mycket lokala resurser 

här.” (Huawei) 

 
Visserligen har det konkurrerande kinesiska teknologiföretaget Xiaomi inte lika stora 

resurser i Finland, men även de satsar på att delvis utveckla sin teknologi lokalt på den 

finska marknaden. 

”I Helsingfors har vi de som arbetar inom försäljning och 
marknadsföring medan vi har personal som arbetar inom 

produktutveckling i Tammerfors.” (Xiaomi) 

 
Baserat på resultaten från Huawei och Xiaomi kan det konstateras att kinesiska 

teknologiföretag har nytta av att anställa lokal arbetskraft inom flera olika avdelningar, 

som t.ex. både inom försäljning och produktutveckling. Att majoriteten inom vissa 

kinesiska teknologiföretag arbetar inom produktutveckling kan även ses som en stor 

konkurrensfördel, då citatet tyder på att det inte är vanligt för internationella 

teknologiföretag att använda sig av lokal arbetskraft på den finska marknaden till en så 

stor del som t.ex. Huawei gör.  
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Att anställa lokal arbetskraft inom produktutveckling är inget som kinesiska 

teknologiföretag är tvungna att göra för att hantera risk för personalavdelning, utan det 

kan även hanteras genom att fokusera på en specifik avdelning. Den kinesiska 

teknologijätten Lenovo har endast etablerats som försäljningsorganisation på den finska 

marknaden, vilket också är ett sätt att planera personalavdelningen. Detta påstår Hui, 

Yiqian och Degui (2009) att kan motverka risken inom personalavdelning.  

”...vi är en försäljningsorganisation i Norden [...] och i Finland jobbar 
överlägset majoriteten på den kommersiella sidan.” (Lenovo) 

 
Då ett kinesiskt teknologiföretag väljer att inte anställa lokal personal att arbeta inom 

produktion och utveckling, så har företagen möjlighet att fokusera mera inom ett annat 

område. Fördelen med att endast etablera en verksamhet inom försäljning innebär att 

resurser kan användas på att övertyga kunder genom marknadsföring och PR, vilket 

nämndes i kapitel 4.3 om promotion och reklam samt i kapitel 4.5 om samarbete och 

allians. Dock faller fördelen med att kunna använda beskrivningen ”inhemsk teknologi” 

bort, vilket kan ses som en konkurrensnackdel då det spelar in på teknologirisken hos 

kunder som föredrar inhemskt. 

Oberoende ifall kinesiska teknologiföretag väljer att anställa lokal arbetskraft inom 

försäljning eller produktion, så är det väldigt viktigt att se till att personalen trivs på 

arbetsplatsen, vilket tidigare poängterades. Detta innebär även att personalen bör känna 

sig bekväm på arbetsplatsen oberoende bakgrund och kultur. 

   ”...det finns en massa olika kulturer på Huawei där den kinesiska 
kulturen syns speciellt i aspekter som självreflektion och stark respekt 

för sina kollegor.” (Huawei) 

 
Att kinesiska teknologiföretagen inkluderar den kinesiska kulturen i form av att 

personalen visar stor respekt mot varandra är en faktor som har en positiv inverkan på 

de anställdas välmående på arbetsplatsen. Genom att skapa en arbetskultur där fokus 

ligger på att respektera varandra oberoende kultur förebygger den kulturella risken 

samtidigt som personalens välmående spelar positivt in på risk bland 

personalavdelningen, så de anställda gärna jobbar kvar.  
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer en avhandlingens resultat att diskuteras, presenteras och 

slutsatser kommer att dras baserat på de resultats som analyserats i det tidigare kapitlet 

om resultat och analys. Figur 5 har skapats för att på ett tydligare sätt beskriva vilka 

risker som de olika kinesiska teknologiföretagen möter på den finska marknaden, samt 

hur dessa risker kan förebyggas genom olika strategier. 

Figur 5 Risker och strategier bland kinesiska teknologiföretag på den finska marknaden 

5.1 Centrala slutsatser 

Huvudsyftet med avhandlingen var att föra fram tre huvudsakliga delsyften. Första 

delsyftet gick ut på att presentera de olika marknadsföringsstrategier som kinesiska 

teknologiföretag använder sig av på den finska marknaden. Efter det presenterades de 

risker som uppstår under processen och varför. I det tredje delsyftet presenterades de 

strategier som företagen som ingick i studien använder sig av för att kunna förebygga de 
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risker som analyserats i den andra delsyftet. I Figur 5 sammanfattas resultaten, där 

kinesiska teknologiföretags största marknadsföringsstrategier (Promotion & Reklam, 

Samarbete & Allians och Teknologi & Produkt), är ovanför mitten med starkare ramar 

och tydligare streck. De tre marknadsföringsstrategier (Tjänster, Personal och Pris) som 

är mindre i fokus är under mitten och har tunnare ramar och svagare streck. 

För delsyftet 1 samlades data in baserat på Figur 3 i kapitel 2.8 gällande komponenterna 

pris, teknologi & produkt, promotion & reklam, tjänster, samarbete & allians, samt 

personal. Intervjupersonerna besvarade frågorna baserat på deras egen erfarenhet och 

berättade på en djupare nivå hur de olika kinesiska teknologiföretagen marknadsför sig 

på den finska marknaden. Svaren som intervjupersonerna bjöd på bevisade att kinesiska 

teknologiföretag på den finska marknaden marknadsför sig på väldigt liknande sätt där 

huvudfokuset är bland annat att vinna konsumenternas förtroende. Trots att 

huvudfokuset är väldigt lika, så tyder resultaten på att olika kinesiska teknologiföretag 

valt att uppnå detta genom olika marknadsföringsstrategier, som till exempel 

teknologiutveckling på den lokala marknaden, eller endast av att etablera sig som 

försäljningsorganisation.  

I delsyftet 2 analyserades svaren från intervjuerna och risker inom de olika 

komponenterna fördes fram i form av både tabeller i början av varje delkapitlen och med 

djupare analyser och konstateranden där efter. Riskerna som analyserades bygger på 

Figur 1, riskuppfattning och riskförebyggande av Huis, Yiqians och Deguis (2008) från 

kapitel 2.1. Riskerna som uppstår då kinesiska teknologiföretag beror väldigt mycket på 

de produkter som erbjuds där teknologirisk kan ses som den risk med störs sannolikhet 

att uppstå. Även den kulturella risken drabbar flera av de komponenterna som 

analyserades. Dock visade sig konkurrensrisken, där övriga företag försöker driva bort 

de kinesiska teknologiföretagen (Hui, Yiqian & Degus. 2008) vara väldigt låg och istället 

samarbetar företagen aktivt på den finska marknaden. 

Delsyfte 3 presenterar olika strategier baserat på analyser från delsyfte 2 om hur 

kinesiska teknologiföretag kan förebygga dessa risker. Vid detta skede varierar 

förebyggandet av risker relativt mycket baserat vilken typ av verksamhet som yrkas på 

den finska marknaden. En väldigt viktig strategi för att vinna förtroendet på marknaden 

är att förknippa produkterna till Finland. Detta kan kinesiska teknologiföretag göra 

genom att lokal produktutveckling, men också genom att anställa lokal arbetskraft, vilket 

stämmer överens med teorin som presenterats av Hui, Yiqian och Degui (2009) i kapitel 
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2.1. Ifall risken leder till krishantering i form av nedsatt rykte, så kan ryktet återbyggas 

med hjälp av produktutveckling där lokal arbetskraft aktivt involveras. 

5.2 Teoretisk kontribution  

I detta kapitel kommer de teoretiska kontributionerna som avhandlingen medför att 

presenteras. Det kommer även att dras kombinationer mellan de strategier och risker 

som studien tidigare tagit fram.  

Tidigare forskning som gjorts av Fu och Fu (2012) angående kinesiska teknologiföretags 

strategier tyder på att företagen fokuserar på pris, teknologi, tjänster, samt varumärkets 

namn. Tidigare forskning visar att kinesiska teknologiföretag försöker samarbeta med 

europeiska företag (Fu, Sun & Ghauri, 2018) och anställer personer med erfarenhet av 

marknaden (Palepu, Khanna & Vargas, 2006) för att hjälpa driva verksamheten. Detta 

stämmer överens med resultaten från avhandlingen, som samlade in data på en djupare 

nivå. Alla företag som deltog i denna avhandling var överens om att samarbete och 

allians är en av de viktigaste faktorerna, där det även framkom att kinesiska 

teknologiföretag får mest synlighet genom det som samarbetsparterna gör. 

Studien som utfördes i denna avhandling visade att av de fyra faktorer som tidigare 

forskats i, så låg endast teknologi i stort fokus som marknadsföringsstrategi. Detta gör 

resultaten bidrar till mycket nya data, eftersom avhandling tog steget vidare och samlade 

även in data gällande kinesiska teknologiföretagens personal, promotion och reklam, 

samt samarbeten och allianser.  Genom att inkludera ytterligare tre faktorer i studien, 

bidrog det till data som visade att samarbete och allianser hör till de viktigaste faktorer 

som kinesiska teknologiföretag är i behov av i sin verksamhet på den finska marknaden. 

Varumärkets namn inkluderades delvis i teknologi och produkt delen, där resultatet 

visar att kinesiska teknologiföretag som äger starka utländska varumärken kan stöda sig 

på dessa för att skapa värde till företaget som helhet. Samarbeten och allianser sköter 

även delar av företagens prissättningar och marknadsföringskampanjer, eftersom detta 

fungerar bäst enligt kinesiska teknologiföretag på den finska marknaden. 

Trots att tidigare undersökning påstår att kinesiska teknologiföretag försöker tävla med 

ett lägre pris (Chen, 2004), så är detta en faktor som sällan är i kinesiska 

teknologiföretagets fokus på den finska marknaden, förutom Xiaomi som satsar på att 

endast hålla en vinstmarginal på 5 %. Både Huawei och Lenovo beskrev priset som en 

faktor som de väldigt sällan använder för att övertyga konsumenter. Risken med låga 

vinstmarginaler är att det blir lite pengar över till vidare utveckling, vilket kan spela in 
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på teknologirisken. Denna faktor togs inte i beaktan i tidigare undersökningar, men 

resultaten visar att kinesiska teknologiföretag satsar på att övertyga kunder genom att 

erbjuda kvalitet produkter mera än billiga produkter. På den finska marknaden är 

produktens kvalitet av väldigt stor betydelse för att vinna konsumenters förtroende och 

därför gick denna avhandling in på en djupare nivå hur de olika kinesiska 

teknologiföretagen bygger förtroende genom sina produkter. Hui, Yiqian och Degui 

(2008) beskriver baserat på sin tidigare forskning att den politiska risken blir större då 

ett företag etablerar sig i ett nytt land. Dock beskrivs det inte varför, vilket denna studie 

har kartlagt. I och med att Huawei är ett företag som hamnar ut för krishantering på 

grund av politisk risk den finska marknaden, så kunde studien bevisa att orsaken beror 

på de produkter och tjänster som företager erbjuder. I Huaweis fall var det frågan om 

deras 5G nätverk som kunde förknippas till att den kinesiska staten samlar in personlig 

information via nätverket, vilket ledde till krishantering för Huawei. Krishanteringen 

som följd av politisk risk som ledde till hård kritik hanterades genom att både utveckla 

totalt nya produktsegment och med hjälp av lokala resurser.  

Tidigare undersökning av Palepu, Khanna och Vargas (2006) påstår att kinesiska 

teknologiföretag är i behov av att anställa lokal arbetskraft med erfarenhet. Dock visar 

resultaten att bara det är frågan om lokal arbetskraft så räcker det till och med att 

utveckla produkter med lokala på universitetsnivå. Redan detta förebygger teknologirisk 

då det leder till ökad försäljning, som t.ex. Huaweis smartklockor som utvecklades med 

Jyväskyläs universitet. 

Faktorn promotion och reklam som lades till som en marknadsföringsstrategi i denna 

avhandling visade sig höra till en av de viktigaste marknadsföringsstrategierna på den 

finska marknaden. Kinesiska teknologiföretag satsar väldigt mycket på bland annat 

tävlingar, evenemang, reklamer, PR och influensers för att få synlighet till sina 

produkter. Denna faktor spelar delvis in på samarbete och allians, där tidigare forskning 

av Hui, Yiqian och Degui, (2008) påstår att kulturell risk hör ihop med personalens 

kinesiska beteende, men hanteras genom etablering i mindre oroliga länder och med 

lokal arbetskraft som personal. Detta argument stärks av denna avhandling, då de 

kinesiska teknologiföretagen använder sig stor stort sett av externa parters för att skapa 

synlighet för sina produkter på den finska marknaden.   
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5.3 Implikationer för övriga teknologiföretag på den finska marknaden 

Resultaten i denna avhandling kan implementeras av både utländska företag som ett 

stöd för att undvika olika svårigheter på den finska marknaden som är både vanliga och 

självklara, men även att förebygga risker som företag med lång erfarenhet har lärt sig 

under en längre tid att motarbeta. Förutom nyetablerade företag kan även lokala företag 

dra nytta av de strategier som kinesiska teknologiföretag använt sig av för att skapa 

förtroende och ta över nya marknadsandelar i ett ursprungligen främmande land som 

Finland. Beroende på företagens verksmanhet, så kan implementering av de resultat som 

presenterats spara på företagens resurser och undvika stora kostnader som följd av de 

risker som inte företagen tagit i beaktan. Dessa resurser kan företagen i sin tur använda 

för att satsa på konkurrensfördelar och maximera verksamheten.  

Ett företag som stött på hård kritik och är i behov av att återbygga sitt rykte, kan 

implementera de strategier som till exempel Huawei använde sig av för att går från 

statusen krishantering till att ha produkter som blir mest sålda på den finska marknaden 

ett par år senare.  

5.4 Potentiella brister i studien 

Trots att denna studie baserade sig på verkliga risker och strategier som presenterats 

baserat på omsorgsfullt gjorda intervjuer med relevanta representanter, så finns 

potentiella brister som kan tas i beaktan. Denna studie baserade sig på data från endast 

tre kinesiska teknologiföretag, trots att det finns ett större urval kinesiska 

teknologiföretag etablerade på den finska marknaden. Dock är detta nödvändigtvis inte 

en brist, eftersom de tre kinesiska företagen skilde sig tillräckligt från varandra och hade 

väldigt olika erfarenheter på den finska marknaden.  

Intervjupersonerna fyllde kvoten att vara relevant person för denna studie, men som 

följd av att en person drog sig tillbaka från intervjun så samlades färre åsikter och 

erfarenheter in till avhandlingen. Trots detta deltog en intervjuperson från samma 

företag och kunde svara tillräckligt med frågor, vilket bidrog till att studien inte gick 

miste om ett helt företag.  
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5.5 Föreslag till fortsatta studier 

I och med att denna avhandling fokuserade på olika risker och de strategier som företag 

använder sig av för att förebygger risker med inom sina marknadsföringsstrategier, så 

fanns det endast tid för en begränsad mängd data. Detta innebär att vidare studier kan 

gå djupare in på de faktorer som kinesiska teknologiföretagen är i behov av för att kunna 

implementera de strategier som de berättade om i denna avhandling. Genom att samla 

data på en djupare nivå vad kom krävs för ett kinesiskt teknologiföretag att 

implementera de marknadsföringsstrategier som presenterats i denna avhandling, så 

kan en bättre bild ges av vad för strategier som är möjliga för hurdana företag. Till 

exempel framgick det att lokal arbetskraft och produktutveckling bidrar till ökat 

förtroende i kunders ögon, men hurdana resurser krävs det för att sätta igång lokal 

produktutveckling.  

Denna avhandling baserar sig på en kvalitativ studie med 4 intervjuer från 3 olika 

kinesiska teknologiföretag som berättade om de strategier som de tacklar olika risker 

med. Dock är dessa risker från företagens synvinkel och strategierna baserar sig på vad 

de kinesiska teknologiföretagen anser locka konsumenter, vilket innebär att 

konsumenter är en nyckelfaktor för att kinesiska teknologiföretag ska fungera på den 

finska marknaden. För fortsatt studie kunde konsumenternas åsikter tas i beaktan 

genom en kvantitativ studie om de faktorer som konsumenterna värdesätter hos 

kinesiska teknologiföretag på den finska marknaden. Dessa resultat kunde jämföras med 

de resultat som presenterats i denna studie och dra en slutsats ifall kinesiska 

teknologiföretag och konsumenter på den finska marknaden har samma uppfattning om 

vilka strategier som lockar till försäljning.  

Trots att denna avhandling baserade sig på insamlat data från kinesiska 

teknologiföretag, så kunde även Huis, Yiqians och Deguis (2009) modell gällande risker 

användas för en studie om företag från både övriga länder och inom övriga industrier. 

Som resultaten i denna avhandling bevisar, så ligger företagens fokus på att bygga 

förtroende för att få sina produkter sålda, vilket är en faktor som kan ligga i övriga 

industriers intresse likaså.  

Vidare studier med nya resultat skulle bidra till en bättre och djupare uppfattning om 

vilka risker som företag bör förebygga genom olika strategier och på detta sätt underlätta 

verksamheten för företag som önskar maximera sina resurser.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

1. Which are the main platforms that you use as marketing strategies on the Finnish 

market and how are these platforms used? 

2. Which of these platforms has proven to be the most successful in Finland and 

why? 

3. What are your strategies when it comes to: 

- Price 

- Technology 

- Commercials 

- Services 

- Alliance/Cooperation 

- Human resource 

 
4. Are there any marketing strategies that have been less affective lately 

(overpowered by other strategies)? 

5. How does the marketing strategies on the Finnish market differ from your 

homeland, China? 

6. What challenges do you face during the marketing process in Finland and why? 

7. How do you deal with these challenges? 

8. What would you say are your strengths on the Finnish market? 

9. Is there a certain marketing campaign or situation that has contributed extra to 

your success on the Finnish market that comes to mind? 

 

Social-media questions 

1. Which social-media channels do you use? 

2. Which products are presented on the social-media channels? 

3. Which factors are focused on the social-media channels? 
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4. Which platforms do you use for which target group? (age/gender/income) 

5. How would you rank Huawei’s social-media channels based on price 

effectiveness?  

6. Which platforms are the more challenging to use in case for marketing?  

7. How does Huawei deal with the challenges from questions 8? 

8. Is there a certain event/product/commercial that comes the mind when talking 

about Huawei’s social-media marketing? 

 


