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Sammanfattning

Uppsatsens titel:     From Asian Tigers To African Lions – En  

                                               företagsekonomisk studie om svenska SME:s  

                                               etableringar i Afrika

Ämne/Kurs:                          Företagsekonomi C-nivå       

Författare:     Robin Alsparr, Emelie Sjöberg, Emanuel W. Schmit

Handledare:     Mikael Hilmersson 

Nyckelord: Afrika, etableringsstrategi, etableringsprocess, 

tillväxtmarknader, kulturskillnader,

                                                relationsuppbyggnad.

Syfte:     Vi vill få en ökad förståelse i hur svenska SME:s       

                                               etablerar sig på den afrikanska marknaden.

Metod:     Uppsatsen är en kvalitativ studie där vi utfört intervjuer         

                                               med regionala företag och organisationer.

Urval:                          De företag och organisationer som ingår i arbetet är 

                                               Sustainable Sweden, Norba, Norden samt 

                                               Regionförbundet

                                               Kalmar län. Anledningen till att dessa valdes var att de 

                                               har kontakt med den afrikanska marknaden.

Teoretiska perspektiv:      De teoriområden vår uppsats utgår ifrån är                                         

                                               huvudsakligen etableringsform, etableringsprocess och

                                               kultur.

Empiri:      Empirin utgör en sammanställning och jämförelse  

                                               mellan de intervjuade företagen i fråga.

Slutsatser:      De slutsatser vi har funnit är; vikten     

                                               av kunskap vid en etablering i Afrika, vikten av rätt 

                                               etableringsform, lärande i relationerna samt fördelarna 

                                               med en tidig etablering i Afrika. 
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1. INLEDNING

Afrika är en stor marknad med mycket resurser och möjligheter. En ökning av 

handeln med Afrika är tydlig och bara till Sydafrika så var den totala svenska 

exporten över 7 miljarder under 2007 (www.swedishtrade.se1, 2008-03-29). Det 

faktum att kinesiska företag har börjat etablera sig på den afrikanska marknaden visar 

på att området uppenbarligen besitter attraktiva egenskaper 

(www.svensktnaringsliv.se1, 2008-04-13). Exportrådets representant i Sydafrika 

presenterade Afrika som något av en ”Klondyke” där det finns enorma möjligheter 

(www.swedishtrade.se2, 2008-04-20). 

Samtidigt är det en utsatt kontinent som kämpar med bland annat politisk osäkerhet 

och fattigdom. Både politiker och företagare från västvärlden sätter press på 

regeringar i de olika länderna att snabbt hantera korruption och kriminalitet. Detta är 

viktigt för att öka tryggheten och möjligheten för investeringar som annars uteblir 

(Fick, 2002). Risken är annars att kontinenten förblir en bakgård i förhållande till de 

starkt växande marknaderna i Asien eller Östeuropa.

Svenska företag har en lång historia av internationalisering. Sedan den andra 

internationaliseringsvågen (Martell, 2007) med öppnare gränser och möjligheter så 

har svenska SME:s lämnat hemmamarknaden för att upptäcka de möjligheter som 

tidigare onåbara länder har att erbjuda. Ett tydligt exempel på detta är då EU fick 

tillskott av de baltiska staterna med åtföljande harmonisering av handelsvillkor och 

lagar. Detta bidrog till att det blev ett naturligt steg för många SME:s att ta del av de 

möjligheter som dessa länder erbjöd. Några år senare så kom möjligheterna att 

utforska de snabbt växande marknaderna i Asien (Hilmersson & Sandberg, 2007). För 

svenska SME:s så verkar det för oss att man ofta följt dessa trender i 

internationaliseringsvågorna och man har sällan utforskat mindre utvecklade 

marknader. Denna världsdel är för många svenska SME:s relativt okänd men det finns 

exempel på några pionjärer och förespråkare. 
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”Den stora utmaningen för framtiden är Afrika. Asien kommer 

snart att vara på samma nivå som vi. Men i Afrika finns det 

mycket att göra. Globaliseringen är så spännande – om man gör 

rätt har vi en fantastisk framtid”.

(Magnus Andersson, VD Orrefors Kosta 

Boda http://www.svensktnaringsliv.se2)

Som tidigare nämnt har en ökning av exporten till Afrika varit tydlig under 2007 

(www.swedishtrade.se1, 2008-03-29) och vi tror att vi kommer att se en ny 

internationaliseringsvåg som är riktad till den Afrikanska kontinenten. 

1.1 Problemdiskussion 

Afrika är inte speciellt exponerat för västerländska företag och är relativt outvecklat 

men erbjuder många möjligheter. Den låga produktionskostnaden och den stora 

mängd arbetskraft som finns i Afrika är bara några utav de möjligheter kontinenten 

lockar med. Kina som idag är en av världens mest växande marknader har redan 

börjat blicka åt Afrika. Investeringarna i landet ökar explosionsartat 

(www.svensktnaringsliv.se1, 2008-04-13) och fler länder lär följa efter. Detta gör att 

framtiden ser ljus ut och det finns en enorm potential för exporterande företag, främst 

inom miljö och infrastruktur men även inom andra industrier som ökar ett lands 

levnadsstandard. De kulturella, politiska och ekonomiska skillnaderna är dock stora 

och att vara ett Svenskt SME med ambition att expandera verksamheten till Afrika 

innebär en stor utmaning. Inte många Svenska företag har tagit steget in i Afrika än 

och därmed finns lite information att tillgå gällande tillvägagångssätt. En av de stora 

utmaningarna för ett svenskt SME är de begränsade kunskaperna om kulturen i de 

afrikanska länderna. Denna begränsning i förförståelse kommer som ett resultat av de 

geografiska och psykiska avstånd som vi vuxit upp med men även utvecklats av liten 

eller vinklad medial uppvaktning. Detta medför att information om de marknader man 

ska etablera sig på är ytterst viktig för det etablerande företaget. En viktig del av att 

arbeta i en ny miljö och kultur är att förstå hur man bygger nära relationer. Det kan 

betyda skillnaden mellan att lyckas eller inte. Eftersom det finns en lång historia av 

kolonialisering och förtryck från européer är det ännu viktigare att kunna anpassa sig. 
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Richmond och Gestrin (1998) sammanfattar det hela med ett gammalt afrikanskt 

ordspråk:

“Follow the customs or flee the country” 

                              (Zulu proverb, Richmond & Gestrin, 1998, p. 90)

Den afrikanska kulturen skiljer sig avsevärt från den västerländska. Även de politiska 

referensramarna skiljer sig från de vi är vana vid i Norden. Beslutsfattande går inte 

samma byråkratiska väg och korruptionen är utbredd. Av de 20 mest korrumperade 

länderna i världen återfinns tolv av dessa i Afrika (www.sr.se, 2008-05-01). Detta 

ihop med de ekonomiska skillnaderna kan vara svåra att tolka och en eventuell 

etablering i Afrika kan därför bli smärtsam utan de rätta förkunskaperna.

1.2 Syfte

Vårt syfte är att öka förståelsen för hur svenska SME:s etablerar sig på den afrikanska 

marknaden. Detta genererar följande problem:

1.3 Problemdefinition

 Hur etablerar sig svenska SME:s på den afrikanska marknaden?

Frågeställningen syftar till att öka förståelsen i hur initialskedet vid en etablering på 

den afrikanska marknaden ser ut. Då det är relativt få SME:s som gått in på den 

afrikanska marknaden så ser vi de företag vi undersökt som föregångsexempel. 

För att kunna nå ett svar på vårt problem har vi valt att fokusera oss på den

etableringsform svenska SME:s använder sig av samt hur relationer och kultur 

påverkar. Vi vill se vilka etableringsstrategier som varit framträdande. 

1.4 Forskningsmodell

Vi har valt att arbeta utifrån ett problem som i sin tur anknyter till delområden som är 

kopplade till vår undersökning. Genom att etablera en teoretisk referensram kan vi 

göra bättre intervjuer, en bättre analys och då besvara vår frågeställning. 
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Som figuren visar så utgår vi från att problemet och delområdena relaterar till de 

teoridelar som vi anser vara viktiga. Teorin prövas och ändras genom den abduktiva 

processen för att bli relevant och kopplas till empirin. I analysen så sammankopplas 

teorin och empirin och slutligen presenteras en slutsats över ämnet. 

Forskningsmodell egen, 1.1.

1.5 Avgränsningar 

 Vi har valt att fokusera kring producerande SME:s från Kalmar regionen. 

Detta för att det ger oss större möjligheter att komma i personlig kontakt med 

företagen och därmed samla in mer tillförlitlig empiri. Den geografiska 

närheten underlättar också processen.

 Vi avgränsar oss till relationer mellan företag, det vill säga business to 

business. 

 Fokus kommer att ligga kring initialskedet i en etableringsprocess.

 Vi har avgränsat oss till de länder i Afrika som våra respondenter har utbyte 

med vilka i huvudsak är Sydafrika, Egypten, Tunisien, Algeriet och Nigeria. 

Vi har valt att använda den generella termen ”Afrika” när vi talar om dessa 

länder, detta kan ses som aningen inskränkt då Afrika är en stor kontinent. Vi 

anser dock att i en globaliserande värld utgör det ett väl avgränsat område. 

Indien har exempelvis större befolkning men ses trots det som en enhet.
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2. METOD

I detta kapitel kommer vi klargöra hur vi arbetat fram vår empiriinsamling och teori 

samt redogöra för vilka intervjupersoner vi använt oss av. Vi kommer även vidare 

beskriva det synsätt vi har haft och de olika val vi har gjort under arbetets process.

2.1 Arbetsgång

Vi började med att diskutera ämnesval och då vi alla läser Programmet för 

Internationella affärer har vi ett stort intresse för utländska marknader. Vi har tidigare 

läst om tillväxtmarknader så som de Baltiska Staterna och Asien och vi ville inrikta 

oss på utländska marknader som har potential till god tillväxt. Efter att ha studerat 

tidningsartiklar och information från exportrådet valde vi att fokusera på Afrika som 

för oss var relativt outforskat. Därefter beslutade vi oss för att se till SME:s 

initialskede vid en etablering i Afrika. 

2.2 Vetenskapssyn

Under arbetsprocessen har vi haft ett hermeneutiskt vetenskapssynsätt. Denscombe 

(2000) förklarar att det finns två olika synsätt för vetenskapen, hermeneutiskt eller 

positivistiskt. Det positivistiska synsättet menar att man strävar efter en absolut 

kunskap. Man granskar all information kritiskt och stödjer enbart de teorier man kan 

säkerställa fullkomligt. Den hermeneutiska vetenskapssynen menar istället att det 

aldrig finns en absolut sanning, allt är istället enbart en tolkningsfråga (Denscombe, 

2000). Vi har en hermeneutisk vetenskapssyn då vi har ett beskrivande och tolkande 

synsätt. Vi har blandat in våra egna åsikter då vi gör dessa tolkningar och därmed är 

våra slutsatser aldrig absoluta eller enstämmiga.

2.3 Angreppssätt 

Vi har valt att arbeta med ett abduktivt angreppssätt, men initialt hade vi ett mer 

deduktivt förhållningssätt. Den abduktiva ansatsen skiljer sig från både det deduktiva 

och induktiva genom att vara ickelinjär och att genom arbetes gång växla mellan 

empiri och teori. Genom att gå mellan empiri och teori har fallstudier en unik förmåga 
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att utveckla förståelsen för båda delarna. Dubois & Gadde (2002) anser att en 

systematisk kombination av teori och empiri gör att modeller och verklighet 

konfronteras genom hela forskningsprocessen. De beskriver vidare att den data som 

insamlas inte ska intvingas i förutfattade kategorier utan att de snarare utvecklas från 

den empiriska informationen. Att inrikta sig på att upptäcka och använda sig av 

observationer som kan leda till nya upptäckter är viktigt för en abduktiv ansats 

eftersom de snarare är inriktade på att utveckla teori än att bekräfta den. Det är den 

del av den akademiska kärnan som bidrar till teorin genom delar från praktiken 

(Bryman & Bell, 2005) och gör även att abduktion är närmare induktion än deduktion. 

Även den induktiva ansatsen kan ha en rörelse av att gå fram och tillbaka mellan 

empiri och teori (iterativ) och är oftare förknippad med kvalitativ forskning (Ibid.) . I 

vårt forskningsområde så har vi en begränsad teoretisk referensram för att uppnå vårt 

syfte. Genom en abduktiv metod så kan vi ompröva vår teori och få en bättre 

förankring i verkligheten. Risken är annars att låsas vid initial teori som inte är 

relevant men samtidigt är viktig för att ge en grund i förförståelse. Genom att vara 

upptäckande och öppen för omprövning blir även arbetet mer intressant att genomföra 

och förhoppningsvis också att läsa. 

“In systematic combining, the researcher would not be able 

even to identify ‘all the literature’ since the empirical 

fieldwork parallels the theoretical conceptualization. Hence, 

the ‘need’ for theory is created in the process”. 

(Dubois & Gadde, 2002, page 6. )  

Det diskuteras även om en enligt Dubois & Gadde (2002) förlegad uppfattning av att 

fallstudier blir bättre om fler case tas med, man tappar då i djup och relevans.  

         

Vår uppsats är av deskriptiv karaktär och vi vill få en klarare bild kring vilka 

etableringsformer och processer som passar den afrikanska marknaden genom att 

beskriva tidigare tillvägagångssätt. Vi har även berört det diagnostiserande och 

problemlösande syftet till viss del då uppsatsen avrundas med våra egna 

rekommendationer. Dessa syften handlar om att hitta en lösning eller förklara något 
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(Andersen, 1998). Vårt fokus ligger främst på att beskriva den nuvarande situationen 

och vilka tidigare faktorer som gjort att det ser ut som det gör idag.

2.4 Teoretisk Bakgrund

Vår teoretiska bakgrund har vi kategoriserat i tre delar för att enklare strukturera vår 

litteratursökning. Som tidigare nämnt har vi en abduktiv ansats men började deduktivt 

och vi har då funnit denna litteratur intressant att använda oss av vid utformning av 

intervjuformulär. Detta var vår grundläggande teoretiska referensram. Vi har funnit att 

denna litteratur varit viktigt för vårt empiriska arbete. Kategoriseringen är utformat 

utifrån de punkter vi fokuserat oss kring. 

Etableringsform – Vi har valt att använda oss av Svend Hollensens bok ”Global 

marketing” samt Hans Janssons ”International Business Marketing in Emerging 

Country Markets” som huvudkällor för vår teori kring etableringsform. 

Etableringsprocessen – Här har vi använt oss av ”Managing in Complex Networks” 

av Ford et. al. och även här ”Global marketing” samt ”International Business 

Marketing in Emerging Country Markets”.

Kultur – ”Into Africa – Intercultural Insights” av Richmond & Gestrin har varit 

huvudkällan till vår teorisökning om kultur, denna bok har varit viktig för att förstå 

hur den afrikanska kulturen återspeglas i affärslivet. Vi har även använt oss av 

”Global marketing” av Svend Hollensen och Geert Hofstedes studier om kultur.

Vidare har vi även använt oss av tidningsartiklar och kompletterande litteratur som 

varit relevant. Dessa finns redovisade i referenslistan.

2.5 Datainsamling

Under vår insamling av data har vi använt både primär och sekundär data. Det finns 

två möjliga datainsamlingstekniker. Valet är mellan primär och sekundärdata. 

Andersen (1998) förklarar att primärdata är data insamlat av forskaren själv och 

sekundär data är insamlat av andra, sammansatta fakta dokument av organisationer är 

ett exempel. Under vår insamlingsprocess har vi använt oss av båda delarna då vi har 
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utför egna intervjuer men även tagit del utav färdigställda dokument från 

organisationer och företag.

2.6 Fallstudier 

Vi har under våra fallstudier valt att undersöka svenska SME:s som gått in på den 

afrikanska marknaden. Vi har även varit i kontakt med regionförbundets representant 

samt Sustainable Sweden för att skapa en större förståelse och se på ämnet från ett 

annat perspektiv. Vi har studerat några få företag på en djupare nivå. För att undvika 

så mycket irrelevant information som möjligt har vi försökt precisera vårt 

intervjuformulär till de relevanta teorier vi funnit. Yin (1994) hävdar att fallstudier är 

bra att använda sig av då man gör en nutida forskning och vill besvara frågor om hur 

eller varför. Vårt ämnesval är av nutida karaktär och vår problematisering syftar till 

att få en ökad förståelse. Eftersom det är fråga om fallstudier av några få företag så är 

möjligheten till generaliseringar begränsade och validiteten blir ansträngd. Företagen 

kan därför inte ses som representativa trots att vissa hävdat teoretisk generaliserbarhet 

utifrån enstaka fall (Bryman & Bell, 2005). Fallstudier kan vara både 

teorigenererande och teoriprövande men sätter större press på att forskaren gör en 

analys som håller hög kvalitet. Detta kan verka subjektivt men innebär att det 

teoretiska tänkandet presenteras på ett akademiskt sätt (Ibid.).  

Genom intervjuerna drar vi paralleller kring hur delarna i ett företags etablering ser ut. 

Vi jämför även de likheter i strategi och eventuella problem som uppstått med vad den 

teori vi funnit hävdar, vi har med andra ord utfört en fallstudiejämförelse.

2.6.1 Intervjuer

Vi har utfört kvalitativa intervjuer med de respondenter vi funnit aktuella för 

ämnesvalet. Merriam (1998) upplyser om att det finns tre typer av datainsamling för 

fallstudier. Dessa är genom observationer, analyser av allmänna dokument och 

intervjuer. För att få största möjliga inblick och realitet i våra fallstudier har vi utfört 

intervjuer.

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer då vi vill nå ett större djup snarare än bredd 

inom ämnet. Andersen (1998) förklarar att denna metod passar bäst då man söker en 
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förståelse i ett ämne. Genom att nå ett djup kan vi ge en mer generell beskrivning av 

de faktorer som påverkat företag att agera så som de har gjort.

För att kunna göra effektiva kvalitativa intervjuer så är det enligt Ekström et.al (2000) 

en viktig förutsättning att man är väl påläst om ämnet och väl känner till 

sammanhanget som man undersöker. Man kan få dessa kunskaper genom exempelvis 

insamling av dokument, teoribildning och egna tidigare observationer. Ekström 

(2000) nämner vidare att tematisering, planering, urval, intervjuer, utskrift och 

bearbetning, redovisning och analys samt rapportering är de faser eller steg som 

forskningsprocessen i kvalitativa intervjuer kan delas upp i.  

Vi använde oss av diktafon under intervjuerna för att inte missa eller misstolka något. 

För att vidare öka reliabiliteten i empirin har våra respondenter fått ett utkast av vår 

tolkning av deras åsikter och fått utrymme till att kritisera eventuella feltolkningar.

De respondenter vi har valt att intervjua är aktiva i näringslivet och dessa har redan 

vänt sig mot den afrikanska marknaden samt organisationer som arbetar med att knyta 

kontakter världen över. Detta för att ta del utav deras erfarenheter av en etablering på 

en ny marknad. 

Vi skapade två olika intervjuformulär baserade på den teori vi har använt oss av. Det 

ena intervjuformuläret var till företagen (se bilaga 1) och det andra till 

regionförbundet och Sustainable Sweden (se bilaga 2). Vi valde att utforma två olika 

intervjuformulär för att anpassa oss till respondenterna och därmed öka reliabiliteten.  

Våra intervjuer skedde på företagen och organisationerna i fråga med dess 

representanter för ämnet. Intervjuer kan antingen vara öppna eller strukturerade. 

Öppna intervjuer är inte organiserade kring ett formulär utan har hög grad av 

spontanitet och intervjuaren har möjlighet att ta stor plats. De strukturerade 

intervjuerna utgår från ett tidigare sammanställt intervjuformulär där frågorna följs. 

Vi kommer att använda oss av ett frågeformulär med stödfrågor där stor vikt läggs på 

följdfrågor och en öppen dialog med respondenten. Genom att lämna utrymme för 

respondenterna låter vi dem utveckla sina svar och därmed kan information vi annars 
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lätt missat komma fram. Vi kommer alltså att använda oss av en kombination mellan 

improvisation och förberedelse vilket Jacobsen (1993) förklarar är den bästa metoden 

för en intervju. Då vi lämnar mer plats åt våra respondenter anser vi att även detta 

leder till en ökad reliabilitet. 

2.6.2 Val av företag och organisationer

Respondenterna som vi varit i kontakt med är, som tidigare nämnt, regionala SME:s 

med en koppling till Afrika. Vi anser att dessa företag kan ge värdefull information 

även om de inte kan ses som representativa för hela Sveriges SME:s. 

Nedan följer en kortare presentation av de företag och organisationer vi har valt att 

utföra våra intervjuer med;

Norden Machinery AB

Norden Machinery AB är världsledande inom tubfyllningsindustrin. Företaget är 

medelstort och grundades 1980 i Kalmar men startade producera 

tubfyllningsmaskiner redan år 1934, då som Arenco. Norden har idag 5000 maskiner i 

bruk och har produktionsenheter i Kina och Kalmar och de har även säljkontor i 

Asien, Afrika, USA, Sydamerika och runtom i Europa. Varje år säljer Norden cirka 

150 nya tubfyllningsmaskiner (www.nordenmachinery.se 2008-04-18). Norden har 

varit representerat i Afrika sedan 1940-talet (Intervju Jörgen Johansson, 2008-05-15).

Geesink Norba Group

Norba hanterar avfall och återvinningsmaterial och är idag en utav Europas ledande 

inom industrin. Norba startades 1913 och har 175 anställda och är beläget i 

Blomstermåla. Företaget producerar cirka 550 sopbilssatser och omsättningen är cirka 

340 miljoner svenska kronor. Norba exporterar till flera länder inom Europa men är 

även stora aktörer utanför Europas gränser. Norba ingår i en världsomfattande 

koncern och har sedan en tid tillbaka funnits representerade i olika delar av Afrika 

(www.norba.se 2008-03-16).
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Regionförbundet Kalmar Län

Regionförbundet arbetar med olika frågor som berör tillväxt inom Kalmar län. Det

vill öka den regionala etableringen och erbjuder finansiellt stöd och även hjälp med 

att finna ett nätverk. Organisationen är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner 

och är offentligt finansierad. Regionförbundet har ett utbytesprojekt med regionen 

Cape Winelands i Sydafrika där de anordnar olika projekt 

(www.kalmar.regionforbund.se 2008-04-16).

Sustainable Sweden Southeast AB

Sustainable Sweden startades runt år 2000 och jobbar med att koppla samman klienter 

världen över. Företaget är ett aktiebolag och har tio regionala kommuner och 22 

företag som delägare. Sustainable Sweden vill vara en dörröppnare och bidra med att 

skapa nätverk för företag med fokus på ett hållbart samhälle. De arbetar främst med 

frågor som rör miljöteknik och infrastruktur. Sustainable Sweden har hjälpt till att 

bygga relationer med aktörer från Sverige i Afrika och anser sig ha kommit en bra bit 

på vägen i den relationsbyggande processen där (Intervju Ann-Christin Bayard, 2008-

05-23). 

2.6.3 Val av informanter

Jörgen Johansson, Norden Machinery AB

Jörgen Johansson jobbar som försäljningschef på Norden och har ansvar för 

försäljning i Afrika. Han är delaktig i både försäljningsprocessen och övriga 

kundrelationer. Han är även ansvarig för de agenter som företräder Norden på de olika 

marknaderna. 

Carl Sigfridsson, Gessink Norba Group  

Carl Sigfridsson är exportchef på Norba och har även tidigare erfarenhet från Afrika 

genom tidigare anställning på Motoman Robotics Europe AB. 

Erik Ciardi, Regionförbundet

Erik Ciardi jobbar med frågor som rör infrastruktur, omvärldsbevakning och analyser. 

Har bland annat ansvar för ett projekt som sammanför regionala miljötekniska företag 

med Sydafrikanska. Han har även genom regionförbundet ett utbyte med Cape 
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Winelands i Sydafrika. Erik har även spenderat mycket tid med att knyta flertalet 

kontakter inom den offentliga sektorn i Syd Afrika.

Ann-Christin Bayard, Sustainable Sweden

Ann-Christin Bayard jobbar som VD på Sustainable Sweden och är involverad i 

relationsbyggande världen över.

2.7 Validitet och Reliabilitet

Validiteten i en uppsats handlar om tillförlitligheten, att man undersöker det som 

tillhör forskningsområdet. Reliabiliteten å andra sidan handlar om att göra det på ett 

tillförlitligt sätt, att man använder sig av rätt metoder (Patel & Davidsson, 2003). När 

en kvalitativ studie genomförs är dessa svåra att diskutera då respondentens 

tolkningar och beskrivningar står i fokus. Enligt Kvale (1997) så står trovärdigheten 

utom forskarens kontroll då det är allt för många variabler involverade.

Då vi gör en kvalitativ studie är dessa svåra att diskutera då respondentens tolkningar 

och beskrivningar står i fokus. Merriam (1994) säger att vid en kvalitativ studie så 

kommer forskarnas egna uppfattningar och tolkningar påverka slutsats och analys

därför att ingen är helt objektiv.

För att öka vår reliabilitet har vi haft öppna intervjufrågor för att lämna plats åt våra 

respondenter och få mer sanningsenliga svar, vi har även använt oss av diktafon och 

låtit respondenterna ta del utav ett första utkast och lämnat utrymme för dem att 

opponera sig mot eventuella misstolkningar. Under intervjuerna skrev även en 

observatör ner intervjusvaren som vid jämförelse ökar interbedömarreliabiliteten 

(Patel & Davidsson, 2003). 
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2.8 Förklaring av förekommande begrepp

Nedan kommer begrepp som är viktiga för uppsatsen att klargöras. Detta är för att öka 

läsarens förståelse i ämnet. 

SME:s

Enligt EU:s definition så är ett SME (Small-Medium Enterprise) ett företag med 

under 250 anställda och en omsättning som understiger 50 miljoner euro 

(www.ec.europa.eu, 2008-04-23) och det är den riktlinje vi följer i vår definition av 

SME.  

LSE:s

Enligt EU:s definition så är ett LSE (Large-Scale Enterprise) ett företag som har mer 

än 250 anställda och med en omsättning på över 50 miljoner euro (www.ec.europa.eu, 

2008-04-23). Trots att LSE står för mindre än en procent av alla företag i dag så är en 

tredjedel av alla jobb inom denna typ av företag (Hollensen, 2007). 

Etableringsstrategi

Strategi används flitigt inom företagsekonomi men har ofta olika betydelse. Det finns 

enligt Ford et al.(2006) två huvudperspektiv när man använder begreppet strategi. 

Dels är det de idéer och planer som ett företag har för framtiden och dels är det vad 

företaget gör. Inom företags etablering på främmande marknader så är det ett begrepp 

där både det man planerar och det företaget gör kommer samman. Enligt Hollensen 

(2007) är det också vanligare med planerad strategi för LSE:s än SME:s och därför 

svårare eller på gränsen till omöjligt att få information om. För SME:s så är det mer 

problematiskt att påverka externa händelser och de får ofta anpassa sin strategi och 

det de gör efter externa omständigheter. 

Just etableringsstrategi kan enligt Jansson (2007) delas in i fyra olika delar; 

1. Etableringsform – Ska man exportera, starta dotterbolag eller partner?

2. Etableringsnod – Hur får man ingång i det lokala nätverket? Diad, direkt med 

kund eller genom triad det vill säga distributör eller agent?
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3. Etableringsprocess – Hur skall man bygga relationer i det lokala nätverket?

4. Etableringsroll – Vilken roll har vi i det lokala nätverket, köpare, säljare eller 

tillverkare? (Jansson, 2007) 

Dessa är viktiga att särskilja för att kunna se de olika delarna som en etablering 

innefattar, både när det planeras och genomförs. Under denna uppsats kommer vårt 

fokus att ligga kring punkt ett, två och tre då vi har ett fokus på initialskedet.
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3. TEORI

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier vi funnit relevanta för vårt 

ämnesval. Det innefattar etableringsformer och etableringsprocesser. Detta ger en 

referenspunkt i att förstå hur svenska SME:s etablerar sig i Afrika.   

3.1 Hot & möjligheter vid internationalisering

Innan ett företag internationaliserar sig gäller det att överväga de hot och möjligheter 

som en ny marknad kan erbjuda. Hollensen (2007) har identifierat fyra faktorer som 

påverkar en eventuell internationalisering antingen positivt eller negativt. Motiv och 

”triggers” är de faktorer som positivt påverkar eller utlöser en framtida 

internationalisering medan risker och barriärer berör de negativa aspekterna. Då motiv 

och triggers upplevs som större än risker och barriärer är en internationalisering att 

rekommendera.

Motiv

Denna kategori är vidare indelad i reaktiva och proaktiva motiv. Proaktiva motiv är 

oftast en intern strävan om internationalisering. Företaget upplever det som att de 

besitter någon unik kompetens eller har identifierat en öppning på marknaden som 

kan utnyttjas. Strävan inom företaget kan handla om vinst och tillväxtmål eller 

möjligheten att utöka marknaden och därmed även produktion och på så sätt kunna 

minska produktionskostnaden per enhet. De reaktiva motiven handlar istället om att 

företaget agerar på grund av en extern händelse och försöker anpassa sig därefter. Det 

kan handla om att marknaden utstår allt för stor konkurrens eller är för liten och/eller 

mättad. Dessa faktorer gör att företaget måste vända sig mot nya marknader för att 

överleva. Det kan även vara händelser som en oväntad order som får företaget att 

vända sig till en ny marknad (Hollensen, 2007).

Triggers

Hollensen (2007) har funnit två typer av triggers, de externa som finns utanför 

företaget och de interna som är inom företaget. De interna faktorerna kan vara 

managerns egen livsstil, han kan ha bott utomlands, lärt sig vissa språk eller på annat 

sätt fått kontakt med en ny marknad. De kan även handla om anställning av en ny 



21

medarbetare som besitter någon kompetens som kan användas vid nytt marknadsval. 

Internationaliseringen påverkas även av externa triggers, detta kan vara en stor 

efterfrågan på en marknad eller konkurrenter som redan etablerat sig och tagit 

marknadsandelar. Företaget kan även ha haft kontakt med experter såsom agenter, 

regering, handelskammare och liknande som kan ha uppmuntrat till 

internationalisering.

Barriärer

Barriärer är de interna faktorer som förhindrar exportinitiativ. Det upplevs som något 

som saknas inom företaget för att kunna bemöta de nya kraven. Det kan vara att 

företaget inte har tillräckligt med pengar för att finansiera internationaliseringen men 

kan även handla om att det saknas kontakter på marknaden och företaget inte har 

tillgång till några bra distributionskanaler. Det kan också vara själva kunskapen inom 

företaget som anses vara otillräcklig (Hollensen, 2007).

Risker

Riskerna är underkategoriserade i generella marknadsrisker, kommersiella risker och

politiska risker. De generella marknadsriskerna består av saker man bör beakta vid en 

internationalisering, till exempel ifall man kan konkurrera med redan existerande 

företag på marknaden, kan man kommunicera med marknaden då det är avstånd både 

kulturellt och språkmässigt. Man bör också ha i åtanke att användningen av en viss 

produkt kan skilja sig åt runt om i världen. De kommersiella riskerna handlar mer om 

hur fluktuationen påverkar betalning och hur man ska lägga upp betalningsvillkor 

med utländska kunder. De politiska riskerna berör faktorer som den roll politiken har 

på handeln. Det finns vissa frågor man bör ställa sig; hur ser landets policy för 

utländska aktörer ut, hur politiskt stabil är marknaden, finns det några handelshinder 

eller skatteregler som påverkar (Ibid.).

Internationell erfarenhet 

En internationellt erfaren ledning i ett SME är nyckelfaktorer i början av 

etableringsprocessen och kan även vara ödesdiger för fortsatt relation om en 

betydelsefull person slutar på företaget (Bradley et al, 2005; Hollensen, 2007). 

Mycket ligger på ledningens förmåga att hantera komplexa affärsrelationer (Ford et 
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al, 2000). Genom att ha fokuserade mål och förstå vilka förväntningar som man har av 

varje relation så kan man få ett nätverk som kan tillgodose företagets mål för 

framtiden. Mtigwe (2005) skriver om de lednings faktorer som bidrar till 

internationell utveckling, dessa är den bakgrund ägarna har, deras inlärningsprocess 

och ifall de besitter någon konkurrensfördel som anses vara unik.

Strategi vid etablering 

Det finns tre olika tillvägagångssätt för hur man går in i ett nytt land. Den första är det 

naiva som menar på att företaget använder samma strategi för att etablera sig på olika 

marknader. Den andra är det pragmatiska som betyder att företag använder en 

fungerande strategi vid etablering. Denna lämnar dock ofta mycket att önska då den 

valda strategin kanske inte är den bästa och inga större ändringar görs från land till 

land. Kvar återstår det strategiska som innebär att samtliga tillvägagångssätt är 

undersökta för att försäkra om att den bästa strategin tillämpas (Hollensen 2007). 

Det har visat sig att de flesta SME:s använder sig av ett pragmatiskt tillvägagångssätt 

när de expanderar och ibland även naivt. Med detta menas då att de gör liten eller 

ingen ändring i sin strategi när de etablerar sig på en ny marknad (Ibid.). När detta 

sedan kombineras med företagens motvilja att byta strategi efter de väl har etablerat 

sig och svårigheten i att göra just det så är det ett tecken som visar på att själva 

etableringsstrategin är vital. 

3.2 Interna faktorer som påverkar etablering

Storleken på företaget vittnar till viss del om hur mycket resurser företaget i fråga har. 

SME:s har exempelvis ofta viljan att ha hög kontroll när de går in i ett land men 

saknar ofta resurser för detta i form av kapital. De väljer därför att etablera sig i landet 

via export. I takt med att företaget växer så kommer också en mer hierarkisk 

ägandeform växa fram (Hollensen, 2007). 

Företaget kan ha mer eller mindre erfarenhet av internationella affärer. Sådan 

erfarenhet kan uppnås genom exempelvis existerande affärer på andra marknader eller 

på den internationella marknaden i allmänhet (Hollensen, 2007). Enligt 
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Uppsalamodellen (Johanson & Vahlne 1977) så minskar osäkerheten gällande 

internationella marknader genom att faktiskt göra affärer i dem istället för objektiva 

studier.

Produktens utformning och värde spelar stor roll för val av etableringsform. 

Exempelvis avancerade teknologiska produkter blir ofta producerade i hemlandet för 

att sedan enbart exporteras och säljas på den internationella marknaden. Kompetensen 

för att bygga dessa avancerade produkter finns på hemmaplan i Sverige och det är 

även ett sätt för företaget att behålla kontrollen över produktionen (Hollensen, 2007). 

Gällande mindre avancerade produkter som exempelvis läsk eller tändstickor så väljer 

företag ofta att licensiera ut produktionen till en lokal tillverkare eller helt enkelt köpa 

upp en lokal tillverkare. Detta görs främst för att minska transportkostnader till 

långväga marknader. Jämfört mot en avancerad produkt så är exempelvis läsk relativt 

simpelt att tillverka och någon speciell kompetens behövs därför inte, även detta är ett 

argument för produktion i målmarknaden. Även val av försäljningskanal är ofta 

beroende av hur tekniskt avancerade produkten är. Tekniskt krävande produkter 

kräver ofta service både före och efter själva försäljningen, vilket kan vara svårt att 

genomföra för mellanhänder. Detta medför då istället en hierarkisk strategi (Ibid. ).

3.3 Externa faktorer som påverkar etablering

De externa faktorerna är saker som påverkar företaget utifrån. Detta inverkar på valet 

av etableringsform och består av sociokulturella skillnader, politiska och ekonomiska 

risker. 

Figur 3.1 Anpassad efter Hollensen, 2007



24

Sociokulturella faktorer 

Sociokulturella skillnaderna är olikheter i hur man hanterar affärer, språk, utbildning 

och andra kulturella särdrag. Dessa kulturella skillnader utgör osäkerhet för företaget 

och påverkar således valet av etableringsform. Enligt Hollensen (2007) så är ett långt 

sociokulturellt avstånd ofta avgörande för om företaget vågar göra direkta 

investeringar i marknaden och istället välja joint venture eller en ren export strategi. 

Politiska faktorer

En annan extern faktor är den politiska faktorn. Internationella marknader är ofta 

förknippade med mer risk än hemmamarknaden. De politiska riskerna måste 

kalkyleras in (Ibid.). I många afrikanska länder är exempelvis pressen inte fri och det 

ses som en bidragande orsak till att brottslighet och korruption är vanligt i det 

Afrikanska samhället. Det finns ingen granskning utav samhället för att lyfta fram 

orättvisa. Det som vill hållas dolt förblir oftast dolt (Richmond & Gestrin, 1998). När 

företag upplever en stor marknadsrisk så väljs ofta etableringsform med låg 

involvering i landet, att enbart exportera. UNCTAD:s studie (1999) visar på att den 

allmänna uppfattningen hos västerländska företag om Afrika är sämre än den är i 

verkligheten. Detta påverkar företag negativt då en del av dem väljer att bortse från 

Afrika som en presumtiv marknad. Länder som Zimbabwe där politisk oro fortfarande 

råder är exempel på länder som påverkar helhetssynen på Afrika (http://www.dn.se2  

2008-04-06).

Ekonomiska faktorer

Tullar, avgifter och andra kostnader i form av handelsbarriärer måste tas i åtanke vid 

etablering på en ny marknad. Höga avgifter på importering av produkter gynnar 

produktion och sammansättning av produkten i landet (Hollensen, 2007). Andra 

barriärer som är av mer nationalistisk karaktär kan också återfinnas i vissa land. Detta 

skulle kunna innebära att kunden väljer att köpa inhemska produkter, vilket är 

ytterligare en anledning för produktion på plats. Företag kan också möta andra 

barriärer enligt Jansson & Sandberg (2008). Dessa är brist på information, oklara 

regelverk och korruption. 
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Sydafrika lider enligt Habiyakare & Törnroos (2007) av problem som även påverkar 

etablerande företag i stor utsträckning. Dessa är bland annat förändringar i 

växelkurser, hög brottslighet, HIV epidemin samt bristen på utbildad personal. Det 

finns även vissa svårigheter att föra ut pengar ur landet och piratkopiering är växande 

på marknaden. Detta utgör ekonomiska och affärsmässiga utmaningar som måste tas i 

åtanke. Sedan 1998 har exporten ökat med 234 procent främst till östra Afrika och 

Sydafrika. Till Nigeria har exporten ökat enormt med hela 1300 procent. Angola är 

även det en enorm tillväxt marknad. Idag anses det vara en av världens snabbaste 

växande ekonomierna oh har en BNP tillväxt på 20 – 30 procent. Den enorma 

ökningen tros bero på den stora efterfrågan på varor som skapades efter inbördes 

krigen (http://www.dn.se1 2008-04-08).

3.4 Expansionsstrategier inom internationaliseringsteori

När ett företag har beslutat sig för att etablera sig finns det finns två valmöjligheter att 

ha i åtanke. Alternativen är att lära sig under processens gång och internationalisera 

sig stegvis, en så kallad “waterfall approach”. Man börjar med utvecklade marknader 

och går sedan vidare till nyligen utvecklade marknader och slutligen går man in i de 

mindre utvecklade länderna. Exempelvis om ett svenskt företag skulle börja med att 

etablera sig i Tyskland sedan Baltikum och slutligen Afrika. Det andra alternativet 

Hollensen (2007) beskriver är att man istället för att etablera sig stegvis går in på alla 

marknader samtidigt. Detta tillvägagångssätt som kallat “Shower approach” kräver 

ofta stor förkunskap om de aktuella marknaderna. Det finns platser där kulturella 

skillnader påverkar den regionala internationaliseringen. Jansson & Sandberg (2008) 

säger exempelvis att det fanns låg regional internationalisering i Baltikum, vilket 

innebar att företag ofta bara gjorde affärer ett land regionen.     

Utländska SME:s som är aktiva på den afrikanska marknaden har tidigare haft det 

mycket svårt med de stränga regler som existerat för utländska aktörer. 

Globaliseringens framfart och den politiska skiftningen i inställning gentemot 

utländska investerare har underlättat detta kraftigt sedan början av 1990-talet. Enligt 

Mtigwe (2005) är det viktigt att inte internationalisera sig för tidigt. Han anser att det 
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är viktigt att positionera sig starkt eftersom det kan bidra till lönsamhet på den 

potentiella marknaden. 

3.5 Tidig Marknadsingång

Jansson (2007) har identifierat flera fördelar med att vara först på en marknad. Man 

har fler alternativ och har möjlighet att vara först med att lösa kundens problem. Om 

man bygger tidig relation med kunden eller är först med att vara leverantör till en 

bransch så kan man själv skapa barriärer för konkurrenter som vill komma in och blir 

automatiskt ett billigare, enklare alternativ eftersom relationen redan är etablerad. De 

nackdelar som finns med att vara först är att det ofta är förknippat med högre 

kostnader att vara först på en marknad och är även möjligt för efterföljare att dra nytta 

av de misstag som företaget gör och genom det spara tid och resurser.   

“While there are many challenges ahead, Saunders advises 

that those who invest early and wisely will ultimately reap the 

benefits for themselves and for Africa as a whole” 

(Fick, David S, p.10)

Att vara tidig på den afrikanska marknaden kan medföra stora utmaningar och risker 

men även stora möjligheter. Genom att använda den kunskap som finns att tillgå av 

information på området kan man få en grundläggande uppfattning om det som 

företaget kan möta vid en etablering. Eftersom kostnaderna oftare är höga när man går 

in som första företag inom en bransch, så är det viktigt att vara medveten om detta 

och kanske tänka att det kommer att ta mer tid och kosta mer än man initialt kan anta.  

Exportrådet har under 2008 öppnat fem nya kontor i Afrika. Carl Hermelin är 

handelssekreterare på exportrådet i Sydafrika och hävdar att den politiska 

instabiliteten påverkar investeringsmöjligheter negativt (http://www.dn.se1 2008-04-

08) Han menar att detta bidrar till att det kommer att ta tid innan investerare kommer 

att tänka långsiktigt på satsningar i Afrika.  Han hävdar att man inte ska vänta utan det 

är nu det är mest lönsamt att gå in på marknaden och därmed ta till vara på de fördelar 

som en ”first mover” ges. 
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3.6 Etableringsform

För de flesta SME:s så är marknadspenetreringen den första kritiska delen i 

internationaliseringen och därmed väldigt viktig. Det finns enligt Hollensen (2007) 

inget idealiskt tillvägagångssätt och olika firmor kan således använda olika vägar när 

de etablerar sig på samma marknad. De tre huvudsakliga sätten att internationalisera 

är att exportera, samarbetsform eller alternativt starta egen verksamhet lokalt på 

marknaden. SME:s har emellertid ofta inte samma möjligheter att investera på 

marknaden som större företag. 

”The choice of entry mode is affected by the firm resources; 

larger firms tend to have larger economic and managerial 

resources for the investments demanded for own 

representation in the market of entry than smaller firms”.  

(Jansson, 2007, p. 152).

Detta innebär att den vanligaste formen för etablering för ett SME är att börja med 

export till marknaden, vilket även Bradley instämmer i.

”Exporting is still the primary foreign market entry mode used    

by small business in their internationalization efforts”

(Bradley et al, 2005)

Det finns två typer av etableringsvägar, antingen direkt relation, en så kallad diad, eller 

indirekt med en agent eller distributör, triad. I ett land som anses innebära högrisk eller 

är komplext så är det vanligare att använda sig av någon form av agent eller distributör 

(Jansson, 2007). Generellt sätt så kan man säga att valet av etablering är helt beroende 

på vilken vinst företaget kan uppnå. Om managern ogillar risker och de fördelar och 

nackdelar som är knutna till riskerna så kommer de föredra export mode (Hollensen, 

2007). Detta innebär i praktiken att finansiella resurser och övriga resurser kommer att 

tillföras i låg mån från ledningen och riskerna blir därmed mycket lägre.
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3.7 Export

Det finns tre olika former av export och dessa är enligt Hollensen (2007) indirekt 

export, direkt export och kooperativ export. 

3.7.1 Indirekt export

Detta betyder att företaget inte själva har hand om själva exporten utan produkten 

säljs till ett företag inom det egna landets gränser och det är detta företag som sedan 

exporterar produkten till den internationella arenan. Ett företag som jobbar på detta 

sätt är enligt Hollensen (2007) antingen inte särskilt intresserade av att växa 

internationellt eller vill ta det sakta eftersom man saknar nödvändiga resurser för en 

större satsning. Man kan sälja sina produkter till exempelvis handelsföretag eller 

mäklare.  

”Piggybacking”

Det är även möjligt att gå via så kallad ”piggybacking” vilket innebär att ett företag 

som redan är etablerad på en marknad tar med sig en produkt från ett annat företag. 

Detta kan innebära både fördelar och nackdelar men gör det lättare för ett företag att 

få ut sina produkter till främmande marknader. De kan lära sig från hur det ”bärande” 

företaget hanterar distribution men innebär också sämre kontroll och möjligheter att 

expandera i en lukrativ region (Hollensen, 2007).  

3.7.2 Direkt export

När ett företag själv vill sköta exporten till en marknad så kallas det direkt export. Det 

inbegriper mer omfattande arbete än indirekt export och kräver att företaget själv 

söker kontakter och är aktiv på den nya marknaden. Man jobbar då antingen genom 

agent eller distributör som för vidare företagets produkter. Begreppen har ibland 

använts synonymt men har väsentliga skillnader. Den stora likheten är att både 

agenter och distributörer har stor lokalkännedom.  

Agent 

Att jobba med agenter innebär att man har en kontakt på en marknad som säljer vidare 

företagets produkter till lokala kunder. Agenterna äger aldrig själva produkterna utan

fungerar bara som en länk mellan producent och kund. Företaget har fortfarande hela 
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kedjan från produktion till slutkund inom företaget och kan därmed vara med och 

påverka hur agenten ska arbeta (Hollensen, 2007). Nackdelen med detta är att man 

inte har en frekvent kontakt med marknaden och därmed uppfatta dess utveckling. 

Viktig marknadsinformation kan undanhållas av agenten eftersom han kan vara orolig 

att man byter till en annan eller avslutar samarbetet. Man förlorar även möjligheten att 

lära sig den oskrivna kunskapen som en nära relationen med kunden medför. Detta 

kan innebära väldigt nära kontakter med agenten men inte med kunden (Jansson, 

2007). 

Distributör 

Företag kan välja att gå in på en marknad genom en distributör som även fungerar 

som importör. Distributörerna köper in produkter från företaget och har själva 

ansvaret och säljer produkterna vidare på valfritt sätt. Ofta så får distributören 

ensamrätt på försäljning i en region och har ofta egna serviceenheter och 

återförsäljare. Det positiva för exportören blir en minskad risk och att en kontakt per 

land underlättar logistik och kreditrisker (Hollensen, 2007).   

3.7.3 Kooperativ export

Kooperativ export innebär ett samarbete mellan olika företag, ofta inom 

marknadsföring. Dessa samarbeten är ofta SME:s som är intresserade av att exportera 

för första gången men som saknar nödvändiga resurser. Kooperativet kan antingen 

vara ett nära samarbete eller mindre överlåtet. De fördelar som det kan ge är 

exempelvis att man kan exportera under samma namn, göra marknadsundersökningar 

och ha en gemensam säljande agent. Trots fördelarna så finns det enligt Hollensen 

(2007) förvånansvärt få SME som samarbetar gällande export. En anledning till detta 

är att företagen kan ha svårt att enas om gemensamma mål eftersom man är van vid att  

arbeta mer självständigt. 

3.8 Samarbetspartner 

Joint Venture

Företag kan gå ihop i en strategisk allians eller vad Hollensen (2007) kallar för ”Joint 

venture”. Två eller flera företag går in i partnerskap. Vid partnerskap mellan företag 

från olika hemmamarknader kan det orsaka problem för ledningens organisering. I 
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vissa länder får utländska bolag inte etablera sig på annat sätt än genom joint venture 

med lokala företag. Genom att ingå i en sådan allians får man ofta större kännedom 

om marknaden och detta kan bidra till att processen går snabbare. Joint venture är ett 

sätt att minska riskerna även om det tar tid för ledningen att styra detta i ett 

inledningsskede. Hollensen hävdar vidare att en etableringsform som kräver lite 

resurser och minimal risk sällan utvecklas till den möjligheten den faktiskt kunde ha 

gjort. Kontroll är förknippat med hur mycket resurser som tillförs etableringen. Lite 

engagemang som vid exempelvis export betyder också att företaget har mindre 

kontroll över expansionen (Ibid.). Detta gäller även joint ventures där kontrollen 

självklart är begränsad. Nordiska företag och västerländska företag överlag tjänar på 

att utveckla ett joint venture eller annat samarbete med ett lokalt företag i Afrika (E. 

Habiyakare & J-Å Törnroos (2007).

3.9 Hierarkisk etableringsform

En hierarkisk etableringsform innebär att företaget äger och kontrollerar 

organisationen på den internationella marknaden (Hollensen, 2007). Om ett företag 

vill ha mer kontroll och mer inflytande på den marknad de exporterar till så faller det 

relativt naturligt att starta egna företag på marknaden. Detta är självklart kostsamt 

men bidrar samtidigt till högre kontroll. 

Säljrepresentant

Ett billigare sätt att få mer kontroll på marknaden kan vara att anställa egen 

säljpersonal på plats. Det kan även vara till fördel då detta påvisar mer hängivenhet 

till kunden (Ibid.).

Säljkontor

Är produkten komplex så kan det vara i företagets intresse att starta en sälj och 

serviceorganisation på plats. Närvaro från företagets sida och att snabbt vara 

tillgänglig med reservdelar är viktigt vid handel med komplexa produkter (Ibid.). 
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Dotterbolag 

Marknadsstorlek och tillväxt är väldigt viktiga parametrar när man väljer 

etableringsform. Är marknaden stor och tillväxten bra så skjuts ofta mycket resurser 

till den etableringen. Detta skulle kunna innebära att företaget väljer att etablera sig i 

landet i form av dotterbolag eller en 50 procents stor del i ett joint venture. Små 

marknader med svår tillgänglighet får då naturligt mindre resurser tillförda från 

ledningen och export eller licensiering är då passande. Fördelen med export är att fler 

resurser frigörs till viktigare satsningar och risken hålls väldigt låg (Ibid.).  

3.10 Etableringsprocessen   

Själva etableringsprocessen är den utveckling som företaget gör när det väl har 

kommit in på marknaden. För företaget är ett uppbyggt kontaktnät väldigt viktigt för 

att kunna växa och bli etablerad på marknaden.  

En affärsrelation har mycket likheter med mänskliga relationer, båda bygger på 

förtroende, överlåtelse och avsikterna som på kort och lång sikt kan variera (Ford et 

al. 2000). Relationer är enligt Jansson (2007) en nödvändighet för ett företag att 

lyckas etablera sig på marknaden eftersom många företag förlitar sig på sin relation 

med kunderna. Företag som har etablerade kontakter ser det som en tillgång och de 

som saknar detta har en svaghet. Affärsrelationer kan ses som kärnan i både 

etablerings och internationaliseringsprocessen enligt Jansson & Sandberg (2008). 

Lärandet är väldigt viktigt och ju mer utvecklad relation är som man har med kunden 

desto större erfarenhet ackumulerar företaget om den okända marknaden. Även om de 

antal länder företaget har etablerade relationer i påverkar hur internationellt erfaren 

man är.

Relationsstegen

Enligt Ford et al. (2000) så finns det olika steg som man kan gå i byggandet av 

affärsrelationer, dessa är; för-relations fasen, den upptäckande fasen, den utvecklande 

fasen och den stabila fasen. De talar även om avstånd som försvårar byggandet av 

relationer. Dessa kan vara sociala, kulturella, teknologiska och tidsavstånd (avståndet 

från förhandling till leverans eller betalning). Genom att ta tid att utveckla relationer 
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mellan företagets aktörer så kan avstånden minskas och eventuella fördomar 

försvinna. 

Att hitta nya leverantörer eller köpare är en process som kan vara ganska trög och 

Ford et al. (2000) beskriver att det finns vissa frågor som varje företag måste ställa sig 

innan man går in i en ny relation. Ett exempel på frågor som man bör ställa sig är; 

”Hur mycket måste vi investera för att få en fungerande 

relation och hur mycket måste partnern investera?”

Ford et. al. (2000). 

Genom att ställa sig frågor innan man ger sig in i relationsbyggande kan man 

effektivare hitta passande partnerföretag. Kännedom om det egna företaget och 

industrin är viktig för att kunna sortera bort de företag som verkar attraktiva men inte 

passar företagets behov (Hollensen, 2007). 

Figur 3.2 (Anpassad från Ford, 2000 och Jansson, 2007)

I den upptäckande fasen så delas mycket information och företagen lär sig mycket om 

varandra (Ford et al, 2000). Det tar mycket tid och resurser och det kan finnas 

oklarheter i hur mycket överlåtelse som företagen är beredda att satsa. Många löften 

kan ges eftersom implementeringen av dem kan verka avlägsen, men för att relationen 

ska kunna fortsätta vidare behöver bägge företag bestämma sig för att vara överlåtna 

till varandra. 

 Brist på överlåtelse
 Förändrade behov
 Otillräckligt med resurser
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När de går vidare från den utvecklande fasen så kommer man till den utvecklande 

fasen där avstånden har minskat, en ökad trygghet uppstår och förtroende byggs mer 

på uppfyllda löften än givandet av dem. När relationen fortsätter att växa blir också 

anpassningarna och överlåtelsen större. Det finns dock enligt Ford et al. (2000) även 

här risk för partnerbyte och för ett avstannande och tillbakagång i relations 

utveckling. 

Den slutliga fasen är den stabila där man hanterar processerna i relationen mer 

rutinmässigt och kostnaderna för att hantera relationen är låg. Vissa problem kan 

uppstå eftersom utvecklingen i ett företag förändrar behoven som inte lika fort blir 

tillgodosedda. Relationen kan då gå tillbaka till en utvecklande fas eller även upphöra 

och kan då jämföras med en skilsmässa (Hollensen, 2007). En framträdande egenskap 

för att relationen ska kunna växa i samarbete är att de bägge upplever att de är viktiga 

för varandra (Bradley et al, 2005).

3.11 Kulturens påverkan vid internationalisering 

Geert Hofstede har utarbetat en teori som syftar till att skapa förståelse emellan olika 

kulturer. Genom att ha kännedom om de olika aspekterna han behandlar blir 

interaktionen mellan olika länder mer effektiv och underlättar då också 

relationsbyggande. De fem dimensionerna går enligt Hollensen (2007) djupt in i 

kulturella värderingar och är så omfattande att den blir relevant vid förståelse för 

kulturella skillnader. 

Hofstede har delat in dimensionerna i fem kategorier som nedan kommer förklaras 

utförligt; Den första dimensionen kallar han för Power Distance Index (PDI) och 

handlar om acceptansen av makt. Hur accepterar de lägre rankade inom en 

organisation maktfördelningen och hur hierarkisk är företagsstrukturen? Han förklarar 

vidare att alla samhällen är olika men i olika utsträckning (http://www.geert-

hofstede.com/, 2008-04-10).
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Den andra dimensionen kallas för Individualism (IDV) och handlar om hur 

förväntningarna ser ut på den enskilda individen (Ibid.). Är samhället kollektivt eller 

individualistiskt? Hur stort ansvar har individen gentemot familjen och anhöriga?

Masculinity (MAS) är nästa aspekt Hofstede behandlar. Denna handlar om den 

fördelning av könsroller samhället har. Han har valt att mäta denna aspekt i 

maskulinitet eftersom detta är mer varierat än från land till land än vad feminimitet är. 

Ett samhälle med hög grad av maskulinitet kännetecknas av en större prestigefull och 

målfokuserad befolkning (Ibid.).

Vidare förklarar Hofstede begreppet Uncertainty Avoidance Index (UAI) som den 

tolerans samhället har gentemot osäkerhet. Ligger det i samhället att känna sig 

bekväma eller obekväma i mindre strukturerade situationer? I kulturer där det är 

mycket regler är man oftast mindre toleranta mot osäkerhet och försöker med lagar att 

undvika dem. I de samhällen där osäkerhet är mer tolererat har man en generösare 

inställning mot det som är avvikande.

Den sista dimensionen som enligt Hofstede påverkar är Long-Term Orientation 

(LTO). Denna dimension syftar till att förklara tidsperspektivet i ett samhälle. I de 

samhällen med långsiktighet är värderingar som stabilitet och respekt för traditioner 

viktiga, medan samhällena med kortsiktighet präglas av faktorer som status (Ibid.). 

Figur 3.3 (http://www.geert-hofstede.com/, 2008-04-10)

Figuren visar de olika dimensionerna som påverkar de kulturella avstånden.
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Figur 3.4 (http://www.geert-hofstede.com/hofstede_south_africa.shtml, 2008-04-13)

Denna figur visar hur Hofstede skulle förklara de olika dimensionerna i Sydafrika.

Figur 3.5 (http://www.geert-hofstede.com/hofstede_sweden.shtml, 2008-04-13)

Denna figur visar hur Hofstede skulle förklara samma dimensioner i Skandinavien.

Hofstedes studie är baserat på en enorm datainsamling men har ändå vissa svagheter 

som kan diskuteras. Det kan bland annat finnas stora kulturella variationer inom ett 

land och definitioner av exempelvis kollektivism kan skilja sig kraftigt. I ett land kan 

det baseras på relationen till företaget i ett annat land kan det innebära familjelojalitet 

(Hollensen, 2007).  

Afrikansk Kultur

Afrikaner lever i en så kallad ”vi-kultur” där stammen är det som har högsta prioritet. 

Familjen är viktig och ägodelar ses ofta som kollektiv egendom. Under slutet av 

1990-talet skedde en stor urbanisering och många afrikaner flyttade in till städerna. 

Denna ”vi-kultur” stannade då inte endast kvar i byarna utan blev en stor del av 

vardagen i staden. Stammen är värderad högst utav allt och politiker från samma stam 

är ofta förväntade att ordna fram jobb åt de andra i stammen. Nationalitetskänslan är 

främmande för många afrikaner, medan stammen fortfarande värderas högre 

(Richmond & Gestrin, 1998). Hollensen (2007) förklarar att detta klassas som 
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nepotism och har en mycket starkare negativ innebörd i de västerländska kulturerna. 

Vidare förklarar han att då man besitter kunskap i hur familjen värderas kan man 

undvika obehagliga missförstånd som detta annars kan orsaka (Richmond & Gestrin, 

1998). Privatlivet och jobbet är ofta sammanblandat. Chefen ses ibland som en vis 

förälder. Det är viktigt att hålla en öppen dörr till de anställda. En bra relation bidrar 

till större motivering hos de anställda som då blir mer produktiva. Nepotism kan 

ibland vara påtvingande eftersom lojalitet till släkten värderas högt. 

Afrikaner pratar gärna mer allmänt innan de gör affärer, vilket kan leda till att de inte 

diskuterar affärer under första eller andra mötet. En afrikan förlitar sig ofta på en 

känsla av trovärdighet innan affärer kan förhandlas fram. Richmond och Gestrin 

(1998) anser att vid förhandlingar kan det vara gynnsamt att använda sig av en 

mellanhand som bättre känner till kulturen. En anledning är exempelvis att en person 

med högre status kan vara motvillig att förhandla med en med lägre status. Seniorerna 

har högst status och genom att titta på dessa kan man tolka var man är i 

förhandlingsprocessen. Allt tar lång tid i Afrika och tålamodet testas, det lönar sig 

absolut inte att bli arg. Den hierarkiska rangordningen i makt handlar främst om ålder 

och det är därmed viktigt att ha äldre förhandlare med om möjligheten finns. 

Afrikaner förhandlar om allt och det är ofta köparen som kommer med ett prisförslag. 

Förhandlingen ses som en förtjänst för bägge parter. Man ska vara direkt och ärlig och 

förklara varför priset ligger som det gör. För att lyckas måste du förändra dig själv 

mot afrikanerna, de förändras inte om inte du gör det. Beslutsprocessen är lång då det 

är hierarkiska företag med en centraliserad styrning. Det är oerhört viktigt att lyssna 

till det lokala folket och göra som de gör. Gåvogivande är en gammal tradition och 

dessa används ofta för att snabba på processer (Ibid.). 

Att komma för sent anses i vissa sammanhang som helt accepterat. Afrikaner planerar 

för behov och inte önskemål och oroar sig sällan för morgondagen. I vissa afrikanska 

språk saknas det till och med ett ord för imorgon, det är istället samma ord som 

betyder nästa månad. Fokus ligger istället på att klara av de dagliga påfrestningarna 

snarare än att vara effektiv med tid. Detta blir då även mer aktuellt än framtida 

besparingar vilket även påverkar företagskulturen (Ibid.). 
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4. EMPIRI

I detta kapitel kommer vi att presentera de huvudsakliga teoretiska områdena. Datan 

är insamlad genom intervjuer med företag och organisationer. Här har vi även 

strukturerat datan utifrån aktuella ämnesområden.

4.1 Upplevda hot & möjligheter vid en etablering i Afrika

Eric Ciardi som arbetar på regionförbundet med projekt gällande affärer i Afrika 

förklarar att en stor fördel med Afrika är språket, många talar engelska. Carl 

Sigfridsson som är exportchef på Norba anser att Sydafrika är rätt tacksamt för de 

ligger så pass långt ifrån de mer väl statuerade marknaderna i Västeuropa och är 

därmed ganska självständiga. De är hyfsat välutvecklade inom industrin. Han hävdar 

också att i Sydafrika har man god utveckling och tillväxt. 

”Den politiska stabilitet som råder är grunden för 

tillväxt”.

Carl Sigfridsson, Norba.

Jörgen Johansson som har ansvar för Nordens försäljning på den afrikanska 

marknaden berättar att försäljare från Asien nu börjat etablerar sig i regionen för att 

kunna få en närkontakt till sina slutgiltiga kunder på marknaden. Vidare förklarar han 

att Afrikas konkurrenssituation inte är som Asiens då det inte är lika utvecklat. I stora 

delar av Afrika producerar de lokala och regionala företagen enbart för landets egna 

marknadsbehov. De köper väldigt billiga maskiner från billiga tillverkare, exempelvis 

kinesiska eller indiska där priset är svårt att konkurrera med. Vidare hävdar Jörgen 

Johansson att det är en klar fördel för de asiatiska företagen men negativt för de 

europeiska företagen. Detta ställer krav på hur en etablering ska se ut och man måste 

hitta något att positionera sig utifrån.

”Vi får argumentera för att vi har en tillverkning som är 

outstanding vad det gäller teknologi,  kvalitet och närheten till 

support ”.

Jörgen Johansson, Norden.
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Carl Sigfridsson förklarar att ett hot mot etablering är korruptionen. Den förekommer 

och innebär i praktiken att en tjänsteman mutas för att han sedan skall specificera en 

viss teknik i produkten som konkurrenterna inte har. Vid nomineringen av leverantör 

faller då de leverantörer ut som inte kan leverera den speciella specifikationen. Han 

poängterar dock att mutor och liknande är något som Norba varken får eller vill vara 

delaktiga i. I en stor koncern som den Norba tillhör så använder man inte mutor alls. 

Börjar man en gång med mutor så slutar det aldrig. Carl Sigfridsson förklarar vidare 

att korruption oftast är knutet till vilken företagstyp man handlar med.

”Gällande privata företag så förekommer korruption inte 

så ofta, i alla fall inte lika öppet. Däremot statliga verk 

och myndigheter, där är korruptionen mer utbredd för att 

få en affär att gå i lås”. 

Carl Sigfridsson, Norba.

Jörgen Johansson instämmer och menar att korruption är ett utbrett problem i Afrika. 

Erik Ciardi tar detta steget längre och hävdar att korruption är ett utav de största 

problemen med Afrika och säger att det enbart är Sydafrika och Botswana som inte är 

genomkorrupta. Ann-Christin Bayard är VD på Sustainable Sweden och arbetar med 

att bygga upp nätverk världen över och hon anser att korruptionen främst skrämmer 

de mindre företagen som inte är vana vid sådant och därmed känner en osäkerhet i hur 

de ska bemöta detta. 

Jörgen Johansson säger även att terror, våld och kidnappningar är förkommande i 

större utsträckning än på hemmamarknaden. I exempelvis Nigeria reser han aldrig 

utan livvakt. Lösningen anser han vara att integrera på valda platser med 

lokalbefolkningen. Han hävdar även att skillnader i religionskultur kan orsaka 

problem. Tullsystem och liknande avgifter har han aldrig uppfattat som något 

problem. Eric Ciardi anser även att det finns problem i den offentliga sektorn. 
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”Jag anser att det saknas kompetent personal där och att 

det lätt blir för mycket nepotism. Det enormt starka ANC1

har en oerhörd maktposition som bidrar till 

avdemokratisering”. 

Erik Ciardi, Regionförbundet.

Ann-Christin Bayard menar också att en etablering ofta innehåller en lång kedja med 

faktorer som möjliggör en internationalisering. Krav om olika faktorer ställs på 

samhället och olika parter till exempel. För att kunna jobba med biobränsle krävs det 

mycket saker runt omkring som måste stämma, exempelvis en soptipp att utvinna 

bränsle från.

4.2 Tillämpade expansionsstrategier

Erik Ciardi säger att företag bör gå in i en av de enklare marknaderna för att sedan ge 

sig in i de mer komplexa. Detta kommer dock att medföra mycket arbeta för att kunna 

lyckas. Carl Sigfridsson anser att Syd Afrika är en tacksam marknad för att mentalitet 

och kultur påminner om oss Européer. Det innebär i praktiken att 

produktanpassningen blir enkel.

”Sydafrika är bryggan in mot södra Afrika, lyckas du slå dig in 

så finns det mycket pengar att hämta”.

Erik Ciardi, Regionförbundet

4.3 Tidpunkt för marknadsingång

Jörgen Johansson säger att en tanke är att finnas på plats tidigt, att nätverkat färdigt 

redan innan en större satsning på marknaden har blivit verklighet. Carl Sigfridsson 

instämmer och hävdar att det är viktigt att vara med i ett tidigt skede för att bygga upp 

barriärer mot efterföljande konkurrenter. Erik Ciardi säger också att man har större 

möjlighet att påverka situationen om man är med vid ett tidigt stadie.

                                                
1 African National Council, majoritetsparti i Sydafrika (www.ne.se 2008-05-20)
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”Om man är med i tidigt skede kan man forma hur 

framtida upphandlingar ska se ut”.

Erik Ciardi, Regionförbundet.

4.4 Tillämpade etableringsformer

Ann-Christin Bayard anser att det bästa sättet att gå in på en ny marknad är genom att 

starta ett företag som ägs av företaget hemma i Sverige eller att finna en pålitlig 

distributör alternativt en agent. Företaget kan ta hjälp av exportråd och liknande men 

det viktigaste anser hon ligga i att företaget själva har besökt marknaden och fått 

kunskap om hur samhället ser ut. Det är viktigt att vara på plats för att behålla 

kontrollen. Det första steget för Norden in i ett nytt land är att hitta en agentur. Till 

skillnad från flertalet andra och större marknader så finns varken dotterbolag eller 

distributörer representerade. Jörgen Johansson förklarar att de bland annat börjar med 

att försöka hitta agenter genom att fråga andra underleverantör vad han har för agent i 

ett annat land. De pratar med agenter i närliggande områden till det land de vill 

expandera till. Ibland dyker det upp nya agenter på en mässa. Inom vår industri finns 

det ett väl etablerat nätverk av internationella kontakter och referenser bestående av 

slutkunder, agenter, tillverkande underleverantörer som vi använder oss av för att 

finna den rätta eller de rätta urvalet av kandidater.

”Vi har inte samma agenter som de andra i vår koncern. 

Mestadels eftersom vår produkt kräver så mycket tid och 

tekniskt kunnande”. 

Jörgen Johansson, Norden.

Erik Ciardi förklarar att de jobbar på liknande sätt, de väljer en region och bygger ett 

samarbete utifrån det. Olika regioner kan bjuda på olika synergieffekter förklarar han 

vidare.

”När det  handlar om att bygga struktur så kan inte vi 

hålla företagen i handen hela vägen men ge dem en 

möjlighet.”

Erik Ciardi, Regionförbundet.
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Norba använder sig främst av deras nuvarande kunder Volvo och Scania när de 

bearbetar den Afrikanska marknaden. Detta innebär att de får draghjälp av befintliga 

kunder. Detta är än så länge en hållbar strategi, säger Carl Sigfridsson. De har även en 

del försäljning via biståndsorganisationer över större delar av Afrika. Carl Sigfridsson 

anser dock att de arbetar alldeles för lite med att aktivt bevaka vilka projekt som 

ligger i skottlinjen. Jörgen Johansson förklarar att Norden har mycket utbyte med 

Nigeria och detta säger han beror på att deras kund Unilever har valt att etablera sig 

där. Åsidosatt detta så är en utav Nordens filosofier att arbeta med mindre företag som 

inte har mer än fem till tio personer anställda. En stor fördel är även om de har 

försäljningsvana av maskiner inom de aktuella områdena som exempelvis farmaceutik 

och kosmetik. 

”Vi har exempelvis inte samma agenter som våra systerbolag i 

koncernen. Eftersom vår produkt kräver högt tekniskt 

kunnande och att de olika agenturerna är välmedvetna till att 

sälja Nordens profil och värden”. 

Jörgen Johansson

Carl Sigfridsson menar att många bolag växer genom förvärv eftersom 

integrationsprocessen kan vara komplicerad med kulturella skillnader och liknande. 

Han hävdar att man bör använda olika kanaler och branschorganisationer för att öka 

varumärkets exponering på en marknad.

”Jag tror att när det gäller Norbas produkter i 

utvecklingsregioner så är oftast kunden en 

biståndsorganisation eftersom det i regel saknas pengar för 

dessa investeringar”.

Carl Sigfridsson, Norba.
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4.5 Upplevda externa & interna faktorer 

Carl Sigfridsson menar att det är relativt enkelt och han har inte stött på några större 

kulturella avstånd med Sydafrika.

”De företag jag jobbat med har nästan alla en ägarstruktur 

eller någon i företaget med en indirekt relation med 

Västeuropa. Föräldrarna kanske är uppväxta i Tyskland eller 

England. De innebär att de ha de värderingar som gäller 

generellt i Europa”. 

Carl Sigfridsson, Norba.

Jörgen Johansson på Norden anser att man ska anpassa sig efter de olika länder som 

man arbetar i och lyssna efter det kunden önskar. Kulturanpassning och en öppenhet 

för motparten är viktig i den första relationen med kunden och är inte mer 

komplicerad på den afrikanska marknaden. Han menar vidare att man spelar på 

landets regler, det är landets normalitet i mångt och mycket. Man måste vara lyhörd 

för motparten. Man måste också lita och ha tilltro till andra människor.

”Det är inte särskilt svårt att göra affärer med afrikaner, det 

är svårt med alla människor idag, inget är självklart. Det 

gäller att vara lyhörd oavsett nationalitet”. 

Jörgen Johansson, Norden

Erik Ciardi förklarar att i Sydafrika är det väldigt viktigt med politiska ingångar, han 

anser även att företag ofta kan undervärdera detta men allt blir mer och mer politiskt.

Carl Sigfridsson anser att det finns brister i byråkratin. Ett exempel är om man 

levererar mot remburs det vill säga ”letter of credit” adderar ytterligare komplexitet. 

Det bästa är att man får betalt innan leverans. Han menar att Norba brukar försöka 

outsourca detta. 
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”Det är en djungel det där med betalningsvillkor. Ett 

råd är att arbeta med ganska enkla leverans- och 

betalningsvillkor så man kan undvika dyra 

administrationskostnader.”

Carl Sigfridsson, Norba

4.6 Etableringsprocessen i Afrika 

De första kontakterna på den afrikanska marknaden

Erik Ciardi förklarar att ett av de sätt som finns att initiera en kontakt för affärer i 

Afrika är mötas i seminarier där man kan definiera problem och därifrån fortsätta för 

att finna lösningar och möjligheter till affärer. En kanal är regionförbundet som 

arbetar med utvecklingsprojekt för miljötekniska företag.    

”I det projekt vi blivit beviljade, då involverar vi Sustainable 

Sweden så att de är med på seminarie nivå, då får de tillfälle 

att vara med i Sydafrika och möta kommunala representanter. 

Så blir det något konkret att jobba med, detta är ett sätt att 

skapa affärer”. 

Erik Ciardi, Regionförbundet

Det är ett annorlunda företagande och ett något långsammare tempo som gör att det 

kan ta längre tid att få kunden intresserad av affärer, säger Erik Ciardi. Det finns en 

sämre framförhållning hos Afrikanerna vilket kan försvåra ett långsiktigare byggande 

av relationer. 

”Man får vara bereda på det lite sega, inte som kineserna som 

hugger på allt, de har helt ett annat driv. Istället är det ett 

kortsiktigare tänk och ett ganska kort perspektiv Det är inte det 

där entreprenörskapet som finns mer i Europa”. 

Erik Ciardi, Regionförbundet
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Några av de frågor som Norba ställer sig själva innan de gör affär är hur utvecklade 

de kunder är som man gör affärer med. Eftersom Norbas produkter håller en hög 

teknisk nivå inom sin bransch, så blir kravet på tidigare tekniskt kunnande större på 

kunden. Carl Sigfridsson förklarar att vad man får tänka på när man jobbar med lite 

mer avancerade industritekniska produkter och system är att inte låta dessa hamna i 

fel händer. Man får alltid tänka på detta så man inte förstör varumärket eller ett 

företags rykte.

”Ju längre ifrån ditt moderbolag du är desto sämre 

infrastruktur är det och desto robustare och enklare produkter 

skall det vara – Ett brick shit house helt enkelt” 

Carl Sigfridsson, Norba

Jörgen Johansson förklarar att i de första kontakterna med kunder så jobbar man på 

alla plan. Det kan vara mässor, inkommande frågor eller rent uppsökande försäljning 

från våra agenter. Vi försöker ge agenten all den hjälp som behövs i kundrelationen.  

”Jag underhåller mina agenter med verktyg och support inom 

teknik- sälj- samt marknadsrelaterade produkter. Medverkar 

vid direkta försäljnings tillfällen. Deltar ofta på mässor”. 

Jörgen Johansson, Norden 

Byggandet av relationer

I fallet med Norden så jobbar man i Afrika genom sina agenter och låter dessa sköta 

de huvudsakliga relationerna med kunderna. . Väl medvetna om Nordens strategi och 

värden att medverka för långsiktiga relationer med våra kunder. Man är dock med i 

vissa delar av förhandlingsprocesserna. Mycket handlar om den erfarenhet som 

agenten har sen tidigare. Om han är erfaren så kan han sköta det mesta själv lokalt, 

genom stöd från Norden.  

”Den personliga relationen är jätteviktig, speciellt med våra 

agenter. Det är åt bägge håll, ju positivare vi är desto bättre 

är vi som team. Har agenten mycket kunskap så avslutar han 
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också, gäller både nymaskinsförsäljning och after sales 

försäljning. Vi är med i förhandlingsprocessen, både tekniskt 

och kommersiellt”. 

Jörgen Johansson, Norden. 

Carl Sigfridsson anser att det är viktigt att finna kompetenta samarbetspartners som 

kan vara kontakten med kunderna. Ofta så är det ett problem att finna den kompetens 

som man behöver för att hantera service och kundkontakt. Exempelvis så håller 

mycket av det som tillverkas i Sydafrika gällande svetsning inte måttet. Det saknas 

kompetenta svetsare.

”När det gäller Sydafrika generellt så är kompetensen ett stort 

problem. Kompetens är ett nyckelord i Afrika, eller snarare 

avsaknaden av den. Viktigt att ha en partner som erbjuder 

service lokalt”.

Carl Sigfridsson, Norba

Konkurrens vid relationsbyggande 

Några av de fördelar som svenska företag har är att de har ryktet att vara pålitliga men 

samtidigt ofta är billigare än tyska konkurrenter. 

”Norden har en enormt god service support med hög 

tillgänglighet, det påverkar också väldigt mycket att svenskar 

är att lita på. Säger en svensk något så står de för det. Det 

finns många exempel på leverantörer från utvecklingsländer

som lovar men inte dyker upp, eller kanske kommer ett år 

senare”.

Jörgen Johansson, Norden

Förhandlingar

Hur affärerna avslutas är väldigt varierande och kan vara allt från att kunden är starkt 

övertygad om pris eller så kan det ta längre tid och innebära långa förhandlingar. En 

del av dessa kan vara processer som är väldigt reglerade och byråkratiska. Det är 
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också vanligast med remburser eftersom det är säkrast. Det gäller på den afrikanska 

marknaden såväl som i övriga världen. 

”Vid betalning så är det remburser som gäller, uteslutande. 

Det gäller i hela världen”.

Jörgen Johansson, Norden 

Relationssvårigheter 

En del av de svårigheter som Norden nämner är att det är svårt att få betalningar, detta 

kan bero på bristande infrastruktur men även bristande affärsetik. 

”Det man kan möta för svårigheter är att få betalning från 

kunder. Systemet är outvecklat och det är många gånger 

korrupt”.

Jörgen Johansson, Norden 

Carl Sigfridsson på Norba anser att afrikanska företag är effektiva när det gäller 

förhandlingar. Kommer man överens om något så är det också det som gäller. Erik 

Ciardi säger att det finns svårigheter i relationen med afrikanska företag i att det kan 

vara dålig kommunikation inom företaget som gör det svårare att utveckla relationen. 

Man kan säga de är dåliga på management och inte så strukturerade. Man sätter igång 

en process ganska tidigt men man får inte några riktiga besked.

”De har ofta dålig internkommunikation, både i affärslivet och 

i den offentliga sektorn”. 

Erik Ciardi, Regionförbundet

Det är även oftast inom länderna inte uppbyggt för SME:s att etablera där eftersom de 

själva inte har många SME:s. De har LSE:s och mycket små företag och gör att det 

kan bli svårare för ett svenskt SME att finna passande partners eller kunder.

”Som det ser ut nu är inte strukturen anpassad för små 

medelstora företag, De har jättestora företag och så har de 
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mikroföretag, där de sitter o säljer tvål inte mycket 

däremellan”.

Erik Ciardi, Regionförbundet

Jörgen Johansson förklarar att en nackdel i sammanhang med dålig transparens är 

korruptionen. De företag med en etik som inte tillåter mutor kan förlora avtal till ett 

konkurrerande, mindre hederligt företag.  

”Det är ett hinder om de vill ha det för då kan andra 

konkurrenter som är kapabla till att muta att dra fördelar av 

det”.

Jörgen Johansson, Norden 

4.7 Uppfattningar om Afrikas framtid

Erik Ciardi säger att det inte är självklart för alla företag att ge sig på den afrikanska 

marknaden. Men de som gör det har möjlighet till viktigt lärande och förhoppningsvis 

god förtjänst. Möjligheter och visioner finns, inte minst att kombinera de etablerade 

varumärken som finns i Sydafrika och Sverige. 

”Alla har inte något att hämta i Sydafrika men är man 

intresserad av en exportmarknad som inte är så komplicerad 

samt som är säker i termer av rättsväsenden så kan Afrika 

vara rätt. Man ska dock inte ut i en kåkstad på natten”

Erik Ciardi, Regionförbundet 

Det finns förhoppningar men även en försiktighet när man talar om etableringar i 

Afrika. De flesta är enade om att det finns potential och möjligheter, men också att det 

ännu är i ett tidigt stadium. Jörgen Johansson anser att Afrika fortfarande är 

outvecklat och väntar på en snabbare utveckling med högre marknadsnivå, det är 

fortfarande tidigt att satsa på Afrika som helhet. Han anser även att det är en annan 

situation om några år.   
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”Företag ser redan nu att det är lite dyrt i Bangladesh eller 

Indonesien. En tanke är att finnas på plats, att nätverkat 

färdigt så att man har något att falla tillbaka på. Jag är 

övertygad om att det är annorlunda om 10-15 år. Då så är det 

ett nytt Kina. Då blir det en fabrik i Afrika tror jag”.

Jörgen Johansson, Norden 

Det finns även förhoppningar om att kunna vara en mer engagerad aktör på 

marknaden eftersom det finns så många möjligheter.    

”Jag tycker det är synd att Norba inte är större på marknaden 

än vad vi är idag. Det är en marknad vi definitivt skulle kunna 

etablera oss starkare på”.

Carl Sigfridsson, Norba
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5. ANALYS

I detta kapitel kommer vi att analysera teorin och empirin samt fokusera på att 

framföra det som ger ökad förståelse för etableringar i Afrika.

5.1 Betydelsen av hot & möjligheter

Norba har i många fall fått oväntade förfrågningar från marknader de inte tidigare 

fokuserat sig på. De har alltså reagerat på en händelse, agerat där efter och har därav 

reaktiva motiv till sin etablering. Norden däremot tenderar till att ha en mer proaktiv 

inställning till den afrikanska marknaden. De jobbar mot målet att behålla sin position 

som världsledande inom tubfyllningsindustrin. Norden har även visat upp vissa 

tendenser till reaktioner på externa triggers då de följt efter befintliga kunder. Ett 

exempel är deras etablering i Nigeria. Jörgen Johansson klargjorde att de inte gått in i 

Nigeria om inte en av deras existerande kunder, Unilever, redan befunnit sig på 

marknaden. Även Norba har följt efter redan befintliga kunder till de marknader de 

har valt att etablera sig på och därmed fått upp ögonen för nya områden. Några av de 

risker som förestår en etablering i Afrika är den utbredda korruptionen, instabiliteten 

och avsaknaden av kompetent personal. För att kunna agera på marknaden bör man 

integrera med lokalbefolkningen. Politiker i Afrika har börjat intressera sig för 

utländska aktörer och insett vilken skillnad detta kan göra för den framtida ekonomin 

och har underlättat handelshinder och barriärer. Varken Norden eller Norba har stött 

på några vidare politiska hinder vid affärer. 

Företag Hot Möjligheter

Norba Korruption, bristande 

kompetens

Tillväxt, politisk 

stabilitet (Sydafrika)

Norden Korruption, billiga 

asiatiska konkurrenter, 

svårigheter med 

kulturanpassning.

Positiv utveckling, 

tillväxt 

                                                                                        Figur 5.1 (Egen).
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5.2 Typen av etableringsstrategi

Då Norba har expanderat till de afrikanska marknaderna har de inte arbetat med 

någon systematisk strategi. De tycks som tidigare nämnt mestadels ha följt sina 

kunder och tagit emot nya förfrågningar. Norba skulle klassas som naiva vid val av 

strategi för etablering då de inte utvecklat någon plan för en marknadsetablering. 

Norden å andra sidan har haft ett mer pragmatiskt tillvägagångssätt då de har skapat 

en fungerande strategi till de olika marknaderna. De har inte varit några stora 

variationer i hur det gått till vid en etablering. Både Norden och Norba har tidigare 

internationell erfarenhet och har därmed lärt sig av tidigare processer. Norden är 

exempelvis väldigt aktiva på den asiatiska marknaden som är en tillväxtmarknad med 

långt avstånd både kulturellt, språkmässigt och politiskt. Den lärdom de fått av denna 

tidigare etablering är alltså till en extrem fördel för en framtida vidare utveckling i 

Afrika. Då man etablerar sig genom en så kallade ”waterfall approach” är det just 

dessa kunskaper man har stor fördel av. Företaget besitter information i hur man 

bemöter skillnader och avstånd vid en etablering på en ny marknad. 

              Figur 5.2 (egen).         

5.3 Olika etableringsformer

Norba har indirekt export och har därmed ingen kontakt med marknaden de exporterar 

till. De arbetar genom Volvo och Scania och de i sin tur levererar produkten till 

slutkunden. Både Norden och Norba skräddarsyr sina egna produkter utefter kundens 

specifika behov och det är därför viktigt att vara lyhörd för kundens önskemål. 

Norden har däremot direkt export och har alltså en direkt kontakt med marknaden i 

fråga. Norden jobbar med agenter och då det inte längre har all kontroll inom 

företaget kan de stöta på problem i hur agenten väljer att positionera produkten. Norba 

SME

SystematiskPragmatiskNaiv

LSESME

SystematiskPragmatiskNaiv

LSESME
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är idag ett stort varumärke och om en agent skulle agera på ett annat sätt än vad som 

håller sig inom företagets generella beteendemönster gentemot kunder skulle deras 

rykte kunna skadas. Både Norden och Norba har utveckling, forskning och produktion 

inom företaget och dessa saker sker till största del i hemlandet. Försäljning sköter 

vanligen Norba även det inom Sverige då de i de flesta fall säljer vidare sina 

produkter till Volvo eller Scania. Nordens försäljning görs dock direkt till marknaden 

i fråga och därmed sker försäljningen inom företagets kontroll men utanför 

hemlandets gränser. 

Både Norden och Norba har teknisk komplexa produkter som även är skräddarsydda 

utefter kundens behov. Den tekniska kompetensen finns i hemlandet och det är svårt 

att lämna över sådant till mellanhänder. Norden har försökt starta produktion i Kina 

men de tycks ha problem med att bibehålla den kvalité företaget står för.

                                                                               Figur 5.3 (egen). 

5.4 Etableringsprocessens karaktär

Byggandet av relationer kräver investering av bägge parter och är ofta något som 

kräver avsevärt med tid. Många företag har en del västerländsk anpassning men 

skiljer sig genom att vara mindre entreprenörsinriktade och att inte ha samma 

intensitet som exempelvis kinesiska företag. Både Norba och Norden är i relativt 

tidiga stadium i sitt relationsbyggande. Norden har kommit lite längre eftersom man 

jobbar närmare kunderna men är ändå övervägande beroende av sina agenter som 

sköter den närmaste kontakten. Avsaknaden av kunnig och kompetent personal gör att 

det blir svårt att bygga relationer både med agenter och med andra företag i länderna. 

Detta kan även påverka möjligheterna till lokala serviceenheter som annars behöver 
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kunnig personal. Dålig infrastruktur kan även det hämma viktiga 

kommunikationsmöjligheter i relationsbyggandet. De positiva fördelarna som svenska 

företag kan få i ett tidigt stadium är tillförlitlighet vilket ger överlåtelse och snabbare 

relationsutveckling. 

Norba skulle gärna vilja utvecklas mer på marknaderna, medan Norden även 

diskuterar möjligheterna till egen produktion i Afrika i framtiden.      

                                                                                                                    Figur 5.4 (egen).

5.5 Afrikas framtid

Samtliga respondenter är överens om att Afrika är en mycket attraktiv marknad och 

har stor potential inom en snar framtid. Det är tidsaspekten som skiljer respondenterna 

ifrån varandra. Jörgen på Norden är övertygad om att de är representerade i Afrika 

med en fabrik redan om 10 år och anser därtill att det är viktigt att vara på plats redan 

nu. Att bygga barriärer mot kommande konkurrenter samt att bygga nödvändiga 

relationer är väldigt viktigt i ett tidigt skede. Carl Sigfridsson på Norba instämmer och 

anser att konkurrensövertaget man uppnår från att vara en av de första på marknaden 

är viktigt. Detta uppvisar en proaktiv inställning från de båda företagen men lågt 

engagemang i själva etableringen just för tillfället.
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6. Slutsats

Utifrån vår analys kommer vi här att presentera slutsatser om svenska SME:s 

etablering på den afrikanska marknaden samt en avslutande teoretisk reflektion.

6.1 Slutdiskussion

Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för hur svenska SME: etablerar sig 

på den afrikanska marknaden. Vi har genom vår studie ökat vår förståelse genom fyra 

huvudsakligen slutsatser 

Kunskap om hoten och möjligheterna för etablering i Afrika

De största hoten till etablering tenderar att vara den utbredda korruptionen och 

avsaknaden av kompetent personal. Det spridda våldet som härjar i Afrika har också 

visat sig vara av betydelse. Att ha kunskap om dessa gör att man kan undvika 

onödiga misslyckanden och kostsamma satsningar. Samtidigt så finns det möjligheter 

i tillväxt och utveckling som kan gynna den som vågar satsa. Genom att ha kunskap 

och att interagera med lokalbefolkningen minimerar man riskerna av att satsa fel eller 

missa tillfället att växa på en ny marknad.  

Vikten av rätt etableringsform 

För att kunna lyckas på marknaderna så är det viktigt att välja rätt etableringsform. 

De företag som vi studerat har använt sig av agenter och mellanhänder vid etablering 

i Afrika. Agenter eller distributörer har stor lokalkännedom och det tycks vara den 

säkraste formen för ett svenskt SME på grund av Afrikas många osäkerhetsfaktorer. 

Att använda en egen agent som gör att man kan lära sig mer om kunderna och 

marknaden är betydelsefull. Detta kan i ett senare skede göra att man kan utveckla en 

mer hierarkisk etableringsform. 
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Lärande i relationsbyggandet 

Relationsbyggandet skiljer sig inte nämnvärt från den skandinaviska marknaden. 

Däremot så finns det hinder som exempelvis dålig infrastruktur och politisk 

instabilitet som försvårar relationer mellan företag. De kulturella skillnaderna är stora 

men kan minskas genom lyhördhet och en förståelse för nationella variationer.  

Fördelarna med tidig etablering i Afrika

Att vara tidigt på marknaden ger stora möjligheter. Det är därför viktigt för de företag 

som vill vara med om Afrikas tillväxt att i ett tidigt skede bygga upp egna nätverk 

och barriärer för att säkra en framtida stark position på marknaden. Afrika har många 

möjligheter att bli en viktig aktör på världsmarknaden. Frågan tycks inte vara om 

Afrika kommer bli mer betydelsefull i framtiden utan snarare när. 
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7. Avslutande diskussion

Här redogör vi för det vi personligen anser vara det viktigaste ett etablerande företag 

bör ha i åtanke.

7.1 Källkritik

Global Marketing av Svend Hollensen har varit essentiell för att skapa förståelse och 

struktur kring internationella etableringar. Tack vare det faktum att Hollensen berört 

teorier från flertalet andra forskare i sin bok så anser vi att vi fått ta del av fler 

infallsvinklar gällande etableringsprocessen. Detta bör också ha påverkat reliabiliteten 

positivt. 

Vi har använt Ford et al. och Jansson parallellt när vi diskuterade 

etableringsprocesserna. Det har gjort att vi kunnat bredda förståelsen i ämnet och även 

gjort att validiteten ökats eftersom det är centrala modeller inom 

internationaliseringsteori. 

Hofstedes studier har varit viktiga för att få en teoretisk förståelse för de kulturella 

skillnaderna. Det som visade sig emellertid att det stämde i vissa avseenden men inte i 

andra. Det finns exempelvis en förvånansvärd likhet i individualism i tabellerna. Detta 

kan bero på den grupp som Hofstede undersökte som för 30 år sedan på IBM i 

Sydafrika var överväldigande av europeiskt ursprung och därför har större likheter 

med skandinaver än vad den traditionella afrikanen har. Hofstedes studie har vi valt 

att placera under teori trots att det kan klassas som sekundärdata, detta för att göra det 

lättare för läsaren att ta till sig modellen och resultatet. 

Richmond & Gestrins bok ”Into Africa” har gett oss värdefull information om den 

afrikanska kulturen och hur det relaterar till affärslivet. Nackdelarna med boken är att 

de gör generaliseringar för en kulturellt heterogen kontinent samt att boken är något 

gammal då den är tryckt 1998. Vi ser dock inte detta som ett större problem eftersom 

de delar vi använt oss av fortfarande är väsentliga.     
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7.2 Rekommendationer till etablerande företag

För att ta sig förbi de största kulturella skillnaderna och hoten anser vi att man bör 

etablera sig på marknaden tillsammans med någon som har stor lokal kännedom, 

exempelvis via agent eller distributör som redan agerar på marknaden. Tidigare 

internationella erfarenheter ger en stor fördel i form av kunskap. Vi tror att Afrika har 

mycket att bidra med i framtiden och vi anser att man bör närma sig marknaden redan 

idag för att kunna ta del av de möjligheter en tidig etablering ger. 

7.3 Förslag till vidare forskning

Det vore intressant att göra en vidare studie av etableringsprocessen, exempelvis 

studera hur en hierarkisk etablering ser ut för svenska SME:s.

Under arbetsprocessen har vi även funnit det intressant att se hur LSE:s etablerar sig 

på den Afrikanska marknaden. LSE:s är i större utsträckning närvarande på 

marknaden och lämnar därmed intressanta perspektiv att utforska. 
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Bilagor

Intervjufrågor till företag, bilaga 1

Bakgrund

Har ni några tidigare internationella erfarenheter? 

Vad fick er att vända blickarna mot Afrika? 

Etableringsstrategi

Hur har ni valt att etablera er i Afrika? 

Hur har ni anpassat er efter marknadens behov?

Hur ser konkurrensen ut inom er bransch på den afrikanska marknaden?

Affärskultur

Har ni stött på problem i er etablering i Afrika? 

Anser ni att kulturskillnaderna påverkar er etablering nämnvärt? 

Har ni stött på handelsbarriärer såsom tullar, avgifter, mutor och så vidare? 

 Affärsrelationer

Hur gör ni när ni etablerar relationen med afrikanska företag? 

Vilka är de största riskerna i relationen med afrikanska företag? 

Framtiden

Hur ser ni på framtiden?
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Intervjufrågor till Organisationer, Bilaga 2

Bakgrund

Har ni några tidigare internationella erfarenheter? 

Vad fick er att vända blickarna mot Sydafrika? 

Etableringsstrategi

Hur har de företag ni arbetar valt att etablera sig i Sydafrika? 

Har ni undersökt marknadens behov? 

Hur ser konkurrensen ut inom era branscher på den afrikanska marknaden?

Affärskultur

Har era företag stött på några specifika problem Afrika? 

Anser ni att kulturskillnaderna påverkar? 

Har företagen stött på handelsbarriärer såsom tullar, avgifter, mutor och så vidare? 

 Affärsrelationer

Hur gör ni när ni etablerar relationen med afrikanska företag? 

Vilka är de största riskerna i relationen med afrikanska företag? 

Framtiden

Hur ser ni på framtiden i Sydafrika?


