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Han ger dig säkra råd 

Han ger dig säkra råd 

Vi står inför ett historiskt maktskifte. 
Tyngdpunkten i världen flyttas bort
från de trötta ekonomierna i Europa,
USA och Japan till utvecklingsländer
som Kina, Indien, Indonesien och 
Brasilien. 

”Bolag som vill växa måste sikta 
in sig på de nya snabbväxande
marknaderna som väntas svara 
för 70–90 procent av den globala
tillväxten i de flesta branscher de
närmaste fem tio åren.” 

Det säger Asienexperten Peter
Lennhag som ser Kina som bästa
alternativet.
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PEKING
�Peter Lennhag, med över 25 års erfarenhet
i Asien, har undersökt vilka storföretag som
är bäst positionerade för att växa i utveck-
lingsländerna, alltså de marknader som år
2050 kommer att ha 86 procent av världens
befolkning. 

Lennhag tittar dels på hur stor andel av bo-
lagens försäljning som nu ligger på dessa nya
marknader och dels på hur snabbt försälj-
ningen har växt. 
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70 procent på nya marknader
Till dem som har bäst utsikter hör Ericsson,
Nokia, ABB, Atlas Copco, Scania och kosme-
tikaföretaget Oriflame. Det sistnämnda har
70 procent på nya marknader och har haft en
tillväxt på 50 procent 2006–2008.

Däremot ser det inte lika ljust ut för bolag
som Skanska, Trelleborg, Husqvarna, Hol-
men, Securitas och Boliden. De förlitar sig
alltför mycket på svaga marknader i Europa
och USA.

Peter Lennhag anser att Kina bör spela en
huvudroll i företagens strategi om de vill öka
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tillväxten. Asien blir den dominerande kon-
tinenten, men Indien hålls ännu tillbaka av
dålig infrastruktur och av utbredd fattigdom.
Över hälften av Indiens befolkning lever än-
nu på mindre än 1 krona och 50 öre om da-
gen.  
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Endast Kinas ekonomi växer
Den globala krisen påskyndar omställning-
en. Europa och USA kan på sin höjd nå en
BNP-tillväxt på 0–1 procent i år, medan ut-
vecklingsländerna väntas hamna på 5 pro-
cent. Kina ser ut att klara 7–8 procent i år. Det
tar tid innan Europa och USA har bantat bort
överkapaciteten samtidigt som osäkra kon-
sumenter försöker öka sitt sparande. 

”Vi har inte sett slutet på bankkrisen i Eu-
ropa och USA. Europa har dessutom en ökan-
de andel äldre i befolkningen. Det minskar
utsikterna för tillväxt. Japan har samma pro-
blem med åldersstrukturen”, säger Peter
Lennhag.

Den kinesiska ekonomin började däremot
återigen öka farten första kvartalet i år, påpe-
kar Peter Lennhag. Av världens tio största
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ekonomier är det bara Kina som växer och är
på väg att gå om Japan. 

Kina har fortfarande en yngre befolkning
och på sikt drivs tillväxten av den fortsatta in-
dustrialiseringen och urbaniseringen. I dag
bor 48 procent i städerna. Men under de när-
maste 20 åren väntas stadsbefolkningen öka
från 650 miljoner personer till 1 miljard. 
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Skalfördelar utanför Kina
Kina är viktigt både som marknad och pro-
duktionsbas. För att kunna konkurrera glo-
balt är det bra att utnyttja det låga kostnads-
läget i landet, men enbart den kinesiska
marknadens storlek ger också företagen skal-
fördelar i försäljningen utanför Kina.

Redan i dag är landet världens största
marknad för bilar, öl, cement, hissar, räls och
system för höghastighetståg, internet, da-
torspel online, järnmalm, stål, vitvaror och
många andra varugrupper.

Men närvaro i Kina ger inte automatiskt
framgång, understryker Peter Lennhag.

”Utländska företag tenderar att lyckas bäst
i Kina i branscher som kräver hög intensitet

Skalfördelar utanför Kina
Kina är viktigt både som marknad och pro-
duktionsbas. För att kunna konkurrera glo-
balt är det bra att utnyttja det låga kostnads-
läget i landet, men enbart den kinesiska
marknadens storlek ger också företagen skal-
fördelar i försäljningen utanför Kina.

Redan i dag är landet världens största
marknad för bilar, öl, cement, hissar, räls och
system för höghastighetståg, internet, da-
torspel online, järnmalm, stål, vitvaror och
många andra varugrupper.

Men närvaro i Kina ger inte automatiskt
framgång, understryker Peter Lennhag.

”Utländska företag tenderar att lyckas bäst
i Kina i branscher som kräver hög intensitet

i forskning och utveckling eller marknads-
föring. I andra branscher tenderar de att få
låg lönsamhet.”

i forskning och utveckling eller marknads-
föring. I andra branscher tenderar de att få
låg lönsamhet.”

Råd för Mittens rike
När det gäller enklare tillverkningsindustri
med låga arbetskostnader och effektiv distri-
bution är det kinesiska företag som lyckas
bäst på hemmaplan. 

Andra råd från Peter Lennhag för bolag
som vill framåt i Mittens rike:

ºUtveckla en produktstrategi, överväg om
produkten ska anpassas för lokala prefenser.
Alltför många västerländska företag försöker
möta den knivskarpa konkurrensen i Kina
med ”me too-produkter”, det vill säga varor
som alltför mycket liknar dem som redan
finns på marknaden.

ºDet krävs seniora chefer med erfarenhet
i Asien och en djup förståelse för regionen.
Men odla också lokala ledartalanger och för-
sök skapa en kultur som premierar resultat. 

º”Go native”. Lägg forskning och utveck-
ling, design, inköp och försäljning i Kina.
”Du kan inte överleva i Kina utan att bli ett 
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 för att lyckas i Kina
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kinesiskt bolag”, har chefen för koreanska
elektronikjätten Samsung sagt.

ºSe till att beslutsvägarna mellan huvud-
kontoret i Sverige och organisationen i Kina
inte är för byråkratiska. Delegera de flesta av
de strategiska besluten till lokal nivå.

ºUtan en bra säljorganisation spelar det
ingen roll hur bra produkt du har. Lägg re-
surser ute i provinserna med regionala sälj-
team och håll kontakt med lokala myndig -
heter.

ºHa bra kontroll. Det har hänt att lokal
personal har tagit över företag inifrån eller
startat konkurrerande verksamhet när de
fort farande har varit anställda.

ºGenerellt är det bättre att driva verk-
samheten som ett helägt utländskt företag än
som samriskföretag. Ska du köpa kinesiska
bolag måste du göra grundlig due diligence,
här slarvar förvånansvärt många.

ºTillverkar du så billigt som möjligt? Det
gäller att vässa vapnen eftersom den globala
konkurrensen ökar under och efter lågkon-
junkturen. Inte minst blir de kinesiska före-
tagen svåra medtävlare på många markna-
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Sparar mellan 30 och 70 procent
”Västerländska företag kan lätt fördubbla
den andel som de producerar i lågkostnads-
länder eller köpa in direkt utan mellanhän-
der. Då kan de spara mellan 30 och 70 pro-
cent”, säger Peter Lennhag.

Han uppmanar de utländska bolagen att
inte underskatta de kinesiska konkurrenter-
na. Han identifierar många starka utmanare
från Kina som har etablerat sig globalt.

Där finns till exempel Lenovo (datorer),
Huawei och ZTE (telekomleverantörer),
Haier och Hisense (vitvaror), BYD (ladd-
ningsbara batterier) och Galanz (mikrovågs -
ugnar).
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”Det är nu det gäller”
De gör precis som japanska bolag har gjort
tidigare, det vill säga använder sin kunniga
och billiga personal och sina skalfördelar
samtidigt som de hela tiden uppgraderar
kvaliteten. 
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”Kina är inte så beroende av att exportera
till USA som man tror. Över hälften av ex-
porten går till andra nya marknader”, säger
Peter Lennhag.

Han anser att det brådskar att skaffa sig ett
bra fotfäste i Asien. 

”Det är nu det gäller att se bortom den eko-
nomiska nedgången och hitta möjligheterna.
Liknöjdhet och en bindning till status quo är
de verkliga farorna.” �
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Ericsson leder i Asien
�Svenska storföretag med störst andel 
i Asien av bolagets totala försäljning 2008

PROCENT

Ericsson 30
ABB 26
Atlas Copco 23
Hexagon 20
SKF 19
AB Volvo 18
Källa: APEA
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Peter Lennhag
�Aktuell: Vd för det egna konsultbolaget Asia
Pacific Executive Advisors, APEA, med svenska
och andra europeiska storföretag i regionen som 
klienter.  
�Ålder: 55 år.
�Bor: I villa  utanför Genève. I Asien, mest Kina,
minst tio dagar varje månad. Flyttade från 
Stockholm till Singapore 1982.
� Familj: Hustrun Mabel och dottern Isabella, 
17 år,  studerande.
�Resdagar per år: Fler än 150.
�Utbildning: Stockholms universitet (ekonomi,
juridik, 1974–1975).
�Karriär: Sedan 1996 vd för Asia Pacific Execu-
tive Advisors Ltd, senior konsult inom Boston
Consulting Group i Singapore och Indonesien,
Ikea (Franchise Manager Asien), eget handels-
företag i Sverige.
� Fritid: Familjen, skidåkning och huset i Porto
Cervo på Sardinien.
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Andel försäljning på tillväxtmarknader, procent
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Svenska företag med försäljning på utvecklingsmarknaderna
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