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Abstract 

 

Syftet	   med	   denna	   uppsats	   är	   att	   undersöka	   hur	   den	   institutionella	   kontexten	   i	  

Brasilien	  påverkar	  svenska	  företag	  som	  avser	  att	  etablera	  sig	  i	  landet.	  Utifrån	  detta	  

kommer	  vi	  även	  belysa	  hur	   företagen	  bör	  hantera	  de	  barriärer	  som	  den	  nämnda	  

kontexten	   kan	   utgöra.	   För	   detta	   har	   vi	   använt	   oss	   av	   en	   kvalitativ	   ansats	   och	  

fallstudie	  som	  forskningsstrategi.	  

	  

Teorikapitlets	  kärna	  utgörs	  av	  ett	   avsnitt	  om	   institutioner	  där	  en	  grundläggande	  

modell	  fungerar	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  studera	  hur	  olika	  institutioner	  påverkar	  ett	  

företags	  engagemang	   i	  ett	   land.	  Vi	  har	   jobbat	  utifrån	  vår	   teoretiska	  syntesmodell	  

där	  den	  externa	  och	  interna	  miljön	  med	  hjälp	  av	  en	  brygga	  av	  nätverk	  har	  hjälpt	  till	  

med	  valet	  av	  etablering.	  

	  

I	  empirin	  redogörs	  sedan	  för	  den	  erfarenhet	  och	  kunskap	  våra	  fallföretag	  bidragit	  

med	  gällande	  den	  brasilianska	  marknaden.	  Analyskapitlet	  binder	  därefter	  samman	  

empiri	   och	   teori	   för	   att	   belysa	   hur	   företagen	   påverkats	   av	   den	   institutionella	  

kontexten	  vid	  etablering	  och	  eventuella	  barriärer	  hanteras.	  

	  

Uppsatsens	   slutsats	   påvisar	   att	   den	   institutionella	   miljö	   Brasilien	   utgör	   är	  

förvånansvärt	   stabil.	   Ett	   flertal	   institutioner	  påtvingar	   en	   förändring,	  men	  det	   är	  

endast	   rättssystemet	   som	   genom	   komplexa	   system	   utgör	   en	   verklig	   barriär.	   Det	  

visar	   sig	  även	  att	   god	  kännedom	  om	  marknaden	  och	  ett	  bra	  nätverk	  är	  hur	  man	  

lämpligast	  hanterar	  detta.	  

	  

	  

Nyckelord:	  Brasilien,	  Etableringsmetod,	  Institutioner,	  MNF,	  Nätverk.	  	  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 En global värld 
Internationalisering är enligt Grant (2010) den viktigaste och mest inflytelserika kraft 

som under de senaste femtio åren ritat om den konkurrensutsatta miljön företag verkar 

inom. Internationalisering är en källa för utökade möjligheter både för företag och 

individer. Öppnandet av nationella marknader har inneburit ett bredare urval för 

konsumenter samt kraftig ökning i effektivitet och tillväxtmöjligheter för både små och 

stora företag. Författaren menar vidare att internationalisering sker genom byteshandel 

av varor och tjänster mellan två länder, alternativt genom direktinvestering, det vill säga 

att bygga upp eller anskaffa tillgångar i ett annat land. Janson (2007) talar om att en 

tredje våg av internationalisering pågår just nu. Det innebär att multinationella företag 

(MNF) med ursprung i västvärlden etablerar sig i stor skala på de kinesiska, indiska, 

ryska samt central- och östeuropeiska marknaderna, samtidigt som företag från dessa 

marknader internationaliserar och utvecklas till just MNF. Framför allt är den tredje 

vågen ett resultat av att Indien och Kina öppnades upp för internationell handel och att 

central- och östeuropa anslutit till EU. Detta har enligt Cavusgil, Ghauri och Agarwal, 

(2002) gett upphov till att den internationella affärsverksamheten de senaste 

decennierna har ökat markant. Enligt Goldman Sach (2003) kan BRIC-länderna de 

närmsta 50 åren (Brasilien, Ryssland, Kina och Indien) komma att få en betydligt större 

kraft i världsekonomin. Länderna ses som en viktig källa för framtida globala utgifter 

och om korten spelas rätt kan BRIC-länderna komma att gå om G6 länderna (USA, 

Japan, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien) ekonomisk sätt till år 2039. I 

genomsnitt anses Brasiliens BNP-tillväxt ligga på 3,6 % under de kommande 50 åren 

och räknas ekonomiskt kunna gå om några av G6 länderna de närmsta 25 åren. 

Brasiliens ekonomi anses då vara större än Italiens 2025, Frankrikes 2031 samt 

Storbritannien och Tysklands fram till 2036.  

 

1.1.2 Brasilien 
Den snabba utvecklingen på tillväxtmarknaderna och deras integration i 

världsekonomin medför att intresset för dessa marknader har tilltagit bland 

västerländska multinationella företag (Jansson, 2007). För att räknas som 
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tillväxtmarknad måste vissa kriterier vara uppfyllda. Ett ekonomiskt reformprogram 

måste ha startats, som till exempel har för avsikt att avhjälp fattigdom, dålig 

infrastruktur och överbefolkning, men landet måste även uppvisa en stadig tillväxt i sin 

bruttonationalprodukt (BNP) per invånare (Cavusgil et al, 2002). 

 

Brasilien tillhör en av världens största tillväxtmarknader och redan år 1891 etablerades 

den första handelskontakten mellan Sverige och Brasilien då Ericsson levererade den 

första telefonen (swedcham.com.br). Sedan dess är många utländska företag (såväl som 

svenska) verksamma i landet. Under 1990-talet ökade möjligheterna för utländska 

företag att investera i statligt ägda företag där utländskt kapital är godkänt att äga 40 % 

av stamaktier eller 100 % av preferensaktierna (Arreras, 2010). Brasilien som land 

kännetecknas vidare av högteknologiskt jordbruk, en stor gruvnäring samt viktiga 

tjänste- och tillverkningssektorer, detta enligt CIA (2013). De menar vidare att landet 

idag är den största ekonomin bland de latinamerikanska länderna och har successivt 

etablerat sig som en viktig aktör på världsmarknaden. Brasilien placeras som nummer 

sju i världen (2012) i köpkraftsjusterad BNP, före avancerade ekonomier som Frankrike 

och Storbritannien. Goldman Sachs (2007) rapporterar att landet på sistone även 

investerat kraftigt på olika stabiliseringsprogram för att reducera den omfattande 

inflationen och uppnå makroekonomisk stabilitet. I tillägg till det har Brasiliens 

regering nyligen lanserat en omfattande infrastruktursatsning på över 400 miljarder 

SEK i syfte att reducera flaskhalsar i infrastrukturen för att möjliggöra en snabbare 

tillväxt i landet (svd.se, 2012a). 

 

United Nations Conference on Trade and Developments (UNCTAD) rapport från 2011 

konstaterar att Brasilien nu tillhör topp fem vad gäller utländsk direktinvestering (UDI). 

Trots detta kan det fortfarande uppfattas problematiskt att göra affärer i Brasilien då 

landet hämmas av bland annat korruption, juridisk ineffektivitet och överdriven 

beskattning (corporatecomplianceinsights.com, 2011). Detta bekräftas till viss del av 

Svenska Dagbladet (2012b) som hävdar att 34 procent av de svenska företagen 

verksamma i Brasilien förlorat affärer som följd av att en konkurrent tagit till mutor.  

 

Baserat på Hofstede, Hofstede och Minkov (2010) som drar slutsatser om kulturella 

skillnader mellan en mängd länder utifrån fem olika kulturdimensioner, nämligen 

maktdistans (MDI), individualism (IDV), maskulinitet (MAS), osäkerhetsundvikande 
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(OSU) och långtidsorientering (LTO) kan man konstatera att det finns kulturella 

olikheter mellan Brasilien och västerländska marknader såsom Storbritannien, Schweiz, 

USA och Sverige (se bilaga 1). För företag som vill stärka sin globala position anser 

Grant (2010) att de noga bör överväga olika sätt för en ny marknadsetablering för att 

skapa sig ett så bra utgångsläge som möjligt, något som också bekräftas av Holtbrügge 

och Baron (2013). 

 

1.1.3 Marknadsetablering 
Johanson och Vahlne (1977) menar att det inte finns ett speciellt sätt för 

marknadsetablering som anses vara det bästa, utan olika metoder kan användas av olika 

företag på samma marknad. Vissa företag använder sig av försäljningskontor i 

värdlandet och avstår från tillverkning på plats, medan andra väljer att successivt 

etablera sig för att slutligen sätta upp egen produktion. Cavusgil et al (2002) nämner att 

val av etableringsmetod på en tillväxtmarknad bör grundas på faktorer såsom potential, 

storlek på marknaden, affärsmiljö och ledningens kunskap om marknaden. Johansson 

och Vahlne (1977) menar att just kunskapen är central då avsaknaden skapar osäkerhet 

och för att bygga upp kunskap menar författarna att det lämpligast sker genom att vara 

verksam på den främmande marknad, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att företag 

ska avsätta ytterligare resurser där. Enligt Uppsalamodellen reduceras denna osäkerhet 

även genom att företagen går till närliggande marknader där skillnaderna är små, för att 

sedan stegvis jobba sig längre bort. Oavsett geografiskt avstånd konstaterar Hollensen 

(2011) att etablering på en tillväxtmarknad, för de flesta de små-och medelstora företag 

(SMF), innebär ett kritiskt moment, medan det för stora företag snarare handlar om hur 

man lämpligast drar nytta av internationella kontakter. Estrin och Prevezer (2010) har 

gjort en jämfört mellan BRIC-länderna när det kommer till etablering och avveckling av 

verksamheter och menar att institutioner och regelverk är viktiga faktorer som har 

betydelse på etableringshastigheten och på möjligheterna för nya företags överlevnad 

och tillväxt på marknaderna. 

 

1.1.4 Institutioner 
Vad som sker inom en specifik institution, till exempel ett MNF påverkas dels av regler 

inom organisationen, men även av institutioner i dess omgivning såsom lagstiftande 

instanser och rättsväsendet i sig. För att närmare beskriva vad en institution är används 
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ofta ord som koder, regler, vanor och rutiner och dessa ord antyder att det mänskliga 

beteendet är regelbundet och stabilt. Det finns dock en annan dimension av institutionen 

och det är som en social enhet vilken inhyser ovanstående beteende och kan till exempel 

vara en familj, organisation, nation eller ceremoni (Jansson, 2007).   

 

Enligt Jansson (2007) förutsätter nästan all litteratur inom international business att 

affärer görs på ett liknande sätt på utvecklingsmarknader som de mogna västerländska 

marknaderna. Författaren anser att en allt för snäv syn på marknaden tas då det ofta 

endast är fokus på aktörer (institutioner) såsom kunder och konkurrenter och han 

presenterar därför den grundläggande modellen för institutioner. Den delas in i två 

nivåer; organisatoriska fält (till exempel regeringen, arbetsmarknad och finansiell 

marknad) och samhälleliga institutioner (till exempel landskultur, politiskt system, 

utbildningssystem och religion). Scott (1995) menar att regulativa, normativa och 

kognitiva pelare alla har identifierats av teoretiker som viktiga komponenter i 

utformningen av institutioner, dock går meningarna isär gällande vilken pelare som har 

mest inverkan på institutioner. Enligt Scott består den institutionella kontexten av 

formella och informella krafter, nämligen regulativa, normativa och kognitiva 

strukturer. Han kallar dessa för de tre pelarna och relaterar till regulativa som formell 

medan den normativa och kognitiva syftar mer till de informella krafterna. Den 

regulativ pelaren innefattar, enligt författaren, tvingande regler såsom lagar och 

förordningar, medan normativa pelaren tar upp de underförstådda regler och 

förväntningar av beteende som kan appliceras på en mindre grupp eller för hela 

samhället. Den kognitiva pelaren hänvisar till ”det självklara” och menar på att saker 

och ting är så naturliga att aktörerna inte ens reflekterar över att bryta mot dem (Scott, 

1995). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Estrin och Prevezer (2011) fokuserar i sin studie på informella institutioner och menar 

att dessa har en central roll för förståelsen av bolagsstyrning. Studien belyser bland 

annat hur de informella institutionerna påverkar de formella. I fallet Brasilien 

konstaterar författarna att de formella institutionerna (till exempel lagar) är ”för bra” 

viket ger upphov till att de informella institutionerna (till exempel korruption) används 

för att kringgå de formella och därigenom motverka desamma. Campos och Iootty 
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(2007) har även de tittat på Brasilien, men istället fokuserat på institutionella barriärer 

vid företagsetablering. Deras studie visar att skatter och regleringar, följt av 

regeringspolitikens instabilitet och osäkerhet anses, av affärsmän och tillverkande 

företag, vara de främsta hindren vid verksamhet i Brasilien. Exporterande företag 

skiljde sig dock något, men fortfarande med skatter och reglering i topp men nu följt av 

växelkursen. Författarna tar utgångspunkt i textil- och hemelektroniksbranschen och 

påpekar att Brasilien, vid en internationell jämförelse, har en låg grad av utländsk 

företagsetablering, något de menar kan bero på institutionella barriärer. Holtbrügge och 

Baron (2013) har å sin sida undersökt eventuella samband mellan val av 

marknadsetablering och framgång på marknaden. Med hjälp av institutionell teori 

konstaterar de att företag som etablerar sig i Brasilien föredrar att producera lokalt 

snarare än att exportera. Deras studie visar även att joint venture (JV) föredras framför 

helägda dotterbolag och Greenfield investering snarare än att förvärva befintliga 

verksamheter. Författarnas generella slutsatser för de stora tillväxtländerna Brasilien, 

Ryssland, Indien och Kina är att val av etableringsform är av stor vikt för 

marknadsframgång. Dock har författarna i stor utsträckning problem, att koppla val av 

etableringsform till framgång på den brasilianska marknaden, alternativt att det finns en 

betydelse men att den inte är väsentlig. Trots att typ av etableringsform i Brasilien tycks 

vara av ringa betydelse anser vi att de faktiska orsakerna till valen är av intresse då 

etableringsformerna i olika grad utsätter företagen för den institutionella osäkerheten. 

Vad är de bakomliggande faktorerna till företagens val? 

 

Både Estrin och Prevenzer (2010), Campos och Iootty (2007) samt Holtbrügge och 

Baron (2013) visar på hur Brasilien kan analyseras utifrån institutioner. Vi vet med 

hjälp av ovanstående att formella institutioner ger upphov till korruption, att samma 

institutioner skapar barriärer och därmed försvårar företagsetablering samt vilka 

etableringsformer som föredras av företag intresserade av att bedriva verksamhet i 

Brasilien. Tyvärr stannar det ofta vid att institutioner har en stor inverkan på företag, 

men nämner väldigt ytligt de faktiska konsekvenserna och framförallt hur dessa 

hanteras.  

 

Med bakgrund av resultaten ovan finns det en relevans i att, på ett djupare plan, 

undersöka hur företag förhåller sig till de barriärer som institutioner skapar. Enligt 

Svenska Dagbladet (2012c) finns det, bland svenska företag, en utbredd optimism om 
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att Brasilien nu ska leva upp de höga förväntningarna på tillväxt och ökad konsumtion 

som omvärlden har, därför utgör landet en intressant marknad för denna typ av studie.  

1.3 Problemformulering 

Problemformuleringen i denna uppsats är uppdelad i ett huvudproblem och två stycken 

delproblem, där huvudproblemet klarlägger uppsatsens primära problematik och de 

valda delproblemen kommer att, på ett så noggrant och detaljerat sätt som möjligt, 

besvara vårt huvudproblem. 

 

1.3.1 Huvudproblem 
ü Hur påverkar den institutionella miljön svenska företags marknadsetablering i 

Brasilien? 

1.3.2 Delproblem 
ü Vilken inverkan har enskilda institutioner på svenska företag etablerade i 

Brasilien? 

ü Hur hanterar svenska företag etablerade i Brasilien de barriärer som enskilda 

institutioner kan utgöra? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att utifrån institutionella faktorer och etableringsteori beskriva och analysera 

vilken påverkan den institutionella miljön har på företags etablering i Brasilien. Vidare 

är syftet att analysera hur företag har handskats med de barriärer de olika institutionerna 

kan utgöra för att få en förståelse för de problem ett internationaliserande företag kan 

utsättas för.  

 

1.5 Disposition 

Efter att ha introducerat uppsatsens forskningsämne kommer vi redogöra för dess 

disposition (se figur 1). I detta inledande kapitel har vi identifierat vår primära 

forskningsfråga som sedan delats upp i två stycken delproblem. Kapitel två behandlar 

det valda metodmässiga tillvägagångssättet som ligger till grund för uppsatsen. 

Därefter, i kapitel tre presenteras den valda teoretiska referensram som syftar till att 

tydliggöra uppsatsens valda inriktning. Kapitel fyra bygger på studiens empiriska utfall 

baserat på de valda informanternas upplysningar. I kapitel fem knyts empirin samman 
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med den teoretiska referensramen för att analyseras. Avslutningsvis, i kapitel sex 

presenteras studiens slutsatser i form utav att huvudproblemet besvaras utifrån den 

förda diskussionen i föregående kapitel. Dessutom framförs även studiens 

begränsningar, samt förslag till vidare forskning inom det valda ämnet. 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsens författare har avgränsat sig till att undersöka svenska företag som har valt 

att internationalisera sin verksamhet till Brasilien. Vi har även avgränsat oss genom att 

enbart välja fallföretag som bedriver faktiskt verksamhet i Brasilien och inte enbart 

exporterar till landet. Då många av de svenska företagen som idag finns verksamma i 

Brasilien varit där under en längre period valdes företag som etablerat sig i landet under 

2000-telet. Detta då vi anser att det är betydligt enklare att komma i kontakt med 

delaktiga nyckelpersoner om företaget nyligen etablerat sig i landet än företag som varit 

verksamma där sedan 70-talet. Företag som funnits i Brasilien i årtionden kan ha 

förlorat nyckelpersonerna och på så sätt hade det blivit avsevärt mycket svårare att få 

korrekta uppgifter om tillvägagångsättet vid deras etablering. Ytterligare en anledning 

till att fokusera på 2000-talet är för att det blir en mer aktuell studie då länder, likväl 

Brasilien, utvecklas och förändras kontinuerligt.  
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2. Metod 

2.1 Abduktiv forskningsansats 

Alvesson och Sköldberg (2008) nämner att det finns tre forskningsansatser för forskaren 

att välja mellan, induktion, deduktion och abduktion. Utgångspunkten som valts i denna 

uppsats är en abduktiv forskningsansats med en deduktiv startpunkt. Valet att utgå från 

en deduktiv startpunkt grundar sig i att vi utgått från redan befintliga och kända teorier, 

nämligen institutionell teori samt etableringsmetodsteori i syfte att besvara vår 

forskningsfråga. Detta gjordes främst för att kunna skapa en bas att stödja oss på. Att 

erhålla en förförståelse av teorin ansåg vi vara fördelaktigt och avgörande för studiens 

utgång, då vi bedömer att detta skulle bidra till att täcka det fulla spektrum av faktorer 

som innefattas av de aktuella teorierna samt leda till en bättre och relevant 

frågeformulering. Dock, har vi i efterhand reviderat vår teoretiska referensram då vi 

efter insamlad empirisk data förstod att en sådan åtgärd var nödvändigt i syfte att 

besvara vår forskningsfråga. Detta arbetssätt menar Patel och Davidsson (2003) är 

utmärkande för den abduktiva forskningsansatsen, där forskaren inte låser sig till ett sätt 

att arbeta och utifrån en planerad process växlar mellan teori och verklighet (empiri) 

under uppsatsens gång, vilket författarna benämner som en systematisk kombinering. 

Vidare påstår Dubios och Gadde (2002) att anpassa befintliga teorier till sin studie, är 

signifikant för den abduktiva forskningsansatsen. 

 

Ytterligare anledning till valet av forskningsansats är att vi ämnar erhålla en djupare 

förståelse för ämnet och de aktuella fallen vi avser att studera. Då vi inte enbart syfta till 

att undersöka hur den institutionella kontexten påverkar ett företags marknadsetablering 

i Brasilien, men också huruvida företagen hanterar de barriärer enskilda institutioner 

kan utgöra anser vi att den abduktiva forskningsansatsen är bäst lämpad för vår studie, 

då denne enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är lämpligaste för fallbaserande 

undersökningar av den anledningen att denne frambringar en mer djupgående förståelse 

och kunskap om de specifika fallen. 

 

Anledningen till att vi inte valde en induktiv startpunkt i studien är att vi upplevde att 

det skulle vara en omöjlighet att ha en empirisk utgångspunkt, då vi inte kunde erhålla 

empirisk data genom intervjuer utan någon som helst förförståelse för ämnet.   
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2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Holme & Solvang (1997) nämner att inom samhällsvetenskapen skiljs det mellan två 

metodiska forskningsmetoder, nämligen kvantitativt och kvalitativt. Vi har i denna 

uppsats valt att tillämpa den kvalitativa forskningsmetoden. Detta huvudsakligen på 

grund av att vi har för avsikt att ingående studera två fallföretag och deras respektive 

etablering i Brasilien i förhållande till den institutionella miljön, där vår 

huvudfrågeställning syftar till att besvara hur företagen påverkas av den institutionella 

kontexten samt den uppfattade problematiken och hanterandet av denne. Utifrån vår 

huvudfrågeställning anser vi att det är nödvändigt med en grundlig forskningsmetod, 

vilken ger utrymme för oss att utföra personliga intervjuer med möjligheten till riktade 

följdfrågor i syfte att skapa en ökad förståelse för komplexiteten hos de enskilda fall vi 

ämnar studera. Holme och Solvang (1997) påstår med liknande resonemang att vid 

omständigheter då en mer djupgående studie som bygger på utförliga och ingående 

beskrivningar av händelser önskas är den kvalitativa forskningsansatsen mest lämpad.  

 

Användandet av den kvalitativa forskningsmetoden kan ytterligare motiverats, i enlighet 

med den argumentation som förs av Holme och Solvang (1997), att studien har för 

avsikt att fokusera på mjukdata och inte hårddata som analysenhet. Som det tidigare 

nämnts har vi valt att genomföra personliga intervjuer i syfte att förstå informanternas 

erfarenhet, där dessa utsagor har registrerats och sedermera omvandlas till skrivna ord 

för att slutligen analyseras. Vidare ämnar vi i vår studie utföra forskning av begränsat 

omfång, på två fallföretag och avser således ej mäta kvantitet som enligt Starrin och 

Svensson (1994) är intentionen vid den kvantitativa forskningsmetoden. 

 

Enligt Jacobsen (2002) resulterar den kvantitativa forskningsmetoden i en mer ytlig 

prägel tack vare dess inriktning på många olika enheter och ger därför en begränsad 

flexibilitet då de frågor som ställs vid en sådan studie oftast är slutna, med 

färdigkonstruerade svarsalternativ, vilket begränsar respondenternas möjligheter till 

vidare uttryck. Att tillämpa en sådan forskningsmetod hade således inneburit en förlust 

av den djupgående och utförliga analysen samt den flexibilitet som den kvalitativa 

forskningsmetoden erbjuder. För vår del är därför en kvantitativ forskningsmetod inte 

ett alternativ då vi, som beskrivet i problemdiskussionen, anser att det på ett mer 
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detaljrikt vis behövs en beskrivning gällande institutioners inverkan på företag 

verksamma i Brasilien. 

 

2.2.1 Förbehåll till kvalitativ forskningsmetod 
Kritik som riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Denscombe (2009), 

att en mer djupgående studie av ett mindre antal enheter ger till följd att det inte går att 

generalisera resultaten, till skillnad från den kvantitativa metoden. Utöver det nämns 

ytterligare kritik i det avseendet att tolkning av information vid en kvalitativ 

forskningsmetod kan påverkas av forskarens inblandning i och med dennes egna åsikter 

och värderingar vid frambringande samt analys av data. 

 

Beträffande den första kritiken som nämnts ovan anser vi att den problematiken undgås 

då vi avser att göra en analytisk generalisering, vilket enligt Yin (2009) är fullt möjligt 

vid användandet av fallstudier som forskningsstrategi. Detta innebär att det framkomna 

resultatet inte förväntas kunna appliceras i en större kontext, istället vill man 

generalisera de funna resultaten till en redan existerande teori, vilket skiljer sig 

jämförbart med statistiska uppskattningar och enkätundersökningar (kvantitativ metod). 

Gällande den andra kritiken kommer vi ha det resonemanget som kritiken belyser i 

åtanke för att på bästa möjliga sätt försöka distansera oss från våra egna uppfattningar 

under studiens varaktighet. Vid frambringandet av data har vi spelat in de upprättade 

intervjuerna digitalt och sedan transkriberat dess innehåll i syfte att minska risken av 

omedvetna urval av information från uppsatsskribenternas sida. Gällande analysdelen 

finner vi det vara svårare att distansera oss från egna tankar och värderingar, då 

slutsatser till stor del grundar sig i egna tolkningar av de teorier som appliceras på data.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

Vår avsikt med denna uppsats är att besvara en ”hur”-frågeställning nämligen ”Hur 

påverkar den institutionella miljön svenska internationaliserande företags 

marknadsetablering i Brasilien?” Vi har valt att göra en fallstudie då vi avser att mer 

djupgående förstå ett verklighetsbaserat fenomen. Valet grundar sig även i att många 

tidigare studier konstaterar att institutioner har en stor inverkan på företag. Dessa har 

varit kvantitativa, men vi vill stanna kvar vid denna inverkan och undersöka genom en 

kvalitativ forskningsstrategi hur företagen upplever och hanterar denna inverkan. Enligt 
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Yin (2009) förekommer det ett flertal olika förfaringssätt för att bedriva forskning inom 

samhällsfrågor, förutom fallstudier, nämns till exempel enkätundersökningar och 

experiment. Det finns ingen mall som uttrycker vilket förfaringssätt man bör tillämpa 

utan varje forskningsstrategi har sina specifika fördelar och nackdelar och innebär att de 

kan vara användbara på olika typer av studier. Detta medför att för att uppnå bästa 

möjliga resultat av forskningen måste man vara medveten om de respektive 

förfaringssättens styrkor och svagheter samt i vilka avseende dessa skiljer sig åt. 

 

Yin (2009) påpekar även att fallstudier överlag anses vara den mest lämpliga metoden 

vid formulering av en forskningsfråga som har för avsikt att besvara en ”hur” eller 

”varför” fråga, samt när undersökaren har begränsad kontroll över faktiska beteenden 

och när studien har en nutida anknytning till verkligheten. Dessutom anses fallstudier 

vara mer användbara vid besvarandet av mer genomgripande och ingående 

beskrivningar av något socialt fenomen eftersom denna forskningsstrategi har för avsikt 

att belysa ett beslut eller en uppsättning av beslut, varför dessa fattades, hur dessa 

implementerades samt vad de slutgiltiga resultaten blev (Yin, 2009).   
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2.3.1 Utformning av fallstudie 
I avsikt att beskriva de olika varianter av fallstudier presenterar Yin (2009) en matris 

bestående av fyra olika typer av fallstudier, som i sin tur är indelad i två olika 

begreppspar (se figur 2). Det första begreppsparet är enfalls- och flerfallstudier vilka 

syftar på skillnaden mellan designtyper som enbart behandlar ett eller flera fall. Det 

andra begreppsparet skiljer på de olika analysenheterna som används via genomförandet 

av holistiska- och flerfallsanalyser. Beträffande det andra begreppsparet (holistisk- och 

flerfalls analys) så kan båda tillämpas på såväl enfallstudier som flerfallstudier.	   
 
 

Figur 2. Utformning fallstudie. Egen avbildning baserad på Yin (2009:46). 
 
 

Vi har i denna uppsats valt att tillämpa den första utformningen av en flerfallsdesign, 

nämligen en holistisk flerfallsdesign. Gällande marknadsetableringar i den brasilianska 

institutionella kontexten anser vi att olika företag påverkas och fungerar på skilda sätt 

under de rådande omständigheterna. Med det sagt anser vi att en flerfallstudie är mer 

tillämpningsbar på denna studie eftersom vi avser att undersöka två företag och på så 

sätt kan vi samla in information från de olika fall som sedan analyseras var för sig. 

Dessa enskilda analyser sammanställs sedan för att dra slutsatser mellan fallen, vilket 

överensstämmer med Yins (2009) illustration om flerfallstudier. Vid användandet av en 

enfallstudie hade vi inte kunnat sammanställa de enskilda analyserna för att tillåtas dra 

övergripande slutsatser för de studerade fallen. För denna studie hade en enfallstudie 
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således enbart resulterat i slutsatser gällande ett enskilt företag, vilket därmed inte gjort 

det möjligt att besvara vår frågeställning. Därmed är en flerfallstudie att föredra som 

utgångspunkt för denna studie, då den kommer att inrymma åsikter från fler än ett 

enskilt företag och följaktligen innefattar fler tänkbara faktorer. Vidare påstår Yin 

(2009) att en flerfallstudie är mer tillförlitligt än ett enfallstudie. 

 

Anledningen till valet av en holistisk analys på varje enskilt fall är främst på grund av 

bristen på logiska underenheter som Yin (2009) beskriver. I tillägg till det är vår 

frågeställning formulerad för att mer generellt besvara problematiken inom de enskilda 

fallen och den kräver således en holistisk utgångspunkt för att tillhandahålla ett relevant 

svar. Vi anser att valet av mer än en analysenhet per fall skulle medföra en tämligen 

omfattande empiri, vilket endast skulle försvåra vår bearbetning av data. 

	  

2.3.2 Förbehåll forskningsstrategi 
Yin (2009) nämner att den största kritiken förknippad med forskningsstrategin syftar till 

avsaknaden av noggrannhet vid utförandet av en fallstudieforskning. Med detta menar 

författaren att det är alltför ofta som forskningsutredaren beter sig obetänksamt vid 

utförandet av fallstudier, detta då denne antingen misslyckas med att följa systematiska 

rutiner, tillåter tvivelaktiga belägg eller låter partiska åsikter inverka på forskningens 

inriktning och dess slutliga resultat. En annan kritik som ofta nämns i samband med 

fallstudier är att de tillhandahåller relativt bristfälliga grunder för vetenskaplig 

generalisering. Här åsyftar man möjligheten att generalisera baserat på resultatet från ett 

enskilt fall vilket kan uppstå vid användandet av enfallstudie. 

 

Vi har under vårt skrivande haft dessa förbehåll i åtanke. Beträffande den första kritiken 

som nämnts ovan anser vi att vi undgår den problematiken i vad kritiken gäller i och 

med att vi är tre stycken författare som alla aktivt granskar uppsatsens innehåll, vilket 

medför att vi får tre personers synsätt tvärsigenom hela arbetet. Angående den andra 

kritiken anser vi att vi skulle träffa på samma problematik, i vad kritiken gäller, även 

vid ett val av andra forskningsmetoder. Som det tidigare framgått, anser vi inte 

generaliseringsproblemet vara en betydande problematik eftersom vår studie syftar till 

att göra en analytisk generalisering och inte en statistisk generalisering.  
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2.3.3 Val av fallföretag 
Empirin i denna uppsats utgörs av intervjuer gjorda med två företag. 

ü Leax Falun AB 

ü Roxtec AB 

Att dessa företag har varit del av vår studie är delvis för att de bedriver någon form av 

verksamhet i Brasilien och de passar in i studien då forskningsfrågan som ämnas 

besvara är, hur påverkar den institutionella miljön svenska företag etablerade i 

Brasilien? Ytterligare anledning är att dessa företag började bedriva verksamhet i landet 

under 2000-talet och på så sätt har kvar kunskaperna om hur etableringsprocessen har 

gått till. Vi har därmed inte sett till någon särskild storlek på företagen såsom att de 

bestämt måste ha varit SMF eller MNF, inte heller till någon specifik bransch utan vikt 

har istället legat på hur företagen faktiskt har gått tillväga under sin etableringsprocess. 

För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt valde vi att fokusera på mer en ett företag 

med förhoppningar att kunna finna likheter eller olikheter i hur den institutionella 

miljön har påverkat etableringen och om företagen har hanterat den möjliga 

problematiken som kunnat uppstå på ett liknande sätt.  

 

Vi har i kontakt med Jonas Lindström VD svensk-brasilianska handelskammaren i Sao 

Paulo fått en lista på de svenska företag som finns etablerade i Brasilien och där ifrån 

har företag kontaktats per telefon och via mail för att höra ifall de skulle vara 

intresserade av att ställa upp på en intervju. De intervjuade har varit personer som har 

varit eller fortfarande är delaktiga i företagens etableringsprocess mot Brasilien.  

 

LEAX Falun AB  
LEAX Falun AB är beläget i Falun, Dalarna med cirka 150 anställda och ingår i LEAX 

Group som är en företagsgrupp bestående av sammanlagt sju bolag, varv ett av dessa, 

LEAX do Brasil, beläget i Aracácia, i staden Curitiba. Företagsgruppen med totalt 600 

anställda har sitt ursprung i Köping, Västmanland och har på sistone genom olika 

förvärv och organisk tillväxt utökat sin globala närvaro. LEAX Group kunder påträffas 

främst inom tung fordonsindustrin, gruv- och anläggningsindustri och annan 

verkstadsindustri. LEAX är en så kallad kontraktstillverkare av mekaniska komponenter 

vilket innebär att företaget inte äger några egna produkter utan de tillverka kundernas 

produkter utifrån deras önskemål. Företagets kärnkompetens finns inom skärande 

bearbetning och dess spetskompetens finns inom rotationssymmetriska detaljer ofta 
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innehållande kuggeometri såsom kardanaxlar (leax.se). Vi har via en telefonintervju 

intervjuat Hans Jansson, nuvarande VD för LEAX Falun AB, och som har varit 

projektledare för etableringsprocessen av LEAX do Brasil. 

	  

ROXTEC AB 
Roxtec är ett globalt företag som grundades 1990 i Karlskrona, där man än idag har sitt 

huvudkontor. Företaget producerar, säljer och utvecklar kompletta tätningslösningar för 

kabel- och rörgenomföringar, vilket skyddar människor och tillgångar från faror som 

kan förorsakas av bland annat gas, eld och vatten. Företaget med sina totala 500 

medarbetare finns representerat på 70 marknader världen över, där de i 21 av dessa har 

dotterbolag varav ett av dessa ligger i Rio de Janeiro, Brasilien (roxtec.com). Vi har via 

Skype intervjuat Marcus Karlsson, numera chef för Asia Pacific regionen, men som 

tidigare varit inblandad i etableringsprocessen i Brasilien. 

2.3.4 Presentation av informanter 
 
Datum Namn Titel/företag  Intervjuform  Intervjulängd/min 

2013-05-14 Jansson, Hans VD/LEAX Falun 

AB 

Telefon 50 min 

2013-05-16 Karlsson, Marcus Chef Asia Pacific 

regionen/ Roxtec 

Skype (utan 

video) 

40 min 

 

2.4 Datainsamlingsteknik 

Data kan enligt Sekaran (2003) nås genom två möjliga datainsamlingstekniker nämligen 

primära och sekundära källor. Tyngdpunkten i studien ligger på primärdata och tar sig 

uttryck i de intervjuer vi har genomfört med personer på de företag vi valt att kontakta. 

Anledningen till varför vi valt att främst grunda uppsatsen på primärdata är att vi 

upplever primärdata att vara mer tillförlitligt och relevant till våra forskningsfrågor och 

ändamål än sekundärdata, då primärdata enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) 

samlas in av forskaren själv och är specifikt insamlad för den undersökning man avser 

att göra. De intervjuade har valts ut då de har kunskap om etableringen i Brasilien, och 

därmed kunnat bidra med egna erfarenheter för genomförandet av vår forskning. 

Gällande sekundärdata har vi använt sådan i liten utsträckning och begränsad till att 

presentera de företag vi har intervjuat då denna typ av information är lättillgänglig via 

företagens hemsidor, men även för att vara pålästa vid intervjutillfällena. 
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Andersen (1998) menar att intervjuer är att föredra som informationskälla vid 

situationer då man ämnar förstå en händelse som inträffat och är av privat karaktär eller 

när utredaren själv inte haft möjlighet att iaktta händelsen. Kvale (2009) bygger vidare 

på detta och menar att intervju som informationskälla skapar en djupare förståelse till 

det som studeras och forskaren kan genom lyhördhet och ett aktivt deltagande i 

intervjun ta del av informantens egna erfarenheter och på så sätt bli berikad med mer 

grundlig kunskap från den intervjuade. 

 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 
Vi har i denna uppsats bestämt oss för att använda semistrukturerade intervjuer och med 

andra ord valt bort både strukturerade- samt ostrukturerade/djupgående intervjuer. 

Anledningen till valet att bortse från den strukturerade intervjun är att möjlighet att 

ställa följdfrågor skulle utebli i och med valet av denna intervjuform, detta då enligt 

Saunders et al (2011) vid brukandet av den strukturerade intervjuformen ges 

intervjuaren en standardiserad uppsättning frågor under en förutbestämd frågeföljd. Vi 

anser att detta skulle vara negativt då vi upplever att följdfrågor är en ypperlig chans att 

skaffa sig en djupare förståelse för ämnet samt att i och med dessa få möjligheten att 

klargöra eventuella frågetecken direkt. Valet att även bortse från 

ostrukturerade/djupgående intervjuer grundar sig på svårigheten att sammanställa och 

jämföra de svaren som erhålls från olika informanter. Detta menar Kvale & Brinkmann 

(2009) uppkommer eftersom denna intervjuform präglas av att informanten själv 

berättar fritt om sina erfarenheter och uppfattningar och att intervjun är strukturlös, där 

ingen förutbestämd ordningsföljd följs. Detta menar författarna kan leda till 

framkomsten av eventuella sidospår. Vi beslutade därmed att tillämpa något 

mittemellan dessa båda alternativ, en intervjuform där vi känner oss trygga och har en 

viss struktur att stödja oss på samtidigt som att det ska ges möjlighet att ställa 

följdfrågor. Därmed föll valet naturligt på semi-strukturerad intervju. 

 

Som tidigare framgått har de upprättade intervjuer som gjorts i denna studie varit via 

Skype (utan video) samt telefon. Främsta anledning till valen av dessa intervjuformer är 

att informanterna har befunnit sig på geografiskt avlägsna platser. Jacobsen (1993) 

menar att vid en telefonintervju eller annan form av intervju där den intervjuade inte 
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syns är annorlunda till skillnad från en intervju som sker på plats då man vid dessa kan 

ta del av informantens kroppsspråk som ofta säger något annat än bara det verbala. 

 

I förväg utarbetades, av oss, en intervjuguide med avsikten att täcka studiens 

frågeställning angående hur företag etablerar sig i Brasilien. Vid utförandet av samtliga 

intervjuer såg vi till att alltid ha minst två författare till uppsatsen närvarande för att på 

så sätt erhålla en så bred helhetsuppfattning som möjligt. Dessutom spelades samtliga 

intervjuer in i digitalt format samt att anteckningar fördes under samtalen, detta 

huvudsakligen för att kunna återge dessa på ett korrekt sätt samt för att förstärka 

kvalitén på de egna minnesanteckningarna. Slutligen efter varje intervjusituation har vi 

valt att transkribera intervjumaterialet till utskrift (översättning av materialet från 

muntligt till skriftligt språk) för att kunna analysera, verifiera och redovisa den kunskap 

som frambringats. 

 

Enligt Kvale (2009) ställer semistrukturerade intervjuer betydligt högre krav på 

intervjuaren jämfört med standardiserade/strukturerade intervjuer. Detta eftersom 

datainsamlingen bygger på lösare ramar, vilket innebär att intervjuarens färdigheter och 

ämneskunskaper sätts på prov då denne ansvarar för att samtalet levererar den 

nödvändiga informationen. Ämneskunskaperna anses vara speciellt viktiga när det 

kommer till kunskapen av att ställa relevanta följdfrågor. Vad som är karaktäriserande 

för den semistrukturerade intervjun är att intervjuaren i förväg har ställt upp en lista 

med relevanta ämnen på vilka denne grundar sina intervjufrågor för att säkerställa att 

alla nyckelfrågor täcks för att ge intervjun en stödjande struktur. Trots detta anses denna 

typ av intervju vara relativt flexibel då utförandet varieras från fall till fall och den 

utfrågade ges möjlighet att uttala sig fritt gällande händelser, beteende samt 

uppfattningar som är kopplade till ämnesområdet. 

	  

2.5 Undersökningskvalitet 

Yin (2009) nämner att man vanligtvis utgår från fyra olika testkriterier vid fastställandet 

av kvaliteten på en empirisk samhällsforskning. Yin kallar dessa kriterier 

konstruktionsvaliditet, internvaliditet, externvaliditet samt reliabilitet. Den empiriska 

samhällsforskningen innefattar även fallstudier och således är de fyra testkriterier som 

Yin ställer upp relevanta för kvalitetssäkring av fallstudier. Merriam (2009) för en 
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liknande argumentation och säger för att systematiskt utvärdera eller kritisera utförandet 

av en kvalitativ studie måste man reflektera över studiens övergripande design samt 

med vilken noggrannhet studien genomfördes. Med detta i åtanke kan resultatet anses 

vara tillförlitligt. Saunders et al (2009:192) resonerar kring problematiken genom att 

citerar Rogers (1961): 

 

”… Vetenskaplig metodik måste ses för vad det verkligen är, ett sätt att hindra mig från 

att lura mig själv när det gäller mina kreativt utformade subjektiva chansningar som 

har utvecklats ur relationen mellan mig och mitt material”. 

[egen översättning] 

 

2.5.1 Validitet 
Yin (2009) menar att validitet avser giltighet och relevans av data och metoder som 

använts i studien. Som tidigare berättats har vi i denna studie tillämpat en flerfallstudie 

på två fallföretag, vilket i enlighet med resonemanget som framförs av Yin (2009) 

bidrar till en högre validitet i och med användandet av ett flerfallstudie jämförbart med 

enfallstudier. Dessutom har vi på ett så transparent sätt som möjligt redovisat genom 

hela arbetet vilket tillvägagångsätt vi använt oss av fram till argumentationens slutfas. 

Detta har vi gjort genom bland annat redovisat omständigheterna under vilka data 

insamlats, det vill säga vem som intervjuats, dennes titel på företag, vilken intervjuform 

som valts och dess längd. Genom att anskaffa information från flera olika källor samt 

genom att låta läsaren följa framarbetandet av studiens slutsatser ända från insamlingen 

av data till argumentationens slutfas upprättar forskaren en så kallad kedja av bevis, 

vilket är något som Yin (2009) rekommenderar i avsikt att öka studiens validitet. 

 

Vidare har vi även efter varje intervjutillfälle transkriberat och sammanställt det som 

framkommit under samtalet i ett dokument som sedan skickat tillbaka till informanten i 

avsikt att säkerställa datans riktighet. Detta är i enlighet med resonemanget som 

framförs av Denscombe (2009), då författaren påstår att låta informanten ta del av 

intervjuutskriften (deltagarkontroll) är ett sätt att ställa saker och ting till rätta. 

Dessutom har vi i så stor utsträckning som möjligt använt oss av ett flertal 

informationskällor för att stödja de teorier och argument som redovisas i studien, vilket 

är något som Yin (2009) rekommenderar i syfte att styrka trovärdigheten för studien 
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som benämns för triangulering. Vidare har vi under vår argumentation försökt inkludera 

all insamlad data som relevant för att därmed inte utesluta alternativa förklaringar till 

våra slutledningar, vilket är något Yin (2009) rekommendera i syfte att säkerställa att de 

dragna slutsatserna är korrekta. 

 

2.5.2 Reliabilitet 
I denna studie har vi medvetet använt oss av ett flertal förfaranden i avsikt att skapa en 

så tillförlitlig studie som möjligt. Vi har på ett transparent sätt försökt beskriva vårt 

tillvägagångssätt som vi använt oss av genom hela processen för att möjliggöra för 

andra forskare att replikera studien om de så önskar i avsikt att uppnå samma utfall. 

Detta är något Silverman (2011) rekommenderar vid avsikt att fastställa tillförlitlighet i 

en kvalitativ studie. Vi är medvetna om att på det sättet intervjuerna är upprättade i 

denna studie finns en viss begränsning, i och med det faktum att vi kan ha gått miste om 

information som framkommer endast vid direkt kontakt såsom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Vi anser dock att intervjuformen gett oss tillförlitligt information tack 

vare att samtalet behandlats ett tydligt avgränsat område, att ämnet som behandlats är 

välbekant för båda parterna och att sakfrågorna bestämts i förväg, vilket lett till en 

strukturerade och uttömmande informationsinsamling.  

 

Vidare har vi även försökt att formulera de frågor vi ställt till våra intervjupersoner på 

ett så tydligt sätt så möjligt i avsikt att undvika missförstånd. Dessutom har vi även 

använt oss av samma intervjuguide under samtliga upprättade intervjuer, vilken kan 

hittas i bifogat format i bilagan 2. Vidare har all primärdata (intervjuer) som tidigare 

framgått spelats in i digitalt format i avsikt att förhindra eventuella förluster av 

information samt för att kunna återge dessa på ett korrekt och objektivt sätt. Slutligen 

vill vi dock framföra för framtida forskare som önskar att reproducera vår studie, att 

ämnet vi undersökt ständigt står i förändring, speciellt i länder som Brasilien som 

befinner sig i en intensiv utvecklingsfas. Därför kan resultatet skilja sig gällande vad 

företag ansåg påverkar dem när vi genomförde denna studie till vad som kan påverka 

dem i framtiden, vilket självklart kommer att ha en inverkan på resultatet.  
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3. Teori 

3.1 Etableringsmetod 

En etableringsmetod kan definieras som en institution, ett strukturellt arrangemang 

under vilket en firma företar en utlandsetablering i syfte att introducera produkter, 

teknologi, praktiska kunskaper eller andra resurser till en utländsk marknad (Sharma 

och Erramilli, 2004). Ett företag som har beslutat sig för att träda in på en utländsk 

marknad har ett flertal val gällande strategin under vilken detta inträde ska ske (Johnson 

och Tellis, 2008). Pan och Tse (2000) indelar etableringsmetoderna i fyra grupper; 

export, avtalsmässig överenskommelse, joint venture samt helägt dotterbolag. Dessa 

fyra grupper är indelade i två huvudgrupper, non-equity modes och equity modes. Den 

första av de två huvudgrupperna syftar till export och avtalsmässig överenskommelse 

och under den andra huvudgruppen placerar författaren kategorierna joint venture och 

helägt dotterbolag (se figur 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Organisationsschema etableringsmetoder. Pan och Tse (2000:538) [egen översättning] 
 
Equity modes förutsätter ett åtagande med betydande resursöverföringar, då 

etableringsmetoderna under denna huvudkategori kräver en faktisk investering i 

värdlandet i syfte att upprätta en självständig verksamhet. En stor mängd kapital är 

nödvändig till driften av verksamheten då en kontinuerlig förvaltning måste upprättas 

och ständig interaktion med lokala aktörer måste hållas. I kontrast till detta särskiljer sig 

non-equity modes i det avseende att de inte fordrar ett inrättande av en filial i 

värdlandet. Istället används en samarbetspartner med lokal/regional anknytning som kan 
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utföra den uppgift som en självständig verksamhet annars hade ålagts. Med denna 

partner upprättas ett avtal där relationen parterna emellan definieras (Pan och Tse, 

2000). 

 

3.1.1 Export 
Export innebär ett företags fysiska överföring av dess produkter, antingen tillverkade på 

den inhemska marknaden eller på en utomstående marknad, via en lokal 

försäljningsenhet till värdlandet i utbyte mot varornas samlade värde (Root, 1994; 

Kumar och Subramanian, 2001; Johnson och Tellis, 2008). Export som 

etableringsmetod är fördelaktig för företag vid inledande skeden av inträde på utländska 

marknader. Detta huvudsakligen eftersom denna metod innebär lägre investering i 

utlandet och därmed även lägre risk. Av denna anledning erbjuder denna strategi också 

högre flexibilitet jämfört med de övriga etableringsmetoderna. Ytterligare 

karaktäriserande drag för export som etableringsmetod är att denna förorsakar lägre 

kontroll, då företaget använder sig av oberoende mellanhänder antingen anlitade på dess 

hemmamarknad eller i värdlandet (Johnsson och Tellis, 2008; Agarwal och 

Ramaswami, 1992, Anderson och Gatignon, 1986). Anderson och Gatignon (1986) 

hävdar dock att den lägre kontrollen framkallar svårigheter vid konflikthantering, 

koordinering av insatser samt justering av strategier. Root (1994) nämner att vid 

upprättandet av en exportverksamhet måste företaget besluta vilka funktioner de ämnar 

ansvara för själva samt vilka som ska hanteras av externa aktörer. Beroende på vad man 

väljer ger det upphov till olika typer av etableringsmetoder, nämligen indirekt eller 

direkt export. 

 

Sharma och Erramilli (2004) nämner att vid direkt export är företaget direkt involverat i 

olika marknadsföringstjänster i värdlandet som är relaterade till dess produkter. Denna 

direkta kontakt med utlandsmarknaden åtas antingen av företaget självt eller via lokala 

mellanhänder i form av en utländsk agent eller distributör. Indirekt export innebär å 

andra sidan att ett företag bedriver produktion- och marknadsföringsrelaterade 

aktiviteter på den inhemska marknaden utan någon som helst investering eller närvaro i 

värdlandet. Istället anlitas en mellanhand i företagets hemland som ges uppdraget att 

utföra marknadsföringstjänster i exportlandet å företagets vägnar. 
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3.1.2 Avtalsmässig överenskommelse 
Avtalsmässig överenskommelse innebär att olika typer av bindande avtal upprättas 

mellan ett internationellt företag och en part på målmarknaden som ger denne rättighet 

att producera och distribuera företagets immateriella tillgångar, såsom kunskap, 

teknologi och varumärke. I utbyte mot detta företag erhåller ursprungsföretaget en 

ekonomisk ersättning av den lokala parten, vilket närmast kan liknas vid ett 

hyresförhållande (Kumar och Subramaniam, 2001; Sharma och Erramilli, 2004; 

Johnson och Tellis, 2008). Vidare påstår Sharma och Erramilli (2004) att under denna 

typ av etableringsmetod är det viktigt för företaget som överför resurserna att dess 

kunskaper och teknologier åtnjuter en viss grad av skydd såsom patent och 

varumärkesskydd. Detta garanterar att det ursprungliga företaget kan dra fördel av de 

intäkter som genereras på målmarknaden. 

 

Licensiering och franchising klassas av Root (1994) och Hollensen (2011) som olika 

typer av avtalsmässiga överenskommelser eftersom det enligt författarna finns vissa 

skillnader mellan begreppen, medan Johnson och Tellis (2008) betraktar dessa som 

liknande strategier och placerar dem därför i samma grupp. Root (1994) menar att ett 

licensavtal och franchisingavtal skiljer sig ur vissa aspekter såsom motivation, tjänster 

och varaktighet. Utöver beviljandet av rättigheterna till användandet av företagets 

immateriella tillgångar bistår franchisegivaren med hjälp och råd till franchisetagaren i 

frågor rörande organisationen, marknadsföring samt allmänna direktiv i syfte att 

upprätthålla en relation som är avsedd att vara permanent. 

 

Anderson och Gatignon (1986) hävdar att företag som använder sig av avtalsmässiga 

överenskommelser som etableringsmetod ges en relativ låg kontroll över verksamheten 

på målmarknaden, men drar samtidigt fördel av en relativ låg risk, då reella 

investeringar på målmarknaden ej åtas. Den låga riskfaktorn återspeglas även i det 

sämre ekonomiska möjligheterna under denna etableringsmetod. 

 

3.1.3 Joint venture 
Ett joint venture (JV) är som figur 4 visar en samarbetsöverenskommelse mellan två 

eller ett flertal parter under vilket parterna förenar sina respektive tillgångar/kunskaper 

och tillsammans bidrar till upprättandet av en ny enhet i ett värdland, där de 
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inblandande delar på äganderätten och kontrollen av samarbetet (Kogut och Singh, 

1988; Kumar & Subramaniam, 2001; Johnson och Tellis, 2008). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Avbildning på ett Joint venture. Hollensen (2011:366). 
 

 
Kogut och Singh (1988) nämner att valet av ett joint venture kan vara ett sätt för 

företaget att hantera distansen till okända marknader genom att erhålla lokalkännedom 

och värdefulla kontakter. Ytterligare anledningar som nämns för att välja JV som 

etableringsmetod är att de inbladande parterna bidrar med kompletterande 

kompentenser, vilket kan ge upphov till nya möjligheter (Hollensen, 2011). Nielsen och 

Nielsen (2011) menar vidare att JV är en fördelaktig etableringsmetod att välja då 

företag ofta upplever att helägda dotterverksamheter är allt för resurskrävande, där ett 

JV istället erbjuder lägre investeringsnivå och följaktligen lägre engagemang i 

värdlandet, tillsammans med delad kontroll och risk. Kim och Hwang (1992) menar att 

nivån av resursåtagande och kontroll respektive part innehar återspeglar 

ägarskapsstrukturens fördelning. 

 

Kogut och Singh (1988) menar att det även finns nackdelar med en JV i det avseende att 

det kan uppstå meningsskiljaktigheter mellan de inblandade parterna i de fall då dessa 

ursprungligen kommer från olika kulturer, men även att konflikter kan förekomma 

gällande delande av egendom. 

 

3.1.4 Helägt dotterbolag 
Helägt dotterbolag innebär fullständigt ägande av ett internationellt företag med 

tillhörande fabriker eller andra produktionsanläggningar belägna i värdlandet (Johnson 

och Tellis, 2008; Nielsen och Nielsen, 2011). Denna etableringsmetod klassificeras som 

det mest resurskrävande av alla de tidigare nämnda etableringsmetoderna, då denna 

kräver hög investering och oundvikligen maximalt engagemang i utlandet vilket således 

Joint	  
Venture	  

3	  

Moderbolag	  
1	  

Moderbolag	  
2	  



	  
	  

	   30	  

också innebär högst riskexponering. Detta återgäldas dock med maximal kontroll och 

avkastning för det investerande företaget (Kogut och Singh, 1988; Agarwal och 

Ramaswami, 1992; Nielsen och Nielsen, 2011). 

 

Klimek (2011) hävdar att om ett företag har beslutat sig för att engagerar sig i 

produktion i utlandet, måste de fatta ett beslut gällande att antingen förvärva ett 

existerande företag i värdlandet eller att upprätta nya operativa faciliteter från grunden, 

vilket Muller (2007) benämner som greenfield investering. 

 

Hollensen (2011) hävdar att förvärv möjliggör ett snabbare inträde i värdlandet, 

samtidigt som det också ger tillträde till redan befintliga distributionskanaler samt 

kundbaser, men även att det ger möjlighet för det investerande företaget att dra fördel 

av ett redan etablerat varumärke och företagsrykte. Greenfield investeringar å andra 

sidan är enligt Hollensen (2011) fördelaktiga när det inte förekommer några 

förvärvsmöjligheter eller när dessa är för kostsamma. Trots att denna typ av investering 

är tidskrävande, erbjuder det samtidigt företaget en utmaning och en nystart med många 

möjligheter att forma den nya enheten utifrån sina egna önskemål. 

 

3.2 Val av etableringsmetod 

Valet av etableringsmetod är en svår och komplicerad uppgift och har länge betraktats 

som ett av de tyngst vägande besluten vid internationalisering (Hill, Hwang och Kim, 

1990; Morschett, Schramm-Klein och Swoboda, 2010; Anderson och Gatignon, 1986). 

Morschett et al (2010) hävdar att etableringsmetodvalet bedöms ha en betydande 

påverkan på ett företags internationella verksamhet eftersom det bland annat fastställer 

huruvida ett företag har fullständig eller delad kontroll över den utländska enheten. 

Brouthers och Hennart (2007) nämner vidare att när valet av etableringsmetod är gjort 

är det svårt att korrigera, om inte annat resurskrävande, eftersom ett sådant val innebär 

långsiktiga följder för företaget.  

 

Vissa teoretiker inom området internationella affärer menar att valet av 

etableringsmetod fattas via rationella avvägningar av faktorer som kostandsminering 

och investeringsavkastning. Detta beslut tas av högt uppsatta individer inom företaget 

(Kumar och Subramanian, 2001; Nielsen och Nielsen, 2011; Brouthers och Hennart, 
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2007). Andra menar att etableringsmetod är nära anknutet till faktorer som 

riskexponering, grad av kontroll och ekonomiskt åtagande samt vinstavkastning där 

valet bör grundas på avvägningar mellan risker och avkastning (Anderson och 

Gatignon, 1986; Pan och Tse, 2000). 

 

3.2.1 Företagsspecifika faktorer 
Ett företags interna miljö (egenskaper, policies och normer) menas i viss utsträckning 

påverka valet av etableringsmetod (Goodnow, 1985). Hollensen (2001) nämner 

egenskaper som företagsstorlek, internationell erfarenhet samt produkt/service som 

interna faktorer. Ett företags storlek antyder den resurstillgänglighet företaget besitter, 

där ökad resurstillgång skapar möjligheter till ytterligare internationellt engagemang. 

Agarwal och Ramaswami (1992) menar att överordnade och företagets tidigare 

internationaliseringserfarenhet också inverkar på valet, då mer erfarenhet ger en högre 

benägenhet att engagera sig på utländska marknader.  

 

3.3 Institutionell teori 

3.3.1 Grundläggande modell för institutioner 
Jansson (2007) hävdar att det som händer inom en institution, till exempel ett 

multinationellt företag (MNF), påverkas dels av de regler som finns inom företaget, 

men även grupperingar utifrån. Institutioner påverkar sålunda varandra. Författaren 

delar in faktorer som påverkar ett MNF i två huvudsakliga institutionella system; 

organisatoriska fält och samhälleliga institutioner (se figur 5). Organisatoriska fält kan 

beskrivas i två nivåer, dels genom mikroinstitutioner där till exempel ett MNF och 

några av dess viktiga kunder klassificeras som produkt/service, men även på mesonivå 

där organisatoriska fält ses som enheter. Till exempel kan regeringen nämnas då den 

innefattar ministerier och myndigheter som alla har gemensamma ramverk och delar 

samma sätt att agera. Makroinstitutioner å andra sidan definieras som samhälleliga 

institutioner, något som betyder att institutioners inverkan på ett MNF varierar.  Enligt 

Jansson (2007) finns det ett samspel mellan ett MNF och organisatoriska fält, det vill 

säga de påverkar varandra. Detta gäller inte för samhälleliga faktorer där påverkan är 

från sektor mot MNF. 
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Figur 5. Grundläggande institutionell modell. Jansson (2007:38) [egen översättning] 

 

3.3.2 Organisatoriska fält 

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknad kan definieras som kombinationen av de människor som letar efter 

arbete och de arbetstillfällen som är vakanta vid en specifik tidpunkt (Longman, 2007). 

Whitley (1992) delar upp arbetsmarknaden i två kategorier, det marknadsbaserade och 

det organisationsbaserade belöningssystemet. Den tidigare karaktäriseras av att 

individuella kompetenser spelar en stor roll och personer är mer medvetna om sitt 

marknadsvärde. Frågor gällande det organisationsbaserade belöningssystemet bestäms 

inte så mycket av marknaden utan snarare av enskilda organisationer, antingen genom 

arbetsgivaren (som i många asiatiska länder) eller mellan arbetsgivare och fackliga 

organisationer (som i många västeuropeiska marknader). Av den anledningen menar 

Whitley att fackförbund utgör viktiga institutioner på många marknader. Han 

poängterar dock att eftersom de är institutionaliserade olika beroende på marknad kan 

det vara viktigt att studera dem närmre, till exempel gällande hur de influerar 

belöningssystem, arbetskraftens rörlighet och arbetsgivare. 

Finansmarknad 
Ett vanligt sätt att beskriva finansmarknaden är genom att göra en distinktion mellan 

kapitalmarknadsbaserade- och kreditbaserade finansiella system (Whitley, 1992). 

Jansson (2007) menar att på den tidigare konkurrerar specialiserade aktörer om kapital 
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och tillgångar genom marknadstransaktioner, och priset på tillgångarna bestäms i 

grunden med hjälp av marknadskonkurrens. Han menar vidare att dessa är opersonliga 

och förhållandevis kortsiktiga. Det kreditbaserade finansiella systemet skiljer sig 

såtillvida att förmedlingen i större utsträckning sker genom långsiktiga relationer mellan 

bank och specifika, större låntagare. 

Produkt/servicemarknad 
Longman (2007) definierar marknad som det land/område där företag säljer sina 

produkter eller tjänster, men det kan även relatera till i vilken utsträckning det finns en 

efterfrågan av nämnda produkter/tjänster. Enligt Jansson (2007) kan en marknad 

analyseras genom att dela in detta övergripande organisatoriska fält i mindre marknader 

såsom en bransch eller enligt intressenter (till exempel en konkurrents fält, en 

leverantörs fält etcetera). 

Regering 
Enligt Longman (2007) hänvisar detta till den grupp av människor som styr ett land 

eller en delstat. Att regeringen är ett organisatoriskt fält innebär att den är åtskild från 

det politiska systemet. Som nämnts ovan går därmed regeringen att påverka, men inte 

det politiska systemet (Jansson, 2007). 

 
3.3.3 Samhälleliga institutioner 

Politiskt system 
Vilket styrelseskick (till exempel demokrati eller diktatur) en tillväxtmarknad har är 

ofta väsentligt för utländska företag som söker etablera sig. En demokrati minimerar 

risken för onödig politisk risk genom till exempel kupper eller militär inblandning i 

politiken. En demokrati bidrar ofta med grundläggande konstitutionella rättigheter och 

en någorlunda stabil miljö att verka i (Jansson, 2007). 

Rättssystem 
Syftar enligt Longman (2007) till lagar och hur dessa fungerar i ett specifikt 

land/område. Denna institution konstaterar Jansson (2007) att spelar en viktig roll för ett 

företag som etablerar sig på en utvecklingsmarknad. Författaren menar vidare att om 

upprätthållandet av lagarna eller i de fall dessa tolkas annorlunda av olika parter uppstår 

svårigheter för utländska MNF och hur de ska förhålla sig till landets lagar. 
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Intresseorganisation 
Exempel på intresseorganisationer kan vara sådana där flera olika företag går samman 

för att tillsammans kunna föra gemensamma frågor. Ensam är sannolikheten att kunna 

åstadkomma institutionell förändring betydligt mindre Jansson (2007). 

Landskultur 
Kultur är beskrivet enligt Hofstede et al (2010) som den kollektiva programmeringen av 

det mänskliga sinnet som skiljer människor i en grupp från en annan. Kultur kan ses 

som ett system för hållna värden inom en grupp. Jansson (2007) menar att till exempel 

förstå hur människor i ett specifikt land interagerar med varandra kan leda till värdefull 

kunskap om kulturen och i dess förlängning vara en del i att lösa alternativt undvika att 

konflikter uppstår. 

Familj 
De flesta människor i världen föds in i en familj och alla börjar forma sin mentala 

programvara direkt efter födseln från sina närmaste. Familj i vid mening är då kopplad 

till människors sociala biologi och kan tillsammans med etniska egenskaper bistå med 

hjälp att avgöra vem som tillhör (Hofstede et al, 2010). Familjen har olika betydelse i 

olika samhällen, men ger ofta en känsla av trygghet och stabil grund att stå på (Jansson, 

2007). 

Religion 
Enligt Vergote (1993) går det inte att definiera begreppet religion på ett givet sätt utan 

religion består av flertalet observerbara komponenter såsom ritualer, symboliska figurer 

och olika former av böner. Dessa kallas specifikt religiösa när de hänvisar till en varelse 

eller varelser som inte är naturliga eller mänskliga men som är tänkta att vara andliga, 

gudomliga eller på annat sätt upphöjda och som på något sätt har med världens 

uppkomst att göra. Jansson (2007) påpekar att religion även kan vara en grund för 

konflikter på en arbetsplats i de fall flera olika inriktningar är representerade. Att 

ledningen sätter sig in existerande religion(er) på utvecklingsmarknaden menar 

författaren är viktigt då lokala värderingar, normer och uppförande lättare kan förstås. 

Affärsseder 
Ett begrepp som omfattar normer om hur handlande i näringslivet bör gå till och vad de 

olika parterna inom ett affärsförhållande kan förvänta sig. Begreppet affärssed och vad 

som utgör denne kan vara vägledande i civilrättsliga tvister men är samtidigt inget som 

framgår av lag (dokumera.se). 
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Utbildningssystem 
Beroende på bransch är nivån på landets utbildningar en faktor att ta hänsyn till då det 

är viktigt att kunna säkerställa att det finns tillgång till kvalificerad arbetskraft (Jansson, 

2007). 

 

3.3.4 De tre institutionella pelarna 
Det finns tre pelare som är relevanta när det kommer till att bygga upp eller att stödja 

institutioner. De tre pelarna är den regulativa (styrande), normativa och den kognitiva. 

Teoretiker menar på att istället för att alla dessa pelare verkar i symbios och har lika stor 

inverkan på institutionella aspekter så är det en av dessa som väger mer än de andra 

beroende på vilken form av institution man pratar om. Tanken bakom dessa tre pelare 

(regulativ, normativ och kognitiv) utvecklas nedan (Scott, 1995). 

 

	   Regulativ	   Normativ	   Kognitiv	  
Grund	  för	  följande	   Ändamålsenlighet	   Sociala	  åtaganden	   Tas	  för	  givet	  
Mekanismer	   Tvångsmedel	   Normativa	   Härmande	  
Logik	   Avgöranden	   Lämplighet	   Renlärighet	  
Indikatorer	   Regler,	  lagar,	  

sanktioner	  
Certifiering,	  
ackreditering	  

Förekomst,	  isomorfi	  

Grund	  för	  äkthet	  	   Lagstadgande	   Moraliskt	  agerande	   Kulturellt	  stöd,	  
konceptuellt	  
korrekt	  

Tabell	  1.	  De	  tre	  pelarna.	  Scott	  (1995:35)	  [egen	  översättning]	  

	  

Den regulativa pelaren 
Den regulativa pelaren är vanligt förekommande i akademikers studier av institutioner, 

där regulativa institutioner sägs fungera begränsande och reglerande på beteendet hos 

individer (Scott, 1995). Teoretiker som främst fokuserar på den regulativa pelaren 

lägger enligt Scott (1995) tonvikten på sådana institutioners tydligt reglerande processer 

så som regelsättning, övervakning och sanktionsaktiviteter. Dessa reglerande processer 

innefattar förmågan att fastställa regler, inspektera eller granska andras lagbundenhet, 

utfärda sanktioner i form av belöning eller straff, i ett försök att påverka framtida 

beteende. Vidare nämner Scott (1995) att dessa processer kan verka genom informella 

mekanismer i form av lokala seder eller genom starkt formaliserade instanser som polis 

eller domstol. 
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Överlag brukar ekonomer i analysen av sitt ämnesområde föredra att titta närmare på 

den regulativa institutionen, då de tenderar att rikta sin uppmärksamhet mot hur 

individer och företag beter sig på marknader och i andra konkurrensutsatta miljöer, där 

mer tydliga regler är verksamma för att bevara en stabil ordning. Institutioner går enligt 

North (1990), som har regelsystem och mekanismer som begreppsbildning, att jämföra 

med lagsport och med detta menar författaren att det här finns formellt skrivna regler 

såväl som informella, där de informella har för avsikt att komplettera de formella. Det 

händer ibland att dessa regler och uppförandekoder bryts och sanktioner behöver 

utfärdas. Enligt North (1990) är då en viktig del inom institutioner att kunna fastställa 

regelbrottets allvarlighetsgrad och de kostnader som hänförs straffet. 

 

Den regulativa pelaren är på många sätt den mest konventionella institutionen och 

överensstämmer med en socialrealists perspektiv där aktörerna förutsätts ha naturliga 

intressen som bedrivs rationellt. Scott (1995) menar att individer motiveras av att göra 

sina egna val enligt nyttoinriktad och kostnadseffektivitets logik. 

Den normativa pelaren 
Till skillnad från den regulativa pelaren ser en annan grupp av teoretiker att institutioner 

mestadels vilar på den normativa pelaren. Vikt ligger enligt Scott (1995) och Jansson 

(2007), på de normativa regler som introducerar en föreskrivande, värderande, och 

obligatorisk dimension i det sociala livet. Inom den normativa pelaren finns det två 

koncept, normer och värderingar. Värdena består av de föredragna eller önskvärda 

föreställningar som tillsammans med utformandet av standarder till vilka redan 

befintliga strukturer och beteenden kan jämföras och bedömas. Normer å andra sidan är 

hur saker ska göras och som med hjälp av legitima medel ska bidra till ökat värde. 

 

Till skillnad från den regulativa pelaren som mestadels analyseras av ekonomer så 

föredras den normativa pelaren av sociologer då denna skola tenderar att fokusera på 

institutioner som släktskap och religiösa system då dessa generellt genomsyras av 

ömsesidiga övertygelser och värderingar. Den normativa institutionen betonar hur 

värden och styrande ramar formar ens val samtidigt som det rationella handlandet är 

förankrat till sociala sammanhang. Handling hämtar i detta fall sin skälighet i de sociala 

regler och riktlinjer som finns för beteende och ens val är uppbyggda av socialt 

förmedlade värderingar och normativa ramverk (Scott, 1995). 
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Den kognitiva pelaren 
Den tredje och sista pelaren är enligt Scott (1995) den kognitiva pelaren och teoretiker 

som fokuserar på denna pelare menar att rutiner följs för att de tas för givet. Scott 

(1995) jämför den normativa pelaren mot den kognitiva och menar på att skillnaderna är 

att, den normativa pelaren ser till roller och normativa förväntningar styr beteende 

medan kognitiva lägger vikten på sociala identiteter. Den kognitiva pelaren ser till vilka 

vi är och vilket agerande som är mest lämpligt för oss i en given situation och att 

harmonin i sociala sammanhang beror på skapandet av sociala grupper. Författaren 

menar att vi känner oss bekväma med bekanta gemensamma aktörer såsom skolor, 

sjukhus och restauranger. Jansson (2007) menar att institutioner utifrån det kognitiva 

perspektivet definieras som etablerade tankemönster eller tankestilar, som framställer 

ett själv-aktiverat regelbundet organisatoriskt beteende. 

 

3.3.5 Institutionell förändring 
Enligt Jansson (2007) finns det fyra olika händelseförlopp (dubbel förändring, MNF 

förändring, extern förändring och ingen förändring) som ett MNF måste 

förhålla/anpassa sig strategiskt till vid institutionell förändring. För företaget innebär 

dessa i grunden antingen att anpassa sig/följa de regler som finns i omgivningen, eller 

göra det motsatta, det vill säga försöka få omgivningen att anpassa sig istället och följa 

företagets regler: 

 

ü Dubbel förändring – hänvisar till anpassningar i både det interna och externa 

institutionella ramverket. Förändringen har sitt ursprung i antingen det MNFs 

externa omgivning eller inom företaget i sig. I det tidigare fallet leder 

rubbningen till en omfattande förändring på flera nivåer inom de institutionella 

systemen, vilket får ”alla” att anpassa sig förr eller senare. Jansson nämner 

revolutioner och finansiella kriser som drastiska exempel på denna externa 

rubbning medan regeringens politik kan utgöra mer ”normala” utlösande 

faktorer. I de fall MNF utlöser förändringen menar författaren att det kan röra 

sig om nya regler för marknaden genom att till exempel introducera en ny 

produktstandard. Detta leder till att andra aktörer såsom kunder och 

konkurrenter anpassar sig, och kan i dess förlängning innebära att även 

regeringen gör det (Jansson, 2007). 
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ü MNFs-förändring – innebär att strategisk förändring beror på anpassningar i det 

MNFs interna institutionella omgivning. Lokal anpassning är ett klassiskt 

problem för MNF som äntrar utvecklingsmarknader (Jansson, 2007). 

ü Extern förändring – utgör motsatsen till MNFs förändring då det är den externa 

kontexten som förändras. Det institutionella arrangemang det MNF för med sig 

skapar en konflikt lokalt och resulterar i att den anpassar sig (Jansson, 2007). 

ü Ingen förändring – beskriver Jansson (2007) som att varken det MNF eller den 

externa institutionella kontexten gör några anpassningar. Detta beror på att det 

har uppstått en acceptabel kompatibilitet mellan företaget och den externa 

omgivningen. Vid etablering på utvecklingsmarknader anses detta dock vara ett 

sällsynt scenario. 

 

Huruvida ett företag aktivt (proaktivt) ska påverka de regler och förhållningssätt som 

finns i den institutionella omgivningen eller agera under dess påverkan (reaktivt) 

grundar sig i hur företaget bäst agerar i förhållande till hur omgivningen är organiserad 

(Jansson, 2007). Författaren anser att kompatibilitet är det grundläggande kriteriet, det 

vill säga hur man matchar de interna och externa institutionella ramverken. Detta är en 

viktig aspekt för att skapa konkurrens- och samhälleliga fördelar. 
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3.4 Teoritillämpning 

Vi har i denna uppsats fokuserat vårt teoretiska ramverk på; etableringsmetod, 

företagsspecifika faktorer och institutionell teori. Den institutionella teorin och dess 

institutionella grundläggande modell kan användas som ett verktyg för att studera ett 

lands externa miljö, det vill säga hur ett land är uppbyggt utifrån en mängd institutioner 

som i olika utsträckning kan påverka företags agerande och engagemang på den 

utländska marknaden. De företagsspecifika faktorerna behandlar ett företags interna 

miljö bland annat dess storlek och internationella erfarenhet och dessa drag har ofta en 

direkt koppling till vilken grad av internationellt engagemang en organisation kan delta 

i. Den externa- och interna miljön påverkar därmed ett företags etableringsmetod då 

valet baseras på graden av resursåtagande och engagemang ett företag är villigt/kan 

avsätta mot den nya marknaden. Då dessa teorier gemensamt fångar det breda spektrum 

som ligger till grund för ett företags etableringsval vid en eventuell internationalisering 

är de relevanta i syfte till att besvara vårt huvud- och delproblem. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Egen avbildning av teoritillämpning.  
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4. Empiri 

4.1 Leax Falun AB 

4.1.1 Etablering i Brasilien 
Hans Jansson, Vd för Leax Falun AB (vidare benämnt 

Leax) även projektledare för etableringen i Brasilien år 

2012, säger att kommersiella fordon (bland annat Volvo 

och Scania), står för nästan 70 % av bolagets omsättning. Flera av företagets kunder 

finns också representerade i landet. Enligt Jansson har Brasilien en produktionsapparat 

som gör dem självförsörjande och både Brasilien och Sydamerika i stort är väldigt bra 

på att värna om den inhemska produktionen genom att göra det kostsamt för utländska 

företag att exportera till regionen. Utöver kontinentens och Brasiliens goda 

framtidsutsikter konstaterar Jansson för att fortsätta kunna leverera till de kunder som 

etablerat sig i landet har företaget, för att vara konkurrenskraftiga, gjort detsamma. 

Jansson berättar att det är viktigt att göra en noggrann analys av potentiellt nya 

marknader innan etablering sker och inte minst för den brasilianska. Inom Leax förelåg 

det mycket god kunskap om den sydamerikanska marknaden bland annat inom 

koncernledningen, i form av rutinerade industrialister i styrelsen och Jansson själv. 

Förutom det menar Jansson att det idag finns mycket offentlig information tillgänglig 

bland annat kan de egna kundernas kvartalsrapporter bidra med värdefull insikt om 

situationen på den brasilianska marknaden. 

 

Gällande valet av etableringsmetod nämner Jansson att det inte fanns ett givet alternativ 

för företaget utan det fanns flera möjliga tillvägagångsätt med i diskussionen. Både JV 

och förvärv ansågs vara möjliga alternativ men av olika anledningar blev det till sist en 

greenfield investering. Framförallt berodde valet på att de inom företaget ansåg att de 

JVs och förvärvsalternativ som erbjöds inte var tillräckligt bra då dessa antingen tycktes 

ha för liten potentiell tillväxt, alternativt att kundsegmenten bland de eventuella 

förvärven inte passade företagets profil. Ytterligare en förklaring till valet greenfield 

investering är enligt Jansson att Leax endast säljer reservdelar till sina kunder och inte 

direkt till slutförbrukare eller någon annan kedja. Inom en del av de JV lösningar som 

erbjöds hade försäljning av sådan natur varit önskad. Detta menar Jansson inte är något 

de vill förknippas med då de inte jobbar på ett sådant sätt idag. 
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”Valet greenfield investering var ganska enkelt då de joint venture och 

förvärvsalternativ vi hade så var ingen tillräckligt bra för att det skulle kännas att det 

här var rätt. Det var för lite potential för tillväxt, kanske fel kundsegment som de 

företagen hade som vi vill hålla på med” – Jansson 

 

 

Jansson konstaterar att Leax självklart har begått vissa misstag vid etableringen i 

Brasilien, men sätt till basparametrarna organisation, lokalisering och demografi samt 

de kunder de har kommit igång med initialt anser Jansson att de inte hade gjort på något 

annat sätt då dessa känns helt rätt för Leax. 

 

4.1.2 Påverkan av institutionella faktorer 
Arbetsmarknaden spelar en viktig roll enligt Jansson så till vida att företaget behöver 

personal som besitter de rätta tekniska kunskaperna och hade inte den tillgången funnits 

vore det betydligt svårare att etablera sig i Brasilien. Vad gäller löneläget i landet säger 

Jansson att top-management är dyrt, men om man däremot ser till kvalificerade 

ingenjörer ligger lönerna något under den europeiska standarden och för 

verkstadsarbetare inom branschen är skillnaderna betydligt större. Vidare berättar 

Jansson att landet har bra universitet och att det finns en industriell tradition som ur den 

aspekten gör landet tacksamt att etablera sig i.  

 

Angående bank- och finansmarknaden berättar Jansson att den är ganska god. Dock gör 

styrräntan i landet att det är ganska dyrt finansiera verksamheten lokalt i Brasilien, 

vilket är något som påverkar företaget. När det kommer till att låna pengar berättar 

Jansson att det finns ett finansieringssystem, BNDES, vilket innebär att man kan låna 

pengar till en förmånlig ränta vid anskaffande av lokalt producerade produkter och 

material. Vidare berättar Jansson att finansmarknaden i Brasilien är stabil, men att den 

även är kostsam och förhållandevis komplex.  

 

Marknaden för Leax berättar Jansson innefattar fordonsindustrin, gruv- och 

anläggningsindustrin samt övrig verkstadsindustri, med det största segmentet inom tung 

fordonsindustri. Volvo, Scania CV, Atlas Copco och Sandvik Mining & Construction är 

bland företagets största kunder inom de verksamma segmenten. Vidare förklarar 

Jansson att det inte enbart är företags svenska kunder som bidrog till valet av att 
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etablera verksamhet i Brasilien utan marknaden i sig är väldigt attraktiv. Jansson 

nämner att utöver lastbilssektorn tillverkas det många traktorer och jordbruksmaskiner i 

landet, framförallt skördetröskor som är en väldigt stor marknad i Brasilien. I tillägg till 

det säger Jansson att den brasilianska marknaden erbjuder många nya kunder/segment 

och att det är en bidragande orsak till etableringen på marknaden. Jansson berättar att 

Brasilien inte är en lågprismarknad och hänvisar till att Sydamerika är en förhållandevis 

mogen marknad där det inte direkt finns några lågbudgetmärken inom lastbilssektorn. 

Att för Leax bygga en kundkrets på den brasilianska marknaden menar Jansson är både 

lätt och svårt. Svårt i det avseendet att det redan finns en existerande 

underleverantörsmarknad i landet/kontinenten så det krävs att man kan övertyga sina 

kunder om att byta leverantör och det är inte en helt enkel process. Jansson säger att 

företagets tjänster efterfrågas då de erbjuder en helhetslösning som de brasilianska 

konkurrenterna saknar, Leax kan med deras helhetslösningar utföra flera olika moment 

vilket gör företaget unikt. Jansson påpekar att de innebär en säkerhet för kunden att 

endast ha en leverantör att vända sig till istället för flera. När företaget ska etablera sig 

inom nya segment konstaterar Jansson att produkten har en tendens att sälja sig själv 

men att bra nätverk också är väldigt viktigt. Inför etableringen ägnade Leax fem år åt 

bland annat nätverksbyggande där de träffade potentiella kunder, leverantörer och 

konkurrenter. 

 

Brasiliens regering som sådan har enligt Jansson inte haft någon påverkan för Leax 

etablering. Däremot har delstatspolitikerna haft en stor betydelse, då de blivit uppvaktad 

och erbjudna diverse subventioner, något som har underlättat företagets etablering. 

Jansson poängterar att de inte erbjudits någon monetär ersättning eller gratis land utan 

snarare att de fått hjälp med infrastruktur samt att behandla ärenden snabbare. Jansson 

berättar att det var de själva som tog kontakt med diverse delstatspolitiker i samband 

med de efterforskningar som låg till grund för etableringen. Syftet med detta var bland 

annat för att få en bild av hur arbetsmarknaden, utbildningsystemet och 

konkurrenssituationen såg ut. Jansson berättar att han tyckte det var bra att gå den 

politiska vägen då varje stats näringsdepartement presenterade sin delstat och vad de 

kan hjälpa till med. 
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”I vissa delstater tog de till och med tid lokal-tv och filmade mötena vilket var ganska 

roligt. Så dem var lite roliga, de ville verkligen hjälpa till med etableringen”  

– Jansson 

 

Det politiska systemet i Brasilien är enligt Jansson så stabilt som det kan vara och 

konstaterar att det inte finns någon marknad som är riktigt stabil. Jansson hänvisar till 

Europa som tidigare varit en förebild, numera känns något osäker tack vare oron över 

finansmarknaden. Jansson säger att han inte ser att det politiska systemet har haft någon 

vidare inverkan på företagets etablering men att det samtidigt alltid finns en viss 

osäkerhet i ett nytt land där både det politiska systemet och kulturen skiljer sig från den 

man är van vid.  

 

”Framförallt är det så stabilt det kan vara, man tycker ju att Europa har varit stabilt i 

många år men känns lite osäkert idag med oron på finansmarknaden på hemmaplan 

och att det politiska systemet kan förändras. Det är klart att det alltid finns en osäkerhet 

i ett nytt land med ett politiskt system och en kultur som tar lång tid att lära känna, men 

det är inget vi känner har hindrat oss” – Jansson 

 

 

Rättsystemet nämner Jansson att det finns vissa bitar de inte har kommit i kontakt med 

ännu men att de generellt uppfattar legala processer som mycket mer komplexa än vad 

de är vana vid hemma i Sverige. Jansson nämner arbetsrätten som ett exempel men 

konstaterar att skattelagstiftningen är synnerligen invecklad. 

 

 

”Skattelagstiftningen är oerhört komplex, tror vi kom fram till att det finns 3000 olika 

skattelagar som påverkar vår verksamhet. Det innebär att vi kan ju inte ha 

skattekompetensen i bolaget utan vi har samarbetspartners som är skattejurister för att 

vi ska kunna fatta rätt beslut kring den här typen av frågor” - Jansson 

 

 

Vidare nämner Jansson att det mesta i Brasilien vad gäller lagar och rättsystem är mer 

byråkratiskt och tar betydligt längre tid än i Sverige. Tidsaspekten i sig är förknippad 

med en extra kostnad, våra svenska jurister bistår med en kvalitetssäkring av lokala 
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avtal och gör att vi förstår dem fullt ut. Det krävs dock lokal expertis i landet för att ingå 

avtal vilket innebär en extra kostnad. Som ett exempel nämner Jansson bildandet av ett 

aktiebolag, medan det i Sverige tar cirka två arbetsdagar får man räkna med sex 

månader i Brasilien. De första uppgifterna företaget mottog var att processen skulle ta 

nio månader men tack vare ett gott nätverk, skicklig advokat och bra kontakter på 

delstatsnivå menar Jansson att vissa steg i den här processen kan ha gått lite snabbare. 

 

Intresseorganisationer är ett område som påverkat Leax väldigt lite och Jansson 

konstaterar att de har en liten verksamhet i Brasilien och därför följer spelreglerna. 

Detta är något han menar endast är att acceptera och ser inga möjligheter till att påverka 

sin omgivning i någon nämnvärd utsträckning. 

 

Gällande landskultur, familj och religion nämner Jansson att de i Brasilien är katoliker 

och att detta innebär väldigt lite problem och menar på att det snarare är en fördel för 

företaget.  

 

 

”De vet ju i princip inte vad terrorism är då det inte existerar i landet överhuvudtaget. 

Det religiösa systemet är då väldigt stabilt i Brasilien” – Jansson 

 

 

Jansson anser att familj och landskultur inte har någon direkt inverkan på företagets 

etablering i landet, men berättar att organisationskultur är en viktig aspekt för Leax. De 

påbörjar implementeringen från första dagen och detta är ett arbetssätt de har vid alla 

sina nyetableringar. Deras produktionssystem Leax production system beskriver allt från 

den grafiska profilen, hur fabriken ska se ut till hur morgonmötena med personalen ska 

genomföras. Enligt Jansson har Leax en struktur för allt de gör inom företaget och 

detsamma gäller oavsett marknad. Det finns två faktorer som enligt Jansson gör att 

implementeringen av deras organisationskultur är framgångsrik. För det första tycks det 

finnas en stolthet i att arbeta för svenska/utländska företag och detta gör den lokala 

arbetskraften villig att anpassa sig till utländska policys. För det andra är de måna om 

att nyttja all personalens kompetens, något som tar sig uttryck i att företaget låter en 

operatör vara mer än operatör och är delaktig i förbättringsarbete, produktionstekniska 

frågor, mätning, logistik och underhåll. Detta innebär att arbetsuppgifterna blir mer 
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komplexa och därmed mer utmanande. På detta viset skiljer Leax sig från sina 

konkurrenter där en operatör helt enkelt är operatör och inget annat. 

 

Det är enligt Janssons uppfattning viktigt att förstå sig på de brasilianska affärssederna 

och det är av vikt att lära känna de man avser göra affärer med. Det pratas gärna 

privatliv och det finns ett intresse för ens bakgrund och dylikt. Jansson menar att det 

första mötet ofta är kan ses lite som en smekmånad. Helst bör man diskutera allmänt 

innan man styr samtalet mot de faktiska affärsförhandlingarna och på så vis skiljer de 

brasilianska affärssederna sig från de svenska där man är mer rakt på sak. 

 

Korruption i Brasilien är något Jansson bekräftar finns men att det samtidigt inte är 

något de har känt av då företagets policy förespråkar att ta avstånd från korruption och 

att de inte ens tänkt tanken att köpa en tjänst på det sättet, det är enligt Jansson inte i 

linje med företagets värderingar. 

 

4.2 Roxtec AB 

4.2.1 Etablering i Brasilien 
Marcus Karlsson, chef på Roxtec AB för 

regionen Asia Pacific och ansvarig för 

etableringen i Brasilien, berättar att en av de 

ursprungliga anledningarna till företagets etablering i Brasilien var för att Ericsson, en 

av företagets kunder inom segmentet telecom under år 2005 hade mycket verksamhet i 

landet. Upplägget inom Roxtec är att ha majoriteten av sin tillverkning hemma i 

Sverige, försäljningskontor på sina utländska marknader och exporterar därmed 

majoriteten av sina produkter. När Roxtec startade upp sitt försäljningskontor i Brasilien 

hade de enligt Karlsson redan varit aktiva på marknaden i flera år genom en distributör i 

landet.  Detta innebar att företaget regelbundet besökte och träffade kunder i landet och 

tyckte sig se en god potential för tillväxt på marknaden. Karlsson menar därmed att man 

inom företaget hade en relativt god uppfattning om marknaden. 

 

Roxtecs etableringen på den brasilianska marknaden som enligt Karlsson började 

genom export och med en lokal distributör hamnade i en situation där problem med 

distributören uppstod och ställdes därmed inför valet att antingen öka sin närvaro eller 
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att dra sig tillbaka från marknaden. Det i kombination med Ericssons verksamhet i 

landet bidrog enligt Karlsson till att man startade ett försäljningskontor, men även en 

mindre tillverkningsenhet för en del av sina lösningar. Att ha egen produktion i 

Brasilien har enligt Karlsson sin grund i att landet i hög utsträckning värnar om den 

lokala tillverkningen och att en del av Roxtecs produkter skulle få en väldigt hög 

införtullning på så mycket som 50-60 %. Tillverkning av dessa produkter sker därför 

lokalt. Karlsson konstaterar att företaget idag har den typ av etablering som man önskar 

och har inte för avsikt att ändra något bortsätt från att försöka öka sina 

marknadsandelar, och därmed bli en större organisation. Karlsson berättar att företaget 

inte har funderingar på att flytta ytterligare produktion till Brasilien då de värnar om den 

huvudsakliga tillverkning som finns belägen i Sverige. När man väl bestämt sig för att 

utöka närvaron i Brasilien berättar Karlsson att det inte fanns några direkta tankar på 

annat än ett helägt dotterbolag, detta då hundra procent ägande ger företaget friheten att 

i större utsträckning styra och påverka normer och policys inom dotterbolaget. 

 

 

”Den delen som vi inte tillverkar på plats i Brasilien är det som vi tillverkar i 

Karlskrona och då gör vi det mot hela världen, så den delen har vi inte lagt ut 

någonstans, inte till Kina och inte till Indien där det skulle kunna göra nytta annars” 

 – Karlsson 

 

 

En av de viktigaste faktorerna för att lyckas med sin etablering i Brasilien är enligt 

Karlsson att hitta en bra lokal chef med ett stort nätverk inom de segmenten/områden 

företaget har för avsikt att etablera sig på. Skulle företaget gjort om sin etablering idag 

hade Karlsson gärna sätt att de hade en person som redan arbetar inom Roxtec på plats i 

Brasilien de första två åren. Detta för att lättare kunna föra vidare företagets normer och 

värderingar, något Karlsson tror de hade kunnat tjäna ett par år på.  
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4.2.2 Påverkan av institutionella faktorer 
Att tillgå högutbildad personal från arbetsmarknaden är enligt Karlsson kostsam i 

Brasilien, men menar samtidigt att den är lättillgänglig, däremot ser han en problematik 

i att hitta rätt person som både har de rätta kvalifikationerna och lojaliteten mot 

företaget. När Roxtec skulle anställa en Vd för dotterbolaget i Brasilien berättar 

Karlsson att de två första försöken inte föll väl ut. Den första gick inte riktigt att lita på 

men var aktiv ute på marknaden medan den andra Vd:n var den raka motsatsen. Till sin 

hjälp vid anställningsprocessen av de två första Vd:arna användes Exportrådet. 

Karlssons uppfattning är att Exportrådet kan vara en bra instans att vända sig till i de 

fall man inte har någon etablering alls på en marknad för att få hjälp med de formella 

och legala aspekterna av en etablering. Baserat på Roxtecs egna erfarenheter menar 

Karlsson dock att Exportrådets kompetens inte har varit tillräcklig för att hitta rätt på en 

marknad, kunskaperna är begränsade. Med bakgrund av detta valde företaget därför vid 

sökandet av en tredje Vd att samarbeta med ett privat rekryteringsbolag. 

 

Bank- och finansmarknaden har Karlsson inte känt av någon direkt problematik med 

utan konstaterar att de genomgående använder sig av SEB och att det fungerar väl. 

 

Marknaden för Roxtec varierar beroende på deras marknadsposition. I de fall där de 

enligt Karlsson har bra referenser från andra delar av världen har de inga direkta 

problem eller stora konkurrenter, generellt kan sägas att de har ungefär samma 

konkurrenter som på andra marknader men att de är avsevärt mindre än Roxtec. När det 

gäller de segment som är väldigt stort för företaget just nu (olja och gas) påpekar 

Karlsson att det ibland är samma företag de har som kunder som på andra platser i 

världen och därmed fungerar samarbetet väldigt smidigt då ett redan befintligt 

samarbete förekommer. Inom andra segment kan det däremot fluktuera ganska mycket 

säger Karlsson och då behöver företaget konkurrera med andra lösningar. Roxtecs något 

dyrare produkter innebär enligt Karlsson att de måste sälja in mervärdet som kommer 

med produkten. Går man direkt till en inköpare så tittar denne endast på inköpspriset 

och därför söker Roxtec sig högre upp i organisationen för att nå personer vars 

ekonomiska perspektiv är mer långsiktigt. 

 

”Det är helt riktigt att vi har högre priser än våra konkurrenter så vi måste alltid sälja 

in det här mervärdet som kommer med produkten. Och går man bara direkt till en 
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inköpare så tittar denne bara till priset. Medan om man kommer längre upp till de 

projektansvariga eller någon som har ansvaret för tre års lönsamhet för en verksamhet 

så kan dessa se värdet på ett lite annat sätt” - Karlsson 

 

 

Hur lätt det är att komma i kontakt med dessa personer menar Karlsson varierar, men att 

ju längre de befunnit sig på en marknad desto bättre kunskap har de gällande vilken typ 

av personer det är viktigt att komma i kontakt med för att kunna påvisa mervärdet av 

produkten. Sen menar Karlsson å andra sidan att Brasilien är en marknad som inte är 

vidare priskänslig då det importeras mycket till höga priser och därmed finns en stor 

acceptans för att produkter från utlandet har ett högre pris. 

 

Det politiska systemet enligt Karlsson är relativt stabilt och innefattar inte några större 

interna problem, men som det även går att se i många andra länder, med undantar för 

Europa, så när det kommer till valår läggs många projekt på is tills senare eftersom 

mycket kan rivas upp om fel parti vinner. Dock menar Karlsson att detta inte är unikt 

för just Brasilien utan händer även i andra delar av världen till och med USA som är en 

världsekonomi. 

 

Rättsystemet i Brasilien är enligt Karlsson överdrivet byråkratiskt. Karlssons 

uppfattning är att systemet känns väldigt ”inhemskt” så till vida att det som utländsk 

aktör är svårt att påverka. Av de fall företaget erfarit var känslan enligt Karlsson att det 

spelade roll vilken av parterna som var från Brasilien och att de väldigt gärna dömde till 

dennes fördel. Han poängterar dock att Roxtec har förhållandevis lite erfarenhet av 

rättsväsendet och att företagets upplevelser kan vara isolerade händelser. Då Roxtecs 

organisation i Brasilien är liten inhyser de inte någon egen juridisk expertis i landet. 

Istället använder företaget sig av Mannheimer Swartling advokatbyrå, och det är så 

Roxtec brukar gå tillväga, de ber advokatbyrån om råd antingen om de har lokala 

personer eller om de har andra firmor som de samarbetar med på plats. 

 

Intresseorganisationer är något som i väldigt liten utsträckning påverkar Roxtec och 

Karlsson berättar att han hört mycket lite om just detta. Möjligtvis kan det komma en 

del påtryckningar utifrån gällande deras inblandning i olja- och gasindustrin, men att det 

inte är riktat direkt mot företaget utan snarare hela branschen berättar Karlsson. 
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Landskultur, familj och religion berättar Karlsson kan skilja sig ganska mycket från 

Sverige. Roxtec vill därför att en viss organisationskultur implementeras vid etablering 

där vissa saker behöver finnas på plats såsom sättet man bemöter kunder och sättet de 

kommunicerar internt mellan bolaget i helhet. Vidare nämner Karlsson att det är viktigt 

att alltid ha utrymme för viss anpassning till exempel när det rör kulturella skillnader. 

 

 

”I Brasilien kan det i många fall vara så att om det till exempel är en fotbollsmatch på 

dagen så tar de hellre ledigt eller om solen är ute så kan det vara några som hellre går 

till stranden än till jobbet. De är lite mer frisläppta i sitt sätt att tänka och gör inte 

alltid det man förväntar sig” – Karlsson 

 

 

Karlssons uppfattning när det gäller affärsseder och att göra affärer i Brasilien är att det 

gäller att hitta rätt inom organisationen och göra en bra presentation om varför de är i 

behov av deras produkt. Karlsson känner inte att man pratar privatliv med ens kunder 

utan man är lite mer distanserad till sin motpart.  

 

Karlsson berättar att det fortfarande finns en problematik med korruption och att det är 

ett inslag inom det brasilianska affärsklimatet. Karlsson säger att företaget har lite 

erfarenhet av detta men att säljarna säkerligen stöter på problemet, men att det inte är 

något som når huvudkontoret. För att de lokala säljarna ska kunna slå ifrån sig denna 

typ av inviter rekommenderar Roxtec sina anställda att hänvisa till att de arbetar för ett 

svenskt bolag som inte accepterar bestickning som en del i affärsutövandet. 
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5. Analys 

5.1 Arbetsmarknad och utbildningsystem 
Arbetsmarknaden är enligt Longman (2007) summan av vakanta tjänster/positioner och 

de som söker arbete vid en given tidpunkt. Roxtec menar att arbetskraft är lätt att tillgå, 

men att den är kostsam ju högre upp i organisationen man kommer. Detta är en 

uppfattning som delas av Leax och båda företagen kommer osökt in på det brasilianska 

utbildningssystemet i diskussionen om arbetskraft. Leax menar att båda aspekterna varit 

viktiga för deras etablering och konstaterar att landet har bra universitet. Att båda 

företagen delar uppfattningen var gäller arbetsmarknad, lönebild och utbildningssystem 

gör att vi inte uppfattar de båda institutionerna som några tydliga barriärer för företags 

etablering inom industri. Tvärtom tyder ett bra utbildningssystem på att tillgången till 

arbetskraft kommer vara fortsatt god. Utifrån Scotts (1995) tre pelare och ovan nämnda 

empiri påstår vi att både utbildningssystem och arbetsmarknad i stor utsträckning är 

normativt. Detta bygger vi på antagandet att skola och arbetsmarknad ser, liknande ut 

över hela landet, något som i så fall styrker det som nämnts ovan (fortsatt god tillgång 

på både utbildning och arbetskraft) då den normativa pelaren bidrar till skapandet av 

standarder. Vissa grundförutsättningar inom respektive institution torde dock ha sitt 

ursprung i den regulativa pelaren för att säkerställa att normerna, om inte efterlevs, så i 

åtminstone garanterar en lägsta nivå.  

 

Den bro som Kontinen och Ojala (2011) hänvisar till använde Roxtec sig av vid 

rekryteringen av VD till sitt dotterbolag i Brasilien, då i form av Exportrådet. Resultatet, 

två mindre lyckade rekryteringar gör dock att Roxtec inte anser Exportrådet ha 

kunskaperna och kontakterna på den lokala marknaden som krävs för den typen av 

uppdrag. Vi kan därmed se att Exportrådet, även om de har kontakter i Brasilien, inte 

kunde agera den bro Roxtec var i behov av. Vad man kan konstatera utifrån detta är att 

nätverk inte nödvändigtvis är lösningen på ens problem, utan det handlar om att ha rätt 

typ av nätverk.  

5.2 Finansmarknad 
De etableringsval man enligt Pan och Tse (2000) har att välja på (non-equity och 

equity) gör att företag i olika grad påverkas av den lokala finansmarknaden. Leax och 

Roxtec som båda etablerat sig genom equity uppfattar dock finansmarknaden som en 

faktor vilken haft liten betydelse för deras etablering. Däremot konstaterar Leax att 

systemets komplexitet och höga styrräntor, i största allmänhet, har en negativ inverkan 
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på deras verksamhet. Detta tyder på att den institutionella kontexten trots allt skapar 

viss friktion. Utifrån Janssons (2007) diskussion om institutionell förändring drar vi 

slutsatsen att den Brasilianska finansmarknaden har krävt vissa anpassningar för Leax, 

där de till exempel för att få billigare lån i gengäld måste stödja den lokala 

produktionen. Därav kan ovan nämnda händelseförlopp främst kategoriseras som MNF-

förändring. Den regulativa pelaren står för tvingande/lagstadgande aspekter inom en 

institution (Scott, 1995) och att Leax, under inflytande av den institutionella miljön 

därmed genomgick interna förändringar anser vi bekräftar att finansmarknaden till stor 

del grundar sig på denna pelare. Konflikter eller överträdelser med denna institution 

skulle med andra ord kunna leda till sanktioner i form av bestraffning, något företag av 

naturliga själ vill undvika. Att Roxtec inte har märkt mer av den komplexitet Leax 

beskriver finner vi underligt, men möjligtvis kan det kopplas till det nätverk de byggt 

upp inom bankvärlden då de menar sig genomgående använda SEB på de utländska 

marknader där banken finns etablerad. 

5.3 Produkt/servicemarknad 
Longman (2007) definierar en marknad som ett land/område där företag säljer sina 

produkter och tjänster och Jansson (2007) menar att denna kan analyseras genom att 

bland annat dela in den per bransch.  Enligt empirin kan man konstatera att båda 

fallföretagen är verksamma inom industri. Leax summerar marknaden som attraktiv och 

med stora tillväxtmöjligheter, något Roxtec håller med om, men deras syn är att landet 

än så länge inte lyckats leva upp till sin potential.  Båda företagen befinner sig i det övre 

prissegmentet vilket de inte ser som något problem då marknaden inte anses känslig 

dessutom konstaterar både Leax och Roxtec att de kan erbjuda ett mervärde, något som 

rättfärdigar ett högre pris. Om vi, som teorin föreslår, analyserar de båda företagen 

utifrån en och samma bransch kan vi se att det på marknaden finns en efterfrågan för 

högkvalitativa produkter som därav också medför ett högre pris.   

 

För att vara närvarande på den brasilianska marknaden har de båda företagen, precis 

som Pan och Tse (2000) poängterar haft ett flertal etableringsalternativ där greenfield 

investment ses som den mest resurskrävande. Idag har båda företagen vars ett helägt 

dotterbolag som byggts från grunden. Leax menar att både Brasilien och Sydamerika i 

stort är väldigt bra på att värna om den inhemska produktionen, något som gör det 

kostsamt att exportera till regionen. Samma uppfattning har Roxtec som därför inte 

exporterar allt från Sverige utan även har viss produktion i Brasilien. Anderson och 
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Gatignon (1986) konstaterar att en mängd olika faktorer påverkar företags val av 

etableringsmetod, men vi kan, i fallen med Leax och Roxtec se att de höga 

importtullarna haft signifikant inverkan på beslutet att välja ett equity-mode.  

 

Kontinen och Ojala (2011) lyfter fram företagsnätverkets betydelse vid en 

utlandsetablering och Leax berättar att de ägnade flera år åt nätverksbyggande och 

möten med potentiella kunder innan sin etablering. Roxtec ägnade även de, innan 

etableringen av sitt försäljningskontor, tid på marknaden, men hade redan kunder 

genom en distributör. Företagen verkar således ha undersökt marknaden i syfte att 

bygga upp/stärka efterfrågan på respektives produkter.  Janssons (2007) beskrivning av 

institutionell förändring kan i empirin kopplas till företagens ansträngningar för en ökad 

efterfrågan, men även inom hela produktmarknaden som skapade utrymme för inträde 

och etablering. Detta skulle enligt Jansson kunna klassificeras som en dubbel 

förändring. Att den institutionella miljön varit mottaglig för inflytande kan tolkas som 

att den främst grundar sig på det Scott (1995) beskriver som den kognitiva pelaren, där 

rutiner är en viktig aspekt. Baserat på Scott ser vi därför att företag handlar på rutin och 

vana och att, till exempel, Leax långa nätverksbyggande kan ha bidragit till en 

förändring i kundernas köpbeteende. 

5.4 Regering 
Enligt Longman (2007) är regeringen den grupp människor som styr ett land eller en 

delstat. I Leax fall påpekar de att det är de politiker/tjänstemän verksamma på 

delstatsnivå som haft en positiv inverkan på deras etablering. Roxtec, å andra sidan 

uppfattar inte att regeringen, vare sig för hela landet eller på delstatsnivå haft någon 

påfallande betydelse. Bland annat Nielsen och Nielsen (2011) menar att helägt 

dotterbolag är den etableringsform som kräver högst investering och gör därmed 

riskexponeringen väldigt påtaglig, något som kompenseras genom en högre avkastning. 

Leax långa greenfield-studie och återkommande kontakt med delstatspolitiker tolkar vi 

som ett sätt för företaget att i möjligaste mån minska den risk teorin beskriver. Watson 

(2007) påstår att nyttjande av ett bra nätverk minskar ett företags sannolikhet att 

misslyckas och Leax har använt sig av delstatspolitiker för att säkerställa god 

infrastruktur, men även för att försäkra sig om att rätt kompetens finns i området de 

etablerar sig i. Därmed konstaterar vi att Leax, i det här fallet, har använt 

delstatspolitiker på ett sätt som i enighet med teorin minskat företagets risk att 

misslyckas.  
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Sett ur Janssons (2007) förändringsperspektiv har Leax genom sin etablering i Brasilien 

förmått regeringen (på lokal nivå) att göra anpassningar och tillmötesgå företaget inom 

vissa områden. Samtidigt kan vi (utan att ha empiriska bevis) anta att utländska företag 

som etablerar sig på en utländsk marknad i någon mån behöver tillmötesgå regeringen 

och dess politik. Även om empirin antyder att etableringen varit förhållandevis 

friktionsfri klassificerar vi därför institutionerna i form av MNF och regering som en 

dubbel förändring. 

5.5 Politiskt system 
Jansson (2007) påpekar att det politiska systemet på en tillväxtmarknad är väsentlig för 

utländska företag som avser etablera sig. Av Roxtec och Leax uppfattas systemet som 

stabilt och inget av företagen kan påstå att det haft någon påtaglig inverkan på deras 

etablering. De konstaterar dessutom att oroligheter i annars stabila regioner såsom 

Europa och USA gör att Brasilien sticker ut än mindre. Att teorin här skiljer sig från 

empirin uppfattar vi beror på att Brasilien politiska system är just stabilt. Hade landet 

varit en diktatur tror vi att fallföretagen hade uppfattat frågan annorlunda och därmed 

haft en större betydelse för etableringen. Baserat på empirin ovan summerar vi det som 

att det existerar en kompatibilitet mellan de båda institutionerna (MNF och politiskt 

system) och för därmed benämningen ingen förändring. 

5.6 Rättsystem 
Denna institution syftar enligt Longman (2007) till lagar och hur dessa fungerar i ett 

specifikt område. Jansson (2007) konstaterar att rättsystemet är viktigt för företag som 

ska etablera sig på en ny marknad, framförallt om det finns en tvetydighet gällande hur 

de tillämpas. För Leax del har detta varit en institution som i allra högsta grad påverkat 

deras verksamhet i Brasilien och som exempel beskriver företaget att det finns cirka 

3000 skattelagar som berör dem. Komplexiteten är något även Roxtec bekräftar, men de 

berör istället för antalet lagar det faktum att systemet känns väldigt inhemskt. Roxtec 

har fått uppfattningen att domstolarna i Brasilien gärna dömer till de inhemska parternas 

fördel. Detta är något som bevisas i teorin om vikten av att förstå hur rättssystemet är 

uppbyggt. Empirin antyder att det, ur ett rättsligt perspektiv, är en nackdel att vara 

utländsk. Detta är naturligtvis av stor vikt att känna till innan man etablerar sig på en 

marknad. Dock menar både vi och Roxtec att detta inte ska ses som ett allmänt beteende 
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från domstolarna då företaget haft förhållande få juridiska processer och det kan således 

röra sig om isolerade händelser.  

 

Håkansson och Snehota (1989) hävdar att ”no business is an island”, det vill säga att 

inget företag är självständigt, utan istället beroende av andra aktörer. Både Leax och 

Roxtec anlitar juridisk expertis externt då de anser att respektive verksamhet i landet är 

för liten till att ha en egen enhet i Brasilien. I det här fallet kan Roxtec verkligen dra 

nytta av det nätverk de har i Sverige då genom advokatbyrån Mannheimer Swartling 

fått hjälp att hitta kompetenta jurister i Brasilien. På så vis har företaget, i enighet med 

Kontinen och Ojalas (2011) teori nyttjat sitt nätverk för att underlätta 

etableringsprocessen. Just etableringsprocessen är något Leax benämner som 

byråkratiskt och tidskrävande eftersom det väntades ta nio månader att bilda ett 

aktiebolag i landet. Tack vare goda kontakter lyckades man dock korta ner tiden till 

endast sex månader. Jansson (2007) understryker vikten av att förstå rättssystemet och 

den insamlade empirin visar enligt oss på hur det kan te sig i Brasilien. Även om 

empirin påvisar att rättsystemet skapar barriärer kan vi inte se att det avskräckt 

företagen från att etablera sig, däremot illustrerar empirin vilken problematik man kan 

vänta sig om man äntrar Brasilien.  

 

Enligt Scotts (1995) tre pelare kan man snabbt dra slutsatsen att det här är den 

regulativa pelaren som dominerar. Rättsystemet bygger av naturliga skäl i stor 

utsträckning på lagar, regler och sanktioner och därför lämnar det väldigt lite utrymme 

för företag av Leax och Roxtecs storlek att påverka. Båda företagen har uppfattat 

betydande friktion i kontakten med det brasilianska rättssystemet och således 

klassificeras det här som MNF-förändring. 

5.7 Intresseorganisationer 
Exempel på denna typ av institution kan vara sådana där företag går samman för att 

lyfta gemensamma frågor och på så vis åstadkomma en förändring i den externa 

institutionella kontexten, men det kan även vara tvärt om där dessa organisationer kan 

försöka påverka MNF (Jansson 2007). Vare sig Leax eller Roxtec kan påstå att detta är 

en del av företagens vardag. Möjligtvis kan Roxtec tänka sig att organisationer som 

värnar om miljön kan märkas av men de riktar sig i så fall mot en hel industri, och inte 

Roxtec specifikt. Vi noterar att denna typ av institution har mycket liten inverkan på 
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företagen och klassar därför interaktionen mellan MNF och intresseorganisationer som 

ingen förändring. 

5.8 Landskultur 
Geert Hofstede et al (2010) beskriver kultur som en kollektiv programmering av det 

mänskliga sinnet som skiljer människor i en grupp från en annan. Kultur kan ses som ett 

system för hållna värden inom en grupp människor. Den är, enligt Leax, inte något som 

kolliderar med deras verksamhet utan den anses lätthanterlig, däremot är man noga med 

att implementera sin egen företagskultur för att fabrikens utseende, morgonmöte med 

personalen etcetera ska fungera likadant överallt inom Leax. Att implementera detta är 

inget svårt enligt Leax då det tycks finnas en stolthet i att arbeta för ett utländskt 

företag. I detta avseende skiljer sig Roxtec från Leax då de uppfattar kulturen som något 

mer problematisk. Man relaterar till exempel till svårigheterna att hitta kvalificerad 

arbetskraft som även är lojal mot företaget. Precis som Leax vill man implementera sin 

företagskultur, men är noga med att understryka att det måste finnas utrymme för 

anpassning till den lokala kulturen. Roxtec antyder att arbetsmoralen kan vara tveksam 

då man hellre går till stranden än jobbar, något de menar kan stävjas genom en bra och 

pålitlig chef.  Utifrån empirin kan vi se att fallföretagen inte är helt överens om 

problematiken gällande kultur, men samtidigt kan vi inte tyda att den varit en påtaglig 

faktor för etableringen. Kogut och Singh (1988) påtalar att ett internationellt joint 

venture är ett sätt att överbygga kulturella skillnader och öka lokalkännedomen, men det 

faktum att både Leax och Roxtec valt helägda dotterbolag tolkar vi som ytterligare ett 

bevis på att kulturen och marknaden i stort inte varit någon märkbar barriär. Vi ser även 

att de båda företagens förkunskaper om marknaden, i form av greenfield-studie och 

exportverksamhet, har utrustat dem med ett nätverk som ytterligare sänker eventuella 

kulturella barriärer.  

 

Den normativa pelaren bygger på normer och värderingar medan den kognitiva 

kännetecknas som att ”rutiner följs för att de tas för givet”. Baserat på Longman (2007) 

som hänvisar till kultur som seder och sätt att leva påstår vi att den bygger på ovan 

nämnda pelare. Detta skulle kunna skapa problem för företag då människors 

undermedvetna eller värderingar är svåra att förändra. Dock kan, precis som gjorts av 

både Leax och Roxtec, en organisationskultur implementeras. Den kan tänkas bygga 

mer på den regulativa pelaren och på så vis skapa regler för hur anställda ska bete sig 

under arbetstid. Baserat på diskussionen om pelarna och det faktum att ett MNF inte 
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kan förändra en institution betecknad som samhällelig vill vi, trots företagskulturen, 

klassificera det som MNF-förändring. 

5.9 Familj och Religion 
Familj är enligt Hofstede et al (2010) något de flesta människor föds in i och där ens 

mentala programvara formas utifrån sina närmaste. Vem som tillhör och inte tillhör en 

familj kan enligt författarna urskiljas med hjälp av till exempel etniska egenskaper. 

Religion är enligt Vergote (1993) ett begrepp som inte går att definiera på ett givet sätt. 

Religion består i författarens mening av observerbara komponenter som ritualer, 

symboliska figurer och olika former av böner. Detta är två institutioner där både Leax 

och Roxtec har väldigt lite att tillföra. Leax påpekar dock att religionen är ett positivt 

inslag då det gör omgivningen mycket stabil, terrorism finns i princip inte i landet. Som 

en följd av att vare sig Leax eller Roxtec har någon uppfattning gällande institutionerna 

betecknar vi den interaktionen för de båda som ingen förändring. 

5.10 Affärsseder 
Begreppet omfattar normer om hur handlande i näringslivet bör gå till och vad de olika 

parterna inom ett affärsförhållande kan förvänta sig. Begreppet affärssed och vad som 

utgör denne kan vara vägledande i civilrättsliga tvister men är samtidigt inget som 

framgår av lag (dokumera.se). Empirin visar att företagen har helt skilda uppfattningar 

om denna institution. Roxtec menar att man håller viss distans till sin motpart och inte 

diskuterar privatliv medan Leax säger det motsatta. Enligt Leax är det viktigt att lära 

känna motparten på ett personligt plan. När korruption förs på tal har de båda företagen 

en ganska neutral uppfattning och menar att det inte är något de kommit i kontakt med, 

eller känner sig hämmade av i sin verksamhet.  Som nämns bygger affärsseder mycket 

på normer och därmed blir den normativa pelaren av Scott (1995) tydligast här. Vi 

tolkar det som att sättet att göra affärer på i Brasilien inte skiljer sig avsevärt från det 

svenska. Vi ställer oss dock frågan om skillnaderna inte är större än vad empirin 

påvisar. Vi hade även väntat oss att ämnet korruption skulle ha en tydligare roll bland 

affärssederna, därmed inte sagt att vi förväntat oss att fallföretagen är involverade i den 

typen av arbetssätt. Med stöd av ovan konstaterar vi att den institutionella friktionen 

mellan MNF och affärsseder är liten och kategoriserar det som ingen förändring eller 

möjligtvis MNF-förändring. 
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6. Slutsats 

6.1 Besvarande av frågeställning 

6.1.1 Delproblem 1 – Vilken inverkan har enskilda institutioner på svenska företag 
etablerade i Brasilien? 
Gemensamt för institutionerna rättssystem, finansmarknad och landskultur är att dessa 

har krävt en MNF-förändring har därmed den största inverkan på företags etablering 

och verksamhet i Brasilien. Rättsystemet är den institution som har påverkat 

fallföretagen i störts utsträckning. Den skapar problem då systemet är komplext och 

mycket omfattande, vilket bland annat leder till en långsammare och mer kostsam 

process. Utöver det påpekar ett av företagen att domstolarna i landet känns 

favoriserande och gärna dömer till fördel för den brasilianska parten. Vad gäller 

finansmarknad och landskultur råder det en tvetydighet mellan fallföretagen. Det som 

framkommer är bland annat att ränteläget gör det dyrt att spara pengar samtidigt kan 

man låna billigare genom ett speciellt finansieringssystem, men som motprestation 

krävs att man gynnar inhemsk produktion. Landskulturen i Brasilien skulle kunna skapa 

problem då befolkningens arbetsmoral i viss utsträckning har ifrågasatts, något som gör 

företagskulturen extra viktig. Utöver ovan nämnda institutioner är regering och 

produkt/servicemarknad båda faktorer som skulle kunna utgöra barriärer då de, baserat 

på empiri och analys, orsakat en förändring hos de MNF. Viktigt att poängtera är dock 

att inget av företagen upplevt detta som ett problem/hinder. Resterande institutioner 

(religion, familj, utbildning, politiskt system och intresseorganisationer) uppfattas av 

fallföretagen inte ha någon inverkan alls på deras marknadsetablering/verksamhet och i 

slutändan konstatera vi därför att det endast är rättssystemet som tycks ha en påfallande 

inverkan för utländska företag verksamma i Brasilien. 

6.1.2 Delproblem 2 – Hur hanterar svenska företag etablerade i Brasilien de 
barriärer som enskilda institutioner kan utgöra?  
För att hantera den institutionella kontexten i stort framgår det att förberedelse och 

kunskap är av stor vikt, men även att i viss mån anpassa sig till den lokala kulturen. Mer 

specifikt har ett nätverk innefattande både affärsmässiga och politiska kontakter visat 

sig vara mycket värdefullt då det kan leda till bland annat kortare handläggningstider 

och fler/bättre affärer. Vidare anses det betydelsefullt med lokal juridisk expertis för att 

kunna navigera och hantera de barriärer det brasilianska rättssystemet orsakar.  



	  
	  

	   58	  

 

6.1.3 Huvudfråga - Hur påverkar den institutionella miljön svenska företags 
marknadsetablering i Brasilien? 
I problemdiskussionen nämns det av Estrin och Prevezer (2011) att Brasiliens lagar är 

”för bra”. Vår empiri och analys ger gott stöd för detta, däremot säger den mycket lite 

om att korruption (som informell institution) skulle vara en lösning, eller ens ett inslag i 

den brasilianska affärskulturen. Den institutionella miljön uppfattas istället av 

fallföretagen som tillräckligt stabil för att ett fullskaligt etableringsval (equity) inte ska 

innebära en överdriven riskexponering, det viktiga är istället att ha en förståelse för 

marknaden och ett bra kontaktnät. Trots en stabil institutionell kontext bör företag som 

avser etablera sig i landet förvänta sig att göra anpassningar, men betydelsen tycks inte 

signifikant. Vi konkluderar därför att den institutionella miljön påverkar 

etableringsprocessen i förvånansvärt liten utsträckning och bortser man ifrån det 

komplexa rättssystemet och ett geografiskt avstånd ser vi inte varför svenska företag 

inte etablerar sig på marknaden i större utsträckning. 

 

6.2 Studiens begränsningar 

Den kvalitativa analysen har i viss mån begränsats av att studien endast baseras på två 

fallföretag vilket medfört de att den erhållna empirin skapat informationsbrist i analysen 

av en del teoretiska begrepp. De teoretiska institutionella barriärer som företagen inte 

ansåg utgöra några barriärer hade kunnat täckas upp vid ett större urval av fall (eller inte 

– vilket självklart också hade varit intressant). Således har det i denna studie varit svårt 

att analysera och dra generella slutsatser inom de delar som lider av bristande empiri. 

Intervjuerna, som genomförts via telefonkontakt och Skype, kan har bidragit till delar 

av de empiriska luckorna. Följdfrågor om de delar som intervjupersonerna inte tycktes 

ha åsikter om, hade kunnat formuleras på ett smidigare sätt om samtalet hade inkluderat 

kroppsspråk och ögonkontakt. Konsekvenser av detta är en okänd mängd förlorad 

information, som bidragit till att göra de teoridelar som saknar empirisk data väldigt 

svåranalyserade. De studerade företagen är dessutom ungefär lika stora, vilket gjort det 

omöjligt att dra slutsatser om skillnader mellan företag av olika storlek.
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Utifrån empirin och analysen så går det att urskilja att fallföretagen har diskuterat vikten 

av att binda kontakter i värdlandet och vikten av dessa. Då denna faktor (nätverk) inte 

var med i tankeprocessen vid utformandet av studien är det något vi lärt oss under 

resans gång. Då företagens nätverk (såväl sociala som affärsmässiga) har varit en viktig 

faktor vid etablering i Brasilien anser vi att det kan vara av intresse att mer djupgående 

forska på dess betydelse för lyckad etablering och verksamhet i Brasilien.  
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8. Bilagor 

1. Hofstedes kulturdimensioner 
	  

 
http://geert-hofstede.com/countries.html  

MDI	   IDV	   MAS	   OSU	   LTO	  
Brasilien	   69	   38	   49	   76	   65	  
Schweiz	   34	   68	   70	   58	   40	  
Sverige	   31	   71	   5	   29	   20	  
USA	   40	   91	   62	   46	   29	  
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2. Intervjuguide 
	  
Inledande	  

• Skulle	  ni	  kunna	  berätta	  lite	  om	  företaget?	  
• Hur	  länge	  har	  ni	  varit	  verksamma	  i	  Brasilien?	  
• Hur	  ser	  verksamheten	  ut	  i	  Brasilien?	  (anställda,	  verksamhetens	  

inriktning	  etc.)	  
• Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  ni	  valde	  att	  etablera	  er	  i	  Brasilien?	  
• Vad	  hade	  du/företaget	  för	  uppfattningar	  om	  den	  brasilianska	  

marknaden	  och	  dess	  möjligheter	  och	  utmaningar	  före	  etableringen?	  
	  
	  
	  

Institutioner 

• Har X påverkat etableringen av 
verksamheten i Brasilien?  

• Regering 
• Arbetsmarknad 
• Finansmarknad 
• Produkt/servicemarknad 
• Utbildningsystem 
• Politiskt system 
• Rättssystem 
• Yrkes-och intresseorganisationer 
• Affärsseder 
• Religion 
• Familj 
• Landskultur 

• Hur har X påverkat etableringen av 
verksamheten? 

• Hur har företaget gjort för att hantera 
den problematik X har inneburit? 

	  
Etablering	  

• Hur	  har	  företaget	  tänkt	  angående	  etableringsmetod?	  Är	  den	  nuvarande	  
formen	  ursprunget/slutmålet?	  

	  
• Varför	  har	  man	  valt	  just	  den	  här?	  Vilka	  fördelar	  och	  nackdelar	  ser	  ni	  med	  

vald	  metod?	  
• Ser	  ni	  etableringsformen	  som	  viktig	  för	  er	  framgång	  på	  marknaden?	  

Fanns	  det	  andra	  med	  i	  diskussionen?	  
	  
	  
Övrigt	  

• Vilken	  typ	  av	  kontakter	  har	  varit	  viktiga	  för	  er	  vid	  etablering	  i	  Brasilien?	  
• Skulle	  man	  hanterat	  företagets	  etablering	  på	  ett	  annorlunda	  sätt	  om	  man	  

skulle	  gjort	  om	  det	  idag?	  
• Vad	  skulle	  ni	  ge	  för	  råd	  till	  andra	  företag	  som	  skulle	  vilja	  etablera	  

verksamhet	  i	  Brasilien?	  

	  
 

  



	  
	  

	   71	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 

 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 
 


