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Abstrakt
Studien ämnar beskriva hur svenska små till medelstora företags riskhantering 
genomförs innan och under sin internationaliseringsprocess till tillväxtmarknad i 
Afrika. Därmed också se till hur stor del av riskerna som är identifierade innan 
internationaliseringen, och vilka som upptäcks och hanteras lokalt på den nya 
marknaden. Samt undersöks till vilken grad svenskt stöd finns för SMFs när de 
hanterar risker, med stor vikt kring de nätverk som Sverige kan bistå med. Denna 
studie utnyttjar den kvalitativa forskningsmetoden i en abduktiv forskningsansats där 
vi har samlat in vår information ifrån fyra olika företag då vi intervjuat personer som 
varit involverade i internationaliserings process och undersökt deras riskhantering i 
samband med detta. Allt detta är en process för att svara på vår ledande 
forskningsfråga; ”Hur hanterar svenska SMF risk i samband med internationalisering 
till tillväxtmarknader i Afrika?” 
 
Det teoretiska ramverket innefattar internationaliserings process, där fler teoretiska 
verk presenteras som berör internationalisering och riskhantering. Uppsalamodellen i 
både tidig version och reviderad version är intagen för att fånga företags agerande vid 
internationalisering. För att belysa de skillnader som företag internationaliserar har vi 
presenterat olika inträdesstrategier som är vanliga för de tillväxtmarknader som 
berörs. Ofta använder sig företag av befintliga nätverk vid internationalisering och en 
teori som belyser detta är Nätverksmodellen som Johanson m.fl. (2002) beskriver, 
därför av vi valt att lämna plats för den i teorikapitlet. Eftersom vi tittar på 
riskhantering har vi valt att ta med ett teoretiskt ramverk för vad riskhantering är och 
vad risk kan innebära på nya marknader. 
 
I den empiriska insamlingen intervjuade vi fyra företag som på olika sätt varit 
involverade i tillväxtmarknader i Afrika, för att fånga deras riskhantering och 
undersöka samt analysera den. De företag som varit involverade i denna studie är 
Atsoko International AB, Norden Machinery, Mattias Bygg AB och Gunnebo 
Industrier. Intervjupersonerna var alla högst involverade i internationaliseringen av 
företagen till tillväxtmarknader i Afrika. 
 
Slutsatserna som studien visade på var att riskhantering är något som svenska SMF 
gör med stor fokus på personlig riskhantering och inte med tidiga riskanalyser och 
kontinuerliga kontroller av risker på marknaden. Det fanns inte heller något stöd från 
organisationer från Sverige som kan hjälpa till i hanteringen av risker på 
tillväxtmarknader för små till medelstora företagen. Vi såg därför ett behov av en ny 
instans, alternativt en gren av befintliga instanser för att fånga de svenska SMF i deras 
nätverk och därmed också i deras riskhantering. Vi visar med en bild hur detta 
förslagsvis kan se ut.  
	  
	  
	  
Nyckelord 
Risk management, Riskhantering, Internationalisering, risker, möjligheter, 
tillväxtmarknader 
 
	  
	  
	  



IIII	  

	  

Table	  of	  Contents	  

1.	  INLEDNING	   5	  
1.1	  BAKGRUND	   1	  
1.2	  PROBLEMDISKUSSION	   5	  
1.3	  SYFTET	   7	  

2.	  METOD	   8	  
2.1	  FORSKNINGSANSATS	   8	  
2.2	  KVALITATIV	  FORSKNINGS	  METOD	   9	  
2.3	  DISPOSITION	   ERROR!	  BOOKMARK	  NOT	  DEFINED.	  
2.4	  KOMPARATIV	  STUDIE	   ERROR!	  BOOKMARK	  NOT	  DEFINED.	  
2.5	  DATAINSAMLING	   12	  
2.5.1	  PRIMÄRKÄLLOR	   12	  
2.6 URVAL AV FÖRETAG	   12	  
2.6.1	  ATSOKO	  INTERNATIONAL	  AB	   13	  
2.6.2	  NORDEN	  MACHINERY	   13	  
2.6.3	  MATTIAS	  BYGG	  AB	   14	  
2.6.4	  GUNNEBO	  INDUSTRIER,	  DOTTERBOLAG	   14	  
2.7	  KVALITATIV	  INTERVJUFORM	   ERROR!	  BOOKMARK	  NOT	  DEFINED.	  
2.7.1	  SEMISTRUKTURERAD	  INTERVJUSFORM	   15	  
2.8	  UNDERSÖKNINGSKVALITET	   ERROR!	  BOOKMARK	  NOT	  DEFINED.	  
2.8.1	  VALIDITET	   16	  
2.8.2	  RELIABILITET	   17	  

3.	  TEORI	   19	  
3.1	  LITTERATUR	  GENOMGÅNG	   19	  
3.2	  INTERNATIONALISERINGSPROCESSEN	   19	  
3.3	  UPPSALA	  INTERNATIONALISERINGS	  MODELL	   20	  
3.4	  NÄTVERKSMODELLEN	   24	  
3.5	  MARKET	  ENTRY	   25	  
3.5.1	  HANDELSBASERADE	  INTRÄDEN	  (TRADE-‐BASED	  ENTRY)	   25	  
3.5.2	  PROJEKTERING	   26	  
3.6	  RISK	  MANAGEMENT	   27	  
3.6.1	  KOMMERSIELL	  RISK	   29	  
3.6.2	  POLITISK	  RISK	   29	  

4. EMPIRI	   31	  
4.1	  NORDEN	  MACHINERY	   31	  
4.1.1 MÖJLIGHETERNA - BAKGRUND	   31	  
4.1.2	  RISKER	  INFÖR	   31	  
4.1.3	  RISKER	  LOKALT	   32	  
4.1.4	  STÖD	  FÖR	  RISKHANTERING	   33	  
	  	  4.2	  MATTIAS	  BYGG	  AB	   34	  
4.2.1	  MÖJLIGHETERNA	  -‐	  BAKGRUND	   34	  
4.2.2	  RISKER	  LOKALT	   35	  
4.2.3	  STÖD	  FÖR	  RISKHANTERING	   35	  
	  4.3	  ATSOKO	  INTERNATIONAL	  AB	   36	  
4.3.1	  MÖJLIGHETERNA	  -‐	  BAKGRUND	   36	  
4.3.2	  RISKER	  INFÖR	   37	  



	  

V	  

4.3.3	  RISKER	  LOKALT	   37	  
4.3.4	  STÖD	  FÖR	  RISKHANTERING	   39	  
	  4.4	  GUNNEBO	  INDUSTRIER	   39	  
4.4.1	  MÖJLIGHETERNA	  -‐	  BAKGRUND	   39	  
4.4.2	  RISKER	  LOKALT	   40	  
4.4.3	  STÖD	  VID	  RISKHANTERING	   42	  

5. ANALYS	   43	  
5.1 MÖJLIGHETER OCH RISKER INFÖR	   43	  
5.2 RISKER LOKALT	   47	  
5.3 STÖD FÖR RISKHANTERING	   50	  

6.	  SLUTSATS	  OCH	  EGNA	  REFLEKTIONER	   52	  
6.1	  EGNA	  REFLEKTIONER	   54	  
6.2	  STUDIENS	  BEGRÄNSNINGAR	   56	  
6.3	  FÖRSLAG	  FÖR	  FORTSATT	  FORSKNING	   56	  

7.	  REFERENSLISTA	   57	  
7.1	  LITTERATUR	   57	  
7.2	  ELEKTRONISKA	  REFERENSER	   60	  
7.4	  INTERVJUGUIDE	   63	  
	  

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   1	  

1. Inledning 
I detta kapitel kommer tonvikten ligga i att beskriva bakgrunden till vår undersökning 

med avsikten att ge en bra överblick av vad som ligger till grund för forskningen. Det 

kommer sedan leda till en problem diskussion som mynnar ut till de undersöknings 

frågor vi har valt ut och funnit intressanta nog att belysa, och därefter kommer syftet 

med denna uppsats att presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Om man blickar bakåt några decennier kan man enkelt urskilja en utveckling där företag 

har börjat etablera sig på den internationella marknaden mer och mer. Strävan att göra 

affärer med andra länder och andra marknader har varit en drivkraft sedan långt tillbaka 

och tillsammans med dagens teknologi och efterfrågan har gränser mellan marknader 

blivit mindre och mer lättåtkomliga. Färre handelshinder och barriärer mellan gränserna 

är exempel på två förändringar som lett till den globalisering vi ser idag, där tusentals 

företag opererar på alla fem kontinenter världen över för att göra affärer internationellt 

(Hamilton och Webster 2012). 
            

Enligt Audretch (2003) så har affärsvärlden ändrats från att vara en lokal marknad inom 

landets gränser till en mer internationell och global sfär. En följd av globaliseringen är att 

konkurrensen på marknaden har ökat drastiskt med fler företag som slåss om samma 

kunder. Enligt Hamilton och Webster (2012) leder dessa öppna gränser mellan länderna 

till flera och förhållandevis bättre alternativ för konsumenten, detta på grund av att antalet 

underleverantörer och mer kostnadseffektiva alternativ blir mer tillgängliga. Men i takt 

med att konkurrensen ökar på marknaden, ökar också rivaliteten mellan företag. Detta 

leder till att allt fler större företag kan konkurrera ut mindre. Hamilton och Webster 

(2012) förklarar att detta fenomen har både lett till en bredare innovations kraft för att 

söka andra nya möjligheter och annan kapacitet, men också till ett sökande för att finna 

nya potentiella marknader. I och med att de små till mellanstora företagen representerar 

majoriteten av företagen världen över, och även i Sverige, har deras internationalisering 

en viktig anslutning till landets ekonomiska tillväxt, där har främjandet av export en 

betydande roll. Enligt europeiska unionen (2015) så definieras ett litet företag till 

minimum 10st anställda till max 50st och där omsättningen hamnar på minst 2 till max 10 

miljoner Euro per år. Medelstora företag är en större konstellation och definieras till 
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minimum 50st anställda till maximalt 250st, där omsättningen bör vara på minst 10 

miljoner till max 50 miljoner Euro per år (Vad är SMF, 2014). 

Vidare beskriver Uddenberg (2015), att exporten idag är en viktig källa till den 

ekonomiska välfärden vilket betyder att de små till medelstora företagen har en betydande 

roll och där med av stort intresse för länder rent politiskt. Men för att ta del av 

globaliseringens framfart finns det många faktorer som bidrar till ett större risktagande, 

de olika kulturskillnaderna, alla olika språk, antalet varierande lagar och regler som finns, 

för att nämna några få. Det innebär att man måste i viss utsträckning våga ta risker utan 

att kunna förutspå resultatet. 

Alessandri m.fl. (2014) beskriver att det finns en risk i sig självt då man inte kan 

förutse resultatet och när det kommer till att göra affärer generellt, och framför allt, 

internationellt, är det viktigt att sätta risken i relation med möjligheten. Är risken stor och 

möjligheten liten är utgångsläget för att göra en bra affär också liten, men i de fall då 

möjligheten är stor och risken förhållandevis liten, finns det en stor potential att en affär 

ska bli genomförbar och lyckad. Lundqvist (2014) beskriver att relationen mellan risken 

och möjligheten är påverkbar till viss grad, där engagemang och kunskaperna påverkar 

osäkerheterna och utgångsläget. Har företag kunskapen inom faktorer som kan vara 

avgörande, t.ex. de politiskasystem, lagar och regler, kultur skillnader och det sociala 

språket, så minskar risken i relation med möjligheten och det kan ge ett försprång i 

uppstarten. Ryan m.fl. (2013) framhåller att detta är lättare för större företag med en 

större ekonomisk kapacitet och erfarenhet på marknader runt om i världen eftersom att de 

har till en högre grad möjlighet att värdera dessa risker i relation med möjligheten. Små 

till medelstora företag, däremot, kan ha svårigheter i att göra affärer internationellt med 

tanke på dessa aspekter, då deras riskanalyser och erfarenheter kan vara bristfälliga. 
 

Business-Sweden (2015) indikerar också vikten i att vara mån om risken i form av någon 

sorts riskanalys, de menar att när företag internationaliserar och gör internationella affärer 

krävs det att man utvärderar sin egen risk situation så klart och tydligt man kan. Vid 

exporterande företag klarlägger Business-Sweden (inget datum) problemen vid 

kommersiell och politisk risk, där kommersiell risk behandlar mer den köpare som 

företaget har, angående säkerhet eller garantier. Politisk risk behandlar den politiska 

stabiliteten som råder i det landet dit exporten går till, det kan handla om myndigheter 

som ändrar affärsmöjligheterna, byråkrati, korruption m.m. Varurisk kan också 

förekomma, t.ex. en vara är special tillverkad för en specifik kund och den skulle bryta 

kontraktet, då kan det uppstå stora problem för det exporterande företaget. Sammanlagt, 
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kan de resurser man lägger ner för att förbereda situationen i form av en riskanalys betyda 

väldigt mycket, kanske framförallt för små till medelstora företag.   

Valet av marknad är starkt kopplat till de olika risker som kan påverka ett företag, där de 

kommersiella och politiska riskerna bara är två exempel bland många andra riskfaktorer 

som kan ge utslag vid internationella affärer. Vissa marknader är förknippade med högre 

risk än andra, och dagens konkurrens har utvecklat ett behov av nya marknader, där allt 

fler företag söker nya kunder och en ökad efterfrågan. (WTO.org, 2014) Cavusgil m.fl. 

(2002) beskriver också att vissa marknader innebär större risk att etablera sig på, och utan 

att generalisera för mycket så har den afrikanska marknaden upplevts som en av de 

marknader som är väldigt osäkra. Många länder på den afrikanska kontinenten lider av en 

historik av politisk oro, terrorism eller liknande omständigheter, vilket har lett till ett 

oattraktivt affärsklimat. Men intresset på den Afrikanska marknaden har ökat, den 

ökningen beror på en viss stabilitet i vissa länder där affärsklimatet utvecklas i en positiv 

riktning och kan kategoriseras som tillväxtmarknader. Sydafrika, Kenya, Nigeria och 

Namibia är några av de länderna som har mognat och utökat ett affärsklimat till en mer 

gynnsam miljö för internationella affärer. Ernst & Young (2010), håller också med om att 

bilden av Afrika har ändrats då de menar att företag som redan är etablerade på den 

afrikanska marknaden och redan finns på plats idag har en mer optimistisk syn på de 

problem som är närvarande. 

 

Det finns olika uppfattningar vad som definierar en tillväxtmarknad, Jansson (2007) 

beskriver i sin teoretiska definition att tillväxtmarknader måste uppleva någon form av 

allmän tillväxt där tillväxtmarknader tar del av det globala kapitalet. Vidare beskriver 

Jansson (2007) att miljöerna i tillväxtmarknader upplevs som turbulenta, flyktiga och 

komplexa där samhället genomgår faser mot en förändring.  

Enligt Forbes (2010), så har BNP-tillväxten i dessa länder ökat drastiskt och 

utvecklat bredare ekonomier där miljontals människor lyfts ur fattigdom och skapat den 

nya medelklassen. En större och alltmer välutbildad arbetskraft är också ett kännetecken 

för en tillväxtmarknad, enligt Forbes (2010), vilket också ger dessa marknader enorm 

konkurrensfördel i produktionen. Mari (2015) definierar tillväxtmarknader som snabbt 

växande ekonomier där en källa till billig arbetskraft är etablerad, han beskriver att typiskt 

för dessa marknader är en ökad FDI då många företag ser investeringsmöjligheter. 

Genom att jämföra en index på utländska direktinvesteringar (FDI) i Afrika där år 2000 

investerades 9 miljarder USD till år 2014 där det investerades 80 miljarder USD så kan 

man tydlig se en ekonomisk tillväx (WTO.org, 2014). En förbättrad infrastruktur, 

utbildningssektor och teknologikunskaper är några faktorer som också är ett resultat av 
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den ekonomiska tillväxten som har gjort att arbetsklimatet på kontinenten förbättrats. 

Enligt WTO (2015) är välfärden på kontinenten ett upphov till en ökad medelklass som 

bidrar till en bredare köpkraft och efterfrågan, vilket i sig har ökat möjligheten för 

investering. En extrem urbanisering, där en ökning från 28% till 40% på 30 år också är ett 

resultat av den ekonomiska tillväxten, som också beräknas att öka framåt i tiden 

(hir.harvard.edu, 2014).  
 

Under 2000-talet hände något med det svenska intresset på den afrikanska marknaden, 

under en tio års period växte den svenska exporten till enskilda länder med över 1000% 

(DI.se, 2008). På senare år har även en stor andel av svenska små till medelstora 

exportföretag fått ett ökat intresse för den afrikanska kontinenten. Sedan år 2004 har 

export till Afrika ökat bland småbolagen med 112 % (Ekn.se, 2014). I Sverige idag finns 

runt 910 000 privata företag, där 99.9% är små till medelstora företag, bara 936 företag i 

Sverige klassas som stora företag (Ekonomifakta.se 2010). Mängden företag som börjar 

hitta intresse för kontinenten växer med en stadigt ökad medelklass som drivkraft till 

ekonomin. (AfdB, 2011). Historiskt sätt så har svenska företags representation på den 

afrikanska marknaden varit förhållandevis blyg, det är större företag som står för den 

största inblandningen. Flest företag är etablerade i Sydafrika men länder som Namibia, 

Nigeria, Tanzania och Ghana är marknader som visar potentiella möjligheter för svenska 

företagare (entreprenor 2015). 

Med hjälp från statliga organisationer i Sverige har kunskapen om den afrikanska 

marknaden ökat inom landet, organisationernas inblandning ger stöd till företag och 

hjälper till med riskminskning och att underhålla företag med goda rekommendationer 

(entreprenor 2015). Svenska företags representation på den Afrikanska marknaden har 

främst varit inom teknik, infrastruktur och hälsovård vilket är de tre branscher som visat 

sig som potentiella verksamhetsområden. Generellt sätt är svenska varumärken i Afrika 

förknippat med lojalitet och kvalitet vilket ökar affärsmöjligheterna och stödet av de 

statliga organisationerna bidrar också till ökad förtroende till det svenska varumärket. 

(business-Sweden 2015). 
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1.2 Problemdiskussion 

Risker är en daglig utmaning för alla företag och individer. Det kan vara svårt att 

definiera ordet risk och vad ordet står för, men Hampton (2009) menar att man kan 

kategorisera risk efter tre olika definitioner; 1. Möjlig förlust och skada, 2. Chans för 

negativ påverkan, och 3. Händelse med trolig oönskad utgång. Detta synsätt förekommer 

också i Hamiltons (1996) forskning. Ofta handlar risk om att försöka hantera den och 

förutse övriga risker som kan dyka upp i och med en expansion av sin export för små till 

medelstora företag. Enligt Plourd (CFO.com, 2009) är riskhantering ett ämne som börjar 

bli mer aktuellt än många andra långsiktiga eller kortsiktiga hanteringsproblem inom 

företagen, vilket också Smit och Watkins (2012) menar, då små till medelstora företag 

måste minimera fler risker och identifiera fler risker för att undvika katastrofala 

utgångslägen. Risk kan i många fall vara hanterlig om företag har kunskap och möjlighet 

att lokalisera den på förhand. Risk skiljer sig mycket åt, det finns många olika sorters risk, 

finansiell, politisk, kriminalitet etc.  

 

Tidigare forskning har visat att små till medelstora företag inte har något strategisk plan 

för hur dessa risker ska hanteras (Smit och Watkins, 2012). Vanligen står småbolagen 

med flertalet fördelar vad gäller beslutsfaser och föränderlig miljö, eftersom de har 

möjligheten att ta snabba beslut (finns inte lika många beslutssteg, beslutsnivåer etc.) och 

kan snabbt anpassa sig till en förändring på marknaden. Förutsättningarna på dessa plan 

är bättre än många multinationella företag. Smit och Watkins (2012) menar istället att 

små till medelstora bolag är mer sårbara för ekonomisk förlust, de har mindre kapital, där 

i vissa fall det kan vara avgörande för hela bolagets överlevnad. Studier kring 

riskhantering har utvecklats och blivit fler av sedan 1900-talet med påvisande studier från 

författare som Baird och Thomas (1985), Miller (1992) samt March och Saphira (1987) 

men även äldre upplagor från Knight (1921) som talar om risk under tidigt 1900-tal.  

Nyare studier kring risk management och med syn till internationaliseringsprocesser har 

blivit mer aktuellt eftersom ämnet har fått ökat intresse under senare år. Johanson och 

Vahlne (2011) har noterat en senare aspekt från 2011 med fokus på risk management, där 

risk gentemot osäkerhet förklaras och förtydligas. Vidare menar Alquier och Lagasse 

(2006) att riskhantering är viktigt för varje företag och ännu viktigare är det för små till 

medelstora företag att använda sig av riskhantering eftersom att de är känsligare för 

affärsrisker och konkurrens.  
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Då intresset för Afrika bland svenska små till medelstora företag ökar, kommer riskerna 

kring internationalisering att aktualiseras för dessa företag (Ekn.se 2014). 

Riskhantering i Afrika är ett aktuellt ämne om man ser till tidigare 

forskningsarbeten t.ex. beskriver Prather-Kinsey, Wheeler (2012) riskhanteringen i den 

globala världen med inriktning på Afrika. Även riskhanteringen riktat till vissa specifika 

länder förekommer där forskning sker i riktning mot Sydafrikanska marknaden, hur 

riskhanteringen ser ut och hur det påverkat affärsklimatet (Owusu & Hibiyakare, 2011). 

Intresset för att undersöka riskerna i tillväxtländer är ett ämne som har tillägnats 

förhållandevis mycket forskning, från t.ex. Harvey (1995), Henisz och Zelner (2010), 

Khanna och Palepu (2013). Dock finns det ett kunskaps gap i forskningen om hur svenska 

små till medelstora företag, på den Afrikanska kontinenten, upplever de risker som finns. 

Med tanke på den ökande aktiviteten av svenska företag i Afrika, skulle en sådan 

forskning vara till nytta för små till medelstora företag som vinklar sin expansion åt det 

hållet. Affärsmöjligheterna balanseras mot riskerna, och idag är de ekonomiska riskerna, 

för små till medelstora bolag, framstående och det hindrar bolagen från att finnas på de 

tillväxtmarknader som skulle kunna vara av stor nytta för dem och därmed också för en 

stor del av svenskt näringsliv. I den ständiga förändringen i Afrika skapas som sagt också 

möjligheter, frågan är hur stora riskerna ses i förhållande till möjligheterna? 

 

Att upptäcka möjligheter i internationella marknader är en central del när man vill 

internationalisera, men där det finns i huvudsak två synsätt på hur dessa möjligheter 

upptäcks (Andersson och Evers, 2015). Kirzners (1973) synsätt handlar om skillnader 

mellan entreprenöriella egenskaper som styr företaget mot den möjlighet som upptäcks, 

och har man inte samma egenskap ser man inte samma möjligheter. Detta synsätt stöds 

utav Jones m.fl (2011), men där Schumpeter (1934) och Ardichvili m.fl (2003) menar att 

möjligheter inte bara kan upptäckas men också skapas, där fokus ligger kring hur 

innovationer kan skapa nya marknadsmöjligheter.  

Forskningen som vi presenterar med detta arbeta hoppas kunna fylla det kunskaps 

gap som finns inom riskhantering för svenska små till medelstora företags 

internationalisering till tillväxtmarknader i Afrika, ämnet är aktuellt för den rådande 

tillväxt i regionen samt för den internationalisering och globalisering som sker världen 

över. Det är också viktigt att i praktiken adressera risker vid internationalisering, än 

viktigare är det för små till medelstora företag att utvärdera riskerna och balansera dessa 

med de affärsmöjligheter som finns eftersom ett misslyckande kan innebära stora 

finansiella resurser. Detta leder oss fram till vår forskningsfråga; Hur hanterar svenska 

SMFs risk i samband med internationalisering till tillväxtmarknader i Afrika? 
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1.3 Syftet 

Syftet med denna uppsats är att utifrån en komparativ studie analysera svenska SMFs 

riskhantering i tillväxtmarknader i Afrika. Med den framtagna informationen ges en 

analys och slutsatser presenteras för att bistå med utökad förståelse inom 

riskhantering för svenska SMFs när de internationaliserar till tillväxtmarknader i 

Afrika.  
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2. Metod  
I kommande kapitel redogör vi det metodologiska ramverket vi arbetat efter, där vi 

diskuterar forskningsansatsen, forskningsmetoden samt definierar designen på denna 

studie. Vi beskriver vidare vårt urval tillsammans med de undersökningsföretag som 

vi använt oss av, vilket kommer ligga till grund får vårt empiriska material. 

Avslutningsvis behandlar vi datainsamlingens betydelse samt redogör validiteten och 

reliabiliteten i denna studie.  

2.1 Forskningsansats 

Enligt Patel och Davidsson (2011) beskriver forskningsansatsen hur forskaren använder 

teori i relation med empiri, och denna företeelse har i tre olika ansatser och sedermera tre 

olika betydelser, deduktion, induktion och abduktion. Enligt Patel och Davidsson (2011) 

innebär deduktion att man tar utgångspunkten i teorin och utifrån den arbetar sig fram till 

slutsats. Den deduktiva forskningsansatsen kan man känna igen genom att forskaren utgår 

ifrån allmänna principer och befintliga teorier, och sedan följer den väg som redan är 

bevisat. Den induktiva forskningsansatsen tar i motsats till deduktion, utgångspunkten i 

empirin, då man istället undersöker olika fall ifrån verkligheten som leder fram till ett 

resultat. (Patel och Davidsson, 2011). 

I denna uppsats kommer vi använda oss av abduktion, vilket kan beskrivas som en 

blandning av deduktion och induktion då abduktion används som en växelverkan 

mellan de andra två ansatserna. Abduktion tar utgångspunkten i empirisk data men 

anvisar också till teoretiska begrepp, den är således lik den induktiva ansatsen genom 

användningen av empirisk fakta, men också den deduktiva då anvisningar till teori 

också finns, vilket vi anser vara intressant för studien. (Dubois & Gadde 2002) 

Vi har genom forskningsfrågan valt att i denna studie jämföra sammanhang mellan 

olika företag och därefter nå fram till en slutsats tillsammans med utvalda teorier, 

vilket vi anser att den abduktiva ansatsen tillåter. För att se detta sammanhang anser 

vi att det finns en fördel i att utveckla de teoretiska begreppen allt eftersom primärdata 

insamlas då vi inte vill utgå helt från varken teori eller empiri utan i stället en 

interaktion emellan dem. Denna ansats anser vi också är lämplig eftersom det finns 
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utrymme för teoriförbättringar, då vi under studiens gång kan korrigera teorin med 

hjälp av empirin, vilket vi anser bidra till att ge ett bättre resultat.  

 

Vi anser dock att det finns en risk för att vara induktiv i denna stide då vi vill utgå från 

några teoretiska ståndpunkter. Vi ser även svårigheter i att vara helt deduktiv eftersom 

svaren vi söker inte grundar sig i enbart teoribegrepp. Vi ämnar att i stället pendla mellan 

empiri och teori för att söka svar på vår frågeställning, vilket blir ett resultat av en 

abduktiv forskningsansats. I relation till syftet, har vi som ambition att i denna studie 

studera riskhanteringen inom de företag vi valt i form av intervjuer där vi själva 

analyserar och drar egna slutsatser. Efter att ha analyserat intervjuerna kommer vi, som 

nämnt ovan, söka efter teoretiska kopplingar till det empiriska materialet, dessa teorier är 

utvalda för att bygga upp en trovärdig slutsats med ett svar på vår frågeställning.  

2.2 Kvalitativ forsknings metod 

Enligt Bryman och Bell (2011) så finns det två elementära forskningsmetoder som står 

för två olika tillvägagångsätt, antingen en kvalitativ forskningsmetod eller kvantitativ 

forskningsmetod. Dessa två metoder skiljer såg åt i synen på hur man studerar forsknings 

objektet och där med påverkar resultatets utgång. 

 

Bryman och Bell (2011) menar att den kvalitativa forskningsmetoden är ett sätt att 

förtydliga data från människors egna ord samt observera beteenden. De menar att 

forskarens åtagande är att samla in empirisk data för att sedan ingå i en tolkningsprocess 

för att förstå innebörden av en viss upplevelse eller företeelse. Insamlingen av data har 

formen av ord, talande eller skrivna och forskningsmetoderna kan ha formen av olika 

dokument, intervjuer och observationer. Datainsamling bör i en kvalitativ 

forskningsmetod vara öppen in den mån att det går att analysera helheten, vid intervjuer 

eller frågeformulär ska det finnas utrymme för en utvecklande fråga och inte bara ett ja 

och nej svar. Bryman och Bell (2011) förklarar också innebörden av den kvantitativa 

forskningen och menar att den härstammar från en mer naturvetenskaplig undersökning, 

där datainsamlingen och tolkningen är i motsats till den kvalitativa, byggd på siffor samt 

är mer objektiv. 
 

Vi har valt att genomföra vår studie genom att utnyttja den kvalitativa forsknings 

metoden, då vi har som ambition att tillsammans med personliga intervjuer med 

relevanta företag svara på vår frågeställning. Vi anser att den kvalitativa 
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forskningsmetoden kan hjälpa oss att få en förståelse i vår undersökning då 

uppfattningen av företagens erfarenheter och upplevelser framkommer på ett bättre 

sätt. Vi anser också att den kvalitativa forskningen frambringar en mer verklig bild av 

situationen som vi vill belysa, då den tar hänsyn till empiri materialet i den mån att vi 

kan jämföra och se likheter mellan primärdata. Att utföra undersökningen av empirin 

med utgångspunkten i mer öppna frågor som berör ”hur” och ”på vilket sätt” eller 

”varför” anser vi också kommer ge en mer rättvisande bild av ämnet samt hjälpa oss 

att besvara vår frågeställning 
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2.3 Komparativ studie  
Enligt Denk (2002) är själva grundkriterierna till den komparativa studien att man 

jämför och analyserar skillnader och likheter i en forskning, det kan exempelvis ske 

mellan olika länder, personer eller, som i vårt fall företag.  

Bryman & Bell (2011) beskriver på liknande vis, att i en komparativ studie är det 

primära syftet är att söka kausalitetssammanhang mellan två eller flera objekt, detta 

för att se olikheter men också likheter.  

        Denna studie är uppbygg på fyra olika företags erfarenheter och agerande i deras 

internationaliseringsprocess till Afrika, meningen är att jämföra dessa för att se ett 

orsakssamband i hur de innan och under internationaliseringen upplever de risker som 

är etablerade och sedermera hur de hanterade dem. Vi motiverar därför att en 

komparativ studie är lämplig i denna forskning då den bygger på att se skillnader och 

likheter mellan dessa företags riskhantering i Afrika. Syftet i denna studie är inte 

heller att studera ”fallet” riskhantering utan komparativt urskilja företeelser genom 

utvalda företags upplevelser och agerande. För att lättare kunna jämföra dessa företag, 

har vi valt att dela in vår primärdatainsamling i tre steg; möjligheterna som upplevs 

innan själva internationaliseringen, de lokala riskerna och sedan stödet för 

riskhantering. Allt för att få en bred bild av hur dessa små till medelstora företag 

hanterar risken i tillväxtmarknader i Afrika. Att först studera och jämföra 

möjligheterna företagen upplever innan själva internationaliseringsprocessen, har gett 

oss en bild på hur företagen relaterar den möjligheten till den risk som finns, alltså 

möjligheten i relation till risken. Detta ser vi som intressant då vi kan studera hur 

företagen försöker öka möjligheten i utgångsläget och minska risken men även hur de 

olika företagen medvetet väljer att ta vissa risker för att komma åt möjligheten. Att vi 

har studerarat de lokala riskerna som företagen upplever har att göra med 

riskhanteringen som sker på plats, hur de olika företagen agerar när de stöter på olika 

situationer och huruvida de hanterar dem. Detta ger en intressant bild av erfarenheter 

och hur riskhanteringen sker i praktiken. Till sist har vi studerat stödet för dessa 

företags internationalisering, för att sedan jämföra hur detta påverkar deras 

riskhantering. Upplever företagen att det finns tillräckligt med stöd från svenska 

organisationer, eller vad kan förbättras i detta avseende? Detta är också någonting 

som vi anser är intressant och bidrar till ökad förståelse kring deras riskhantering.  
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2.4 Datainsamling 
Enligt Yin (2009) så finns det två tillvägagångsätt vid insamling av data, dessa två kallas 

primärdata och sekundärdata. Yin (2009) betonar att intervjuer, fysiska artefakter, 

dokumentering, direkta observationer samt deltagande observationer, som några av de 

tillvägagångsätten som används vid en primärdatainsamling. Av den primära 

datainsamlingen kommer vi i denna uppsats använda oss av intervju som tillvägagångsätt, 

vi ser detta som en fördelaktigfrom att applicera i denna studie då vi anser att den 

datainsamlingen bidrar med tillräcklig information och förklaringar kring de frågor vi 

ställer. Med brist på tidigare forskning i detta ämne och kring de företag vi valt ut, har vi 

valt att utgå ifrån ett eget insamlat empirimaterial vilket resulterar i att vi inte använder 

några sekundärkällor genom studien, då vi anser att det inte existerar källor för vår 

uppsats relevans. 

 

2.4.1 Primärkällor 

Yin (2009) redogör att de primära källorna av data är den informationen som forskaren 

generellt samlar in för att kunna svara på studiens huvudfråga. Den primära källan kan 

t.ex. vara VD på ett företag, en tidskrift eller uppdaterade databaser för att nämna några 

få. Vi kommer i denna studie låta de primära källorna presenteras i huvudsak, då vi anser 

att primärdata i sig är mer relaterad till vårt ämne. Att samla information från olika 

nyckelpersoner ökar, i vår mening, trovärdigheten genom hela studien som med koppling 

till teorin ger oss möjlighet att svara på vår frågeställning.  

 
2.5 Urval av företag 
Studiens syfte är att analysera riskhanteringen för svenska små till medelstora företag på 

tillväxtmarknader i Afrika. Vid urval av företag har vi valt att använda oss av företag som 

har en anknytning till studies syfte, därför var ett krav att företagen i denna uppsats ska ha 

någon sorts förbindelse med Afrika i deras internationaliserings process. Dessutom var ett 

krav att företaget skulle infalla under vad som är definierat att vara ett litet till medelstort 

företag. Gunnebo Industrier är ett dotterbolag, där ägaren kan vara större än de kriterierna 

beskrivna ovan, men där dotterbolaget agerar precis som ett SMF. Där både omsättning 

och antalet anställda uppfyller kriterierna och där det finns egen finansiellstyrka som inte 

påverkas av bolagens ägare. Norden Machinery kan också liknas till samma situation, 
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men där Norden Machinery är ett eget företag som ingår i en större koncern. Vi anser 

därför att dessa företag inte bör skilja sig i aspekten av riskhantering. 

 

Vi har i denna studie valt att analysera flera olika företag genom en intervjusform kopplat 

till relevanta teorier för att sedermera bygga upp en trovärdig slutsats. För att berika 

ändamålet i denna studie har vi valt att analysera flera små till medelstora svenska företag 

i Afrika, vilket är i relation med syftet. Genom detta kan vi se skillnader mellan företagen, 

vilket vi anser är viktigt, men också få en djupare förståelse för hur de svenska små till 

medelstora företagens riskhantering ter sig till skillnad andra företag. 

Företagen vi valt att använda i denna studie är: Norden Machinery, Mattias Bygg AB, 

Atsoko International AB och Gunnebo Industrier. 

2.5.1 Atsoko International AB  
Atsoko International AB grundades år 2011 av Marie Englesson ifrån Sverige, Atsoko 

är nu en betrodd makeup verksamhet bland kvinnor i Tanzania där Atsoko importerar 

internationella varumärken till den tanzaniska marknaden. 

Bolaget har online-försäljning av skönhets-, kosmetik- och hygienprodukter. 

Bolaget har förutom föremål för sin verksamhet, konsulttjänster att erbjuda inom 

inköp och logistik för kunder inom eller utanför EU med en omsätting på 536,000kr 

(2013-12). Vi intervjuade Marie Englesson, VD på Atsoko international AB. 

Intervjun genomfördes via telefon, samt delvis med hjälp av Skype när samtalet bröts. 

Intervjun varade i 40 minuter.  

2.5.2 Norden Machinery  

Norden Machinery är ett företag inom tillverkning av högteknologisk utrustning för tub-

fyllnings maskiner och är verksamma inom kosmetika, farmaci, tandkräm, mat och 

industri. Företaget är världsledande inom sin bransch och har idag 187st anställda i 

Sverige, samt ytterligare 50 stycken anställda världen runt. Norden Machinery finns 

beläget i Kalmar, där all produktion också sker. Företaget i sig är väldigt internationellt 

och riktar sig ut mot många internationella marknader, vilket har lett till att de har 

försäljning på alla fem kontinenter. Vi intervjuande Jörgen Johansson, Försäljningschef 

på Norden Machinery, som ansvarar för regionerna Sydost Asien, Australien, 

Mellanöstern och Afrika. Intervjun genomfördes på Norden Machinerys kontor i Kalmar, 

tisdagen den 5 maj. Intervjun varade i lite mer än 65 minuter. 
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2.5.3 Mattias bygg AB 

Mattias Bygg AB är ett litet byggföretag grundat i Tranås 1995, de har sedan dess 

expanderat och har idag runt 25st anställda. De utför alla slags snickeri- byggnadsarbeten 

och kakel- och klinkerarbeten, försäkringsuppdrag samt mindre grävarbeten. Företaget är 

verksamt mestadels runtom i Sverige och runt Tranås trakten, men har även projekt i 

Afrika, där de beskriver olika byggnads projekt i Nairobi, Kenya. 

Vi intervjuande styrelseledamot och VD på Mattias Bygg AB, Roland Ingvar 

Mattias Lägermo. Intervjun genomfördes med hjälp utav Skype, torsdagen den 7 maj 

2015. Intervjun varade i 50 minuter.  

 
2.5.4 Gunnebo Industrier, dotterbolag 

Gunnebo Industrier grundades väldigt tidigt, redan år 1764 i Småland, företaget hade 

en annan produktion på den tiden och riktade in sig på den marknaden de är 

verksamma idag först under 1900-talet. De finns idag representerade i 50 länder, och 

öppnade sin produktion i Sydafrika år 1996. 

  Vi intervjuade Johan Lilja som var VD för dotterbolaget i Sydafrika under 

åren 2008-2010, och då bolaget hade 100st anställda. Intervjun genomfördes på Johan 

Liljas kontor i Stockholm den 4 maj 2015. 
	  

2.6 Kvalitativ intervjuform  
Enligt Bryman och Bell (2011) finns det flera tillvägagångs sätt att bedriva en 

samhällsvetenskaplig forskning, där tonvikten kan ligga i enkäter, experiment, intervjuer, 

historiska studier, analys av olika källor eller fallstudier. Var och en av dessa 

tillvägagångsätt bör användas efter ändamålet då man värderar forskningsfrågan i arbetet, 

är det t.ex. en beteende undersökning man söker, lägger man tyngdpunkten i nutida 

forskning eller historisk forskning, eller söker man svaret utifrån olika intervjuformer. I 

genomförandet av intervjuer ligger avsikten i att den ena parten frågar ut den andra för att 

samla information, det bidrar till att urvalet av intervjukandidater i hög grad är väsentligt i 

sammanhanget. Enligt Yin (2009) finns det flera tillvägagångsätt att utnyttja 

intervjuformen, två av dem som är relevanta i detta arbete är den ostrukturerade och den 

semistrukturerade intervjusform. I den ostrukturerade intervjusformen får 

korrespondenten tala fritt vilket kan liknas som ett vanligt samtal, och forskarna i fråga 

ställer frågor utifrån hur samtalet för sig, alltså är den ostrukturerade intervjusformen 
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oplanerad och frågor ställs utan mönster. Vid användning av den semistrukturerad 

intervjusformen kan intervjun delas in efter olika teman, den är lik den ostrukturerade 

intervjusformen i den mån att intervjupersonen får stor frihet, men är mer strukturerad 

efter en förutbestämd intervjuguide som forskarna har utarbetat inför intervjun. 

2.6.1 Semistrukturerad intervju  

Vi har i denna studie valt att använda en semistrukturerad intervjusform då vi anser att det 

finns fördelar i att följa en struktur i intervjun. Denna struktur ger oss förmånen att 

jämföra och se skillnader mellan intervjukandidaterna i olika teman då man tydligare kan 

se mönster i svaren och få med intervjupersonernas olika personliga åsikter i samma 

kategori. Vidare ser vi fördelar i att låta intervjupersonerna ha en flexibilitet i utförandet 

av intervjun då vi tror att det kan ge oss en bredare bild av verkligheten samt ge nya 

insikter som kan utöka studiens innehåll och helhet. Då vi önskar att analysera svenska 

små till medelstora företags riskhantering i Afrika anser vi att delen där företagens egna 

erfarenheter och upplevelser är en väsentlig del i arbetet, vi anser därför att den 

semistrukturerade intervjun är en utmärkt utgångspunkt för undersökningen då dessa 

områden kan betonas. Vi har i våra intervjuer följt ett mönster för att kunna dra slutsatser 

och jämföra de olika företagen, där vi har delat in intervjuerna i tre olika teman som alla 

företag kan relatera till, nämligen; före internationaliseringen, undertiden de etablera sig, 

och till sist stödet för riskhantering. Med dessa tre simpla företeelser är vi intresserade av 

hur företagen agerade innan etableringen på den nya marknaden, hur de upplevde 

perioden då de var verksamma på marknaden och till slut hur de upplever stödet från 

organisationer eller svenska staten när det gäller riskhantering och främjande av 

internationella affärer. Detta ger oss en inblick i hur företagen innan värderade risken i 

relation till möjligheten, hur de handskades med de risker som blir uppenbara under tiden 

och lokalt på marknaden. Alla dessa moment anser vi som givande i vår undersökning, 

och kan ge oss en bredare bild av händelseförloppet vid en internationalisering där 

riskerna betonas. 
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2.7 Operationalisering  
Innan insamlingen av empiri är det viktigt att skaffa sig en grund i ämnet som man 

vill bearbeta, att anskaffa sig en grundlig litteraturgenomgång gör det möjligt för 

forskarna att utarbeta relevanta intervjufrågor (Jacob & Furgerson, 2012).  

I denna studie är det empiriska materialitet byggt på en jämförelse mellan fyra olika 

företag, det är därför viktigt att utarbeta en vetenskaplig kompetens innan det 

empiriska materialet insamlats så att det blir en koppling med relevans mellan 

verkligheten och teorin. 

  Som nämnt ovan finns det ett kunskaps gap som vi vill klarlägga, där flera 

forskare har analyserat delar av det vi söker, men inte en helhetsbild av hur svenska 

SMFs risk hanterar i tillväxtländer i Afrika. Vi har i denna studie därför skaffat oss 

kunskaper om vilka områden som redan är bearbetade och där efter byggt en 

intervjuguide som ligger till grund till insamlingen av det empiriska materialet.  

2.8 Undersökningskvalitet 

Enligt Yin (2009) finns det fyra olika faktorer för att säkerställa kvaliteten i 

utformandet av en studie; konstruktions validitet, intern validitet, extern validitet samt 

reliabilitet. Forskningsstudien måste i hänsyn till dessa genomföras noggrant för att 

tillämpas med teori och praxis, detta för att sedan analysera och dra slutsatser i 

forskningsstudien som är sann. Det är viktigt att utgångspunkten i 

samhällsvetenskapliga undersökningar sker i ett förtroende och att forskarna strävar 

efter en så sann bild som möjligt så att den fundamentala uppfattningen om 

undersökningen förblir i tillit till studien.  

2.8.1 Validitet 

I utförandet av en forskningsstudie bör man alltid sträva efter att ha så hög validitet som 

möjligt, det finns flertalet åtgärder för att höja den konstruktiva validiteten i arbetet. 

Inledningsvis bör forskaren använda sig av åtskilliga källor vid insamlingen av data för 

att understödja forskningen samt skapa en kedja av bevismaterial relaterat till ämnet. För 

att öka validiteten i denna studie har vi använt oss av flertalet företag vilket ligger till 

grund för primärdata som vi vill använda oss av, och i valet av företag är det viktigt att 

välja rätt, att använda sig av företag som är i relevans till studien. Yin (2009) beskriver att 
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vid en studie som denna är den interna validiteten en viktig aspekt, eftersom att vi vill 

söka efter ett orsakssammanhang i händelser som leder vidare till ett annat. Om vi som 

forskare då utesluter ett led i processen, t.ex. inte räknat in ett tredje företag som är av 

relevans i beräkningen är det ett misslyckande och skapar inte trovärdighet. 

I den externa validiteten är resultatet av studien betydelsefull, huruvida det kan 

relateras och generaliseras till andra situationer, dock kan man ifrågasätta om man kan 

generaliserar forskningen utifrån ett fall eller om det krävs flera. I det faktum att vi använt 

oss av flera företag i denna studie ökar den externa validiteten jämfört med om studien 

enbart skulle analyserat ett företag, men vi är också medvetna om att den externa 

validiteten skulle öka mer väsentligt om ännu fler företag bidrog till forskningen.   
 

Vi har i denna studie försökt att utarbetat flera sorters infallsvinklar i hänsyn till det 

empiriska materialet. Genom de intervjuerna vi genomfört och informationen vi 

införskaffat har vi valt att inte utesluta något utan hela tiden försöka binda så många 

aspekter som möjligt i en gemensam orsakssamverkan. Detta på grund av att vi söker 

efter likheter och olikheter i företagens riskhantering där varje åsikt vid enskilda 

intervjuer kan vara av betydelse.  

2.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet kan även kallas för tillförlitlighet och bygger på huruvida forskningen 

använder instrumenten neutralt. Reliabiliteten beskrivs i hur hög pålitligheten i en 

undersökning erhåller, då den vid en överensstämmande undersökning resulterar i att 

landa i liknande resultat.  Reliabilitetens mål är att minimera misstag och partiska 

analyser och tolkningar av materialet (Yin 2009). 

Men enligt Merriam (2009) har dock en samhällsvetenskaplig studie det 

mänskliga beteendet närvarande, vilket bidrar till att resultatet aldrig blir helt statisk, 

vilket också försvårar reliabiliteten avsevärt. Vidare är en kvalitativ forskningsansats 

uppbyggd på att tolka och analysera tillsammans med respondenter och teorier, även det 

bidrar till att reliabiliteten inte är helt statisk. Denna studie är integrerad med många 

människor följt av analyser och antaganden, vilket är ett medvetet val i en kvalitativ 

forskningsmetod. Vi har, som nämnt, intervjuat olika företag för att sedan jämföra den 

insamlade empiri för att kunna analysera deras riskhantering i tillväxtmarknader i Afrika. 

Vi är intresserade av att veta hur företagen reagerar i olika situationer vilket leder till 

intervjuskorrespondentens egna upplevelser men även företagets agerande. Vi har vid 

insamling av empiri ifrån de olika företagen gjort inspelningar av all primärdata för att 

sträva efter en så hög reliabilitet som möjligt. Vi har i denna studie i den mån som går, 
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strukturerat vårt arbete vilket underlättar för läsaren men hjälper också relaterad forskning 

inom samma ämne, då det är lättare att följa strukturen. Riskhantering som ämne, är inte 

alltid statiskt utan istället ett ämne som är förändring på marknaden, detta är något vi vill 

uppmärksamma för nästa forskare inom detta område.  
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3. Teori  
 

Här vill vi börja med allmän inramning av internationalisering med vetenskapliga 

artiklar. Därefter belysa teorier som är väsentliga under ämnet och använda oss av 

teorier som driver resonemanget för riskhantering vidare. Vi startar i breda termer 

och fortsätter ner till specifika urval av teorier. 

3.1 Litteratur genomgång  
Vi har börjat med att använda oss av bred teori, därefter smalnat av för att nå det 

specifika ämnet vi behandlar. Vi börjar därför med en internationaliserings process 

som innehåller Uppsala modellen, Nätverksmodellen, Entry modes och Risk 

management. Inom Uppsalamodellen har vi valt ut psykiskt avstånd och 

kunskapsämnet ur Uppsalamodellen med motivationen att dessa direkt påverkar 

riskhanteringen i utlandet, vilket vi även gör med Nätverksmodellen. Därutöver har vi 

också valt att se till Handelsbaserade inträden eftersom det är inom detta teoriämne 

som de företag vi undersökt hamnar under. Vi har också valt att se till den teori om 

riskhantering som är tillgänglig, eftersom det är detta ämne som är intressant för 

uppsatsen, vi har därefter valt att rubricera de risker som vi vill undersöka med 

utgångspunkt i intervjuerna ur empiri kapitlet 
 

3.2 Internationaliseringsprocessen 

Under de senaste decennierna har en trend visat att företag har expanderat till utlandet 

där produktion och verksamhet har flyttat mellan gränserna för att ta del av andra 

kulturer, kunskaper och möjligheter. Detta kan också kopplas till strävan efter att 

minimera företagets kostnader, att öka produktionen eller söka närheten av andra 

marknader för att den lokala marknaden inte räcker till. (Hollensen, 2014) 

I en internationaliseringsprocess är det viktigt att ett företag har någon form av 

etablerings strategi innan de tar sig in på marknaden, vilket kan beskrivas som en risk 

analys av en marknad som ger underlag till vidare beslut 

När ett företag söker nya marknader finns det en fördel i att förstå vissa faktorer innan 

själva processen äger rum. Att utvärdera själva risken i relation med möjligheten på den 

marknaden man riktar in sig på, vilka resurser som behövs och om är det möjligt att 
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genomföra den tänkta strategin med den information som finns, är de faktorer som främst 

bör beaktas innan själva internationaliseringsprocessen (Hollensen, 2014). 

Det finns olika modeller som bekräftar och beskriver själva 

internationaliseringsprocessen, Uppsala modellen och nätverksmodell två av dessa och de 

beskriver hur snabbt och på vilket sätt företag penetrerar genom 

internationaliseringsprocessen (Hollensen, 2014). 

 

3.3 Uppsala internationaliserings modell  
Uppsala modellen är skapad av svenska forskare som undersökte svenska tillverkande 

företags internationaliseringsprocess under 1970-talet. Själva modellen förklarar hur 

företag gradvis internationaliserar och hur de steg för steg engagerar sig i den 

utländska marknaden, där varje handling i processen ligger till grund till nästa beslut. 

Modellen bygger på avsikten i att långsiktigt investera, med en stabil tillväxt med ett 

lågt risktagande (Johanson och Vahlne, 1977). 

Arrangemang är ett av de grundläggande begreppen i Uppsala modellen där 

kunskapen om den nya marknaden är ett avgörande moment i 

internationaliseringsprocessen, men framförallt är bristen på kunskap det största 

hindret vid en internationalisering (Johanson och Vahlne, 1977). Etableringskedjan är 

en del ur Uppsala modellen som bildas av en effekt utav marknadskunskapen. Detta 

kan beskrivas som ett mönster som uppstår när företaget söker sig till nya marknader, 

för varje steg företaget tar i kedjan ökar både graden av internationalisering och 

marknadskunskapen (Johanson & Widersheim-Paul 1975). 

  Det finns fyra steg inom etableringskedjan (Se figur 2 nedan) vilket illustrerar 

effekten av detta mönster, först börjar företag med en mindre etablerings i form av 

t.ex. sporadisk export, sen efter vidare arrangemang ökar marknadskunskapen och 

exporten övergår i ett samarbete med t.ex. agenter eller annan mellanhand. Efter 

tillräcklig stor marknadskunskap övergår exporten till att företaget t.ex. öppnar sina 

egna försäljningsenheter eller försäljningsbolag vilket är det tredje steget i 

etableringskedjan. En lokal produktion är det sista steget i kedjan, då är 

marknadskunskaperna på en hög nivå, och förutsättningarna vid de tre tidigare stegen 

är etablerade (Johanson & Widersheim-Paul 1975). 
 

 



	  

	   21	  

 

 

 

 

 

 

Figur 2 (Etableringskedjan, Egen gjord) 

 

Johanson och Valhne (1977) beskriver det psykiska avståndet som ett förhållande som 

illustrerar varför kunskap och arrangemang är två faktorer som spelar en stor roll i 

pågående aktiviteter när det kommer till att ta beslut och åtaganden. Det psykiska 

avståndet uppstår om det råder allt för stora olikheter inom faktorer som skiljer länder 

åt, i form av t.ex. kultur, språk och utveckling, dessa olikheter är viktiga att handskas 

med vid en internationalisering, då bristen på kunskap och arrangemang är 

missgynnade. Sammantaget, ju mindre information företaget har om marknaden desto 

större blir det psykiska avståndet och därmed försvåras etableringen (Se figur 3 

nedan). Detta beskrivs som ett resultat av att många företag tenderar att expandera till 

närliggande marknader hellre än marknader längre bort, då det psykiska avståndet är 

mindre och arrangemanget och kunskapen i internationaliseringen är mer lätt 

tillgänglig. 

 
Figur 3 (Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell, Johanson, J Företagets 

internationaliseringsprocess s. 51) 
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Forsgren (2002) definierar kunskap som en nyckel i Uppsala modellens 

internationaliseringsprocess, då bristen eller kännedom av den är väsentlig. Det finns 

två olika sorters kunskaper som modellen skiljer på vilket är objektiv kunskap och 

erfarenhetsbaserad kunskap. 
 

! Erfarenhetskunskap - kunskap från personlig erfarenhet 

! Objektiv kunskap - kunskap som kan läras ut 
 

Den objektiva kunskapen går att studera och läsa in, den fungerar också att applicera 

på flera olika marknader. Den erfarenhetsbaserade kunskapen är, bokstavligt 

beskrivet, och något man lär sig genom erfarenhet, men är även kallad subjektiv 

kunskap (Forsgren 2002). 

  Den objektiva kunskapen är en informationsinsamling från olika 

standardiserade metoder, exempelvis kan man införskaffa den objektiva kunskapen 

genom olika sorters aktiviteter så som riskanalyser eller marknadsundersökningar. 

Informationen från den objektiva kunskapen är många gånger generell och kan vara 

svårt att tillämpa i specifika situationer (Forsgren 2002). I motsats är den 

erfarenhetsbaserade kunskapen mer användbar i relaterade situationer och är mer 

relevant till enskilda fall. Att enbart förlita sig av enbart en av dessa två kunskaper 

begränsar helhetsbilden, det är därför att föredra att införskaffa information av båda 

typer, då dessa två kompletterar varandra. Den erfarenhetsbaserade kunskapen 

tillgodogör sig den objektiva kunskapen vilket ger både en generell men även en 

djupare bild i sammanhanget och kan där med minska det psykiska avståndet 

(Johanson och Vahlne, 1977). 
 

3.3.1 Reviderad Modell (2009) 

Johanson och Valhne (2009) har reviderat sin Uppsala modellen eftersom stora 

förändringar har skett inom affärsvärlden sedan år 1977. För att göra modellen mer 

applicerbar för dagens affärsvärld har förändringar från att vara inriktad på 

marknadsåtaganden (market commitment) till att vara mer nätverksbaserad gjorts. För att 

illustrera förändringarna har vi tagit ut två modellbilder som visar förändringen och 

skillnaderna som Johanson och Valhne (2009) har gjort. 
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Johanson och Valhne (1977)   Johanson och Valhne (2009)  

Lectures from Susanne Sandberg (2015) 

 

 

När första modellen gjordes så var det begränsat underlag för hur internationaliseringen 

gick till för företagen, med mer undersökningar och forskning har Johanson och Valhne 

(2009) valt att lägga tyngd i att nätverken är viktiga för att minska risken under 

internationaliseringsprocessen. Det är nu istället relationsbyggandet som är en stor faktor 

för att upptäcka nya möjligheter på nya marknader och Johanson och Valhne (2009) 

lägger därför stor vikt i att finna i en innekrets i sitt nätverk för företaget, det är en 

förutsättning för att företaget ska lyckas i sin internationalisering menar dem. De företag 

som finns i ett utanförskap inom sina nätverk får stora problem när de internationaliserar, 

anser Johanson och Valhne (2009), och det ligger till grund för att osäkerheten och att 

risker ökar. För att undvika att hamna i utanförskap menar Johanson och Valhne (2009) 

att företag bör fokusera på relationsbyggande och att bygga upp ett förtroende med det 

kontaktnät eller nätverk som företaget ingår i, då minskar riskerna och möjligheterna blir 

mer tillgängliga. Det är också igenkännandet av möjligheterna som ligger i fokus istället 

för marknadsåtagandena. För att vidare internationalisera menar Johanson och Valhne 

(2009) att företag ska stärka sin position inom sitt nätverk och på så vis få tillgång till de 

möjligheter som finns vilket gör det lättare att internationalisera med framgång. Det 

psykiska avståndet är inte heller lika aktuellt menar Johanson och Valhne (2009) eftersom 

kulturskillnader, språkskillnader och andra faktorer som bidrar till psykiskt avstånd inte 

längre är lika påtagliga. Kulturer liknar varandra mer, människor blir mer språkkunniga 

och utbildade, framförallt inom de stora internationella språken, och idag skapas 

företagskulturer som fler människor passar in i, snarare än att det blir kulturkrockar pga. 

geografiska distanser eller liknande aspekter.  
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3.4 Nätverksmodellen 

Nätverk innebär ett skapade av relationer mellan företag, där styrkan i ett närverk är 

betydelsefull vid en internationalisering. Nätverket hjälper företag att frodas på 

marknaden så val som den inhemska som den internationella (Johanson et al. 2002) 

Ett större nätverk är att föredra då det etablerar en ökad internationell orientering på 

kartan, ett stort nätverk är också att föredra då internationaliseringen motsvarar en risk 

vilket företag vill kontrollera eller minska så mycket som möjligt. Kvaliteten på 

nätverket i en internationaliseringsprocess är även understödjande till denna faktor 

och en tendens till minskad risk. (Johanson & Mattsson, 1988) 

Relationer är som nämnt ovan en essentiell del i skapandet av nätverk, genom 

relationerna finns det utrymme för utbyte av information, kunskap och möjligheter till 

bättre resurser, vilket ger upphov bättre grundförutsättning vid en 

internationaliseringsprocess. I relationerna skapas en växelverkan där de parter som är 

inblandade kan dra nytta av varandra vilket bygger på ett förtroende de emellan, 

förtroendet är viktigt att förvalta och är en källa till långsiktiga affärsrelationer 

(Forsgren et al. 2005). 

Ett antagande i nätverksmodellen är att företag på ett eller annat sätt är beroende 

av andra företag för att fungera. Att helt utan nätverk, ensam producera allt från grunden i 

en sluten process mot slutkonsumenten är extremt sällsynt idag (Johanson et al. 2002). 

Affärsvärlden är uppbyggd på ett sätt som kräver samarbete och relationer för att verka 

och fungera. Att förvalta nätverkspositionen kan liknas med att förvalta intressen, det är 

genom nätverket företag skaffar fram resurserna för att behålla den rollen på marknaden 

eller utöka den (Johanson et al. 2002). 

När ett företag opererar på marknaden ingår företaget i en storts rörelsekedja av 

andra aktörer, i form av distributörer, olika varor och ett deltagande av tjänster vilket är 

integrerat i nätverket. Nätverket är på så vis också väldigt flexibelt och vilket tillåter en  

rörlig verkan av företag som kan bytas ut eller utvidgas tillsammans med olika aktörer. 

Dessa aktörer behöver inte nödvändigtvis vara företag i din produktion eller liknande utan 

alla slags relationer är inräknade i nätverksmodellen. Att ha goda relationer med stora 

etablerade företag med god köpkraft kan vara fördelaktigt att förvalta likaså 

organisationer som kan hjälpa till vid en internationalisering etc. (Forsgren et al. 2005). 

Nätverksmodellen bygger också på att genom sina befintliga relationer bygga broar 

mellan andra aktörers nätverk, alltså genom samarbete och intressen nå nya relationer 

genom befintliga. Vill t.ex. ett företag göra affärer internationellt finns det en stor fördel i 

att använda sig av de befintliga kontakter man har istället för att skapa nya.  
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Nätverksmodellen är anknuten internationaliseringsprocessen i den mån att det 

finns stora fördelar i att använda sig av sitt nätverk för att undgå risker och enklare 

etablera sig på en ny marknad (Forsgren et al. 2005). Internationaliseringen för ett företag 

kan vara en svår process men det finns tre punkter som nätverksmodellen erhåller, vilket 

är anknutet till företaget nätverksposition, och genom företagets position kan de: 

! Utöka och etablera relationer inom nätverket som öppnar nya möjligheter i nya 

utländska marknader. 

! Blida djupare nätverksrelationer i befintliga marknader för att komma åt andra. 

! Penetrera det nya nätverket på den utländska marknaden för att komma åt flera. 
 

Det gäller att skaffa ett brett nätverk för att skapa sig nya relationer om man vill nå 

utomlands, det finns en tendens att företag som inte internationaliserar har inte heller ett 

brett nätverk att använda sig av, utan det är mesta dels etablerade på den inhemska 

marknaden (Johanson et al. 2002). 

3.5 Market Entry 

Det finns många olika strategier och tillvägagångssätt när det kommer till att 

expandera och nå ut till nya marknader. Det som måste vara utarbetat innan en 

expansion kan genomföras med företagens uppsatta mål och orsakerna till varför man 

vill nå den utvalda marknaden (Cavusgil 2013). När det kommer till vilka orsaker som 

ligger bakom investeringar i nya marknader brukar företag välja att följa någon utav 

de tre strategier som John Dunning (2000) tagit fram. Dessa tre strategier består av 

marknadsökande motiv (Market-seeking motives), effektivitetssökande motiv 

(Efficiency-seeking motives) eller resurssökande motiv (Resource-seeking motives) 

(John H. Dunning, 2000). Motiven bakom en investering behöver vara tydlig för att 

en strategi ska vara enkel för företag att följa (Cavusgil, 2013). 

”En västerländsk firma som vill internationalisera borde rikta sina kapaciteter för att 

möta internationaliseringens behov och därefter välja den bäst lämpade 

inträdesstrategin för den nya marknaden” (Cavusgil 2013). 

 
3.5.1 Handelsbaserade inträden (Trade-based Entry) 
De metoder och strategier som inkluderas i den här kategorin är export och import. 

Där det antingen handlar om att exportera sina produkter till andra länder, eller 

importera resurser för att tillgodose sin hemmamarknad med produkter gjorda av 
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utländskt material. Export är en vanlig form av internationaliseringsprocesser och 

indirekt- och direkt export är de metoder som varieras och används av företag 

beroende på vilken nivå av risk och åtagande som företaget väljer att ha genom 

processen (Cavusgil 2013). Många företag vill använda sig av direkt export eftersom 

de är mer flexibelt och om förändringar på marknaden sker, kan de enkelt dra sig ur 

eller möjligen ändra riktning på sin försäljning till en annan marknad. (Bello and 

Gilliland, 1997). Nackdelar som kommer med exportstrategier kopplas till 

handelshinder, skatter och avgifter som kan skapa problem med strategin. Strategin är 

ofta känslig för oförutsägbara förändringar i valutan, där en ofördelaktig förändring i 

växlingskursen kan innebära högre kostnader som påverkar produkternas pris. Detta 

leder i sin tur till att produkterna möjligen inte kan konkurrera mot de lokala 

alternativen i exportlandet (Daniels m.fl.,1995). Ett varnande finger höjs för företag 

som exporterar och inte närvarar på marknaden, det kan innebära att företaget inte har 

samma möjlighet att se och följa möjligheterna på marknaden samt att det är svårare 

att svara på förändringar i sina kunders behov (Albaum and Duerr, 2008). Inom 

handelsbaserade inträden finns olika typer av export, export, indirekt export och 

direkt export. Inom direkt export är åtagandet större och det kommer med både för- 

och nackdelar där risken ökar med åtagandet men där valet av hur mycket av 

kontrollen som ska vara inom företaget är eget. Även skyddet för sina patent och 

varumärken är mycket större. Det är viktigt att det företag som använder direkt export 

har erfarenhet av internationella köp och betalningsmetoder, samt också hur leverans 

med sjöfart fungerar (Cavusgil, 2013). 

3.5.2 Projekt marknadsföring  

Projekt marknadsföring är en inträdesstrategi som kan ses som export, där man 

utformar ett projekt efter en kunds behov som sedan genomförs på avsedd plats. 

Projekt marknadsföring kategoriseras ofta efter att vara komplext eftersom varje 

projekt är unikt för en enskild kund, vilket kräver stora finansiella åtaganden och hög 

risk då den inte kan säljas eller förbrukas till någon annan kund (Arrto och Wikström, 

2005; Owusu et. al. 2007; Hollensen, 2011). Owusu et.al. (2007) kategoriserar också 

Projekt marknadsföring som en inträdesstrategi som process för utveckling av 

marknadsföring och genomförandet av teknisk-ekonomiska lösningar utefter en kunds 

behov. Till skillnad från många andra inträdesstrategier så är Projekt marknadsföring 

sedd som en strategi med ganska hög flexibilitet, vilket också indikerar ett mindre 
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risktagande för företagen som använder det. Den här formen används ofta för att 

utöka kunskapen inom marknaden och det är inte sällan den används som ett resultat 

av ökad kunskap. Fler fördelar med Projekt marknadsföring, enligt Owusu et.al. 

(2007), är att möjligheter inom nätverket som man använder sig av kan dyka upp och 

bidra till fler projekt. Owusu (2002b) menar att genom forskning och undersökning på 

Projekt marknadsföring som inträdesstrategi till afrikanska länder har varit stor och 

det handlar ofta om involvering i marknader i utveckling och tillväxtmarknader i 

Afrika.  

3.6 Risk management 
Riskhantering eller risk management som det ofta kallas inom företagsvärlden, har 

även i Sverige varit ett ämne som växt fram under många år, med mer och mer 

relevans. Hamilton (1996) förklarar Risk Management som ett arbete som handlar om 

att förebygga och förhindra riskernas konsekvenser och därmed också minska 

kostnaderna för skador och förluster som kan dyka upp för företagen, han skriver: 

 

”risk management är en strävan efter att med hjälp av modern teknik och ett 

gränsöverskridande tänkande vidareutveckla förmågan att skydda ett företag eller 

organisation mot risker” - Gustav Hamilton (1996). 

 

Alston (2003) talar om aktiv riskhantering, där begreppet innefattar att kostnaden för 

att förebygga risken som upptäckts ska vara lägre än om risken skulle inträffa. 

Plourd (CFO.com, 2009) beskriver att riskhantering har blivit ett mer uppmärksammat 

ämne och att det blir mer och mer aktuellt för företag att börja riskhantera. Vidare 

menar Smit och Watkins (2012) att det också blir mer aktuellt för små till medelstora 

företag att riskhantera, eftersom att de måste minimera fler riskerna och identifiera 

fler risker då riskerna annars kan medföra katastrofala utgångar. 

 

Enligt John J.Hampton, (2009) är risk svårförklarat men det finns möjligheter att 

kategorisera in risk för att möjliggöra en distinktion med syfte att smalna av och 

greppa ordet. Risk kan kategoriseras in i tre definitioner: 

1. Möjlig förlust eller skada 

2. Chans för negativ påverkan 
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3. Händelse med trolig oönskad utgång 

 

Som Aven m.fl. (2014) beskriver det så tillkommer risk när det finns en möjlighet för 

skada eller förlust, men vilket också är kopplat till ett mål, som en person, industri 

eller miljö. Det är också ofta som man ser på risk som en negativ påverkan, ett hinder 

eller utmaning (March och Shapira, 1987). Risktagande ska definieras som företagets 

strategiska drag, menar Baird och Thomas (1985), som orsakar återgång till att 

variera, som innebär att bege sig in i det okända, som kan resultera i företagens 

undergång, där utfall och sannolikheter kan endast delvis vara kända och där det är 

svårt att definiera visa mål som möjligen inte blir uppfyllda. Men istället för att 

fokusera för mycket på ordet risk så kan det vara bättre att se på de områden som 

påverkas av risk. Baird och Thomas (1985) beskriver risk som en faktor som påverkar 

ett företags strategi, i den utsträckning till där strategin beslutas utefter hur mycket 

risk varje strategi för med sig. Strategier vet att om risk inte hanteras efter vad som är 

lämpligt av situationen så kan det medföra katastrofer för företaget. Baird och 

Thomas (1985)  menar att pga. strategins natur och vad som väntas komma av varje 

långsiktigt beslut, så tillkommer alltid risk i strategin. Risk och osäkerhet är termer 

som ofta överlappar varandra inom många litteraturer (Baird och Thomas, 1985). 

Miller (1992) påvisar också att osäkerhet och risk relateras då istället om ett företag 

inte kan förutse de interna eller externa miljöerna så ökar osäkerheten som i sin tur 

påverkar företagets prestation och därmed öka risken. Risk och osäkerhet är två sidor 

av samma mynt menar Figueira (2010) där dessa två är helt självständiga men 

samtidigt också beroende av varandra. För att förklara konceptet använder Figueira 

(2010) sig av Knights (1921) som förklarar att risk är kopplat till tydlig kunskap och 

osäkerhet är kopplat till indirekt kunskap. Kunskap om ett område kan således minska 

risken som utgörs av kunskapsbrist. 
 

Vid hantering av risk skriver March och Shapira (1987) att det finns vissa aspekter 

som kommer att vara närvarande i en process som ska leda till beslutsfattning. 

Beslutet involverar ett slags byte mellan risk och den belöning som väntas bli. Där 

vissa företag kan vara villiga att minska belöningen, i form av vinst, för att också 

minska riskerna som är knutna till beslutet, men där andra företag är beredda att välja 

ett högre risktagande för att behålla möjligheten till en stor belöning. Det är dock inte 

alltid så här beslutsfattning ser ut, det finns många exempel på när risk inte alls 

inräknas eller anses vara så liten att den kan ignoreras (March och Shapira, 1987). 
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3.6.1 Kommersiell risk 

För att finansiera export försäljning är den enklaste vägen att gå genom sin egen bank. 

Det är den mest lämpade vägen för att finansiera köp, produktion, kredit och 

transporten. De kommersiella riskerna kan variera men det handlar ofta om 

skiftningar i valuta när kontrakt är upprättade i en utländsk valuta, eller där motparten 

vägrar eller inte kan betala pga. konkurs eller bedrägeri etc., men det kan också 

handla om förseningar eller skada på varorna under transport (Hollensen, 2014). 

3.6.2 Politisk Risk 

”The key human capital externality is not technological but political: Courts and 

legislature replace guns.” - Glaeser m.fl. (2004) 

Oftast när det råder politisk instabilitet i ett land så är det svårt att göra affärer. 

Politisk instabilitet hör ofta samman med instabilitet kring lagar och regler vilket 

komplicerar processer på plats och när det uppstår lagbrott eller andra avvikelser så 

som patentskydd, byråkrati eller att det brister i öppenhet på marknaden, allt bidrar till 

att affärer försvåras i landet (Cavusgil mfl., 2012). Hollensen (2014) menar att det 

finns politisk risk i alla länder men att de skiljer sig i mängden risker. Det finns tre 

typer av politisk risk som kategoriseras efter: 

! Ägande risk; som handlar om sin egendom och livsstil. 

! Operationell risk; syftar på när det blir inblandningar i påbörjade projekt hos 

företag. 

! Överföringsrisk; huvudsakligen handlar det om risker med att överföra kapital 

mellan länder   

Inom politisk risk finns också korruption, som är ett stort problem för den afrikanska 

regionen och där Yeh (2013) föreslår att det bör finnas en instans från FN som är helt 

utomstående och inte kan påverkas av högt uppsatta personer, som ska granska, 

exponera och förhindra korruption. Det är alltid ett återkommande ämne inom fattiga 

regioner och det krävs ett väl fungerande rättssystem för att åtgärda korruption menar 

Yeh (2013) 

 

 

 



	  

	   30	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   31	  

 
4. Empiri 
Empirikapitlet följer utav intervjuer med respondenter som vi har valt och anser vara 

relevanta till vårt forskningsområde. Vi har fått tillgång att intervjua fyra personer 

ifrån fyra olika företag, där dessa delar med sig utav deras erfarenheter utav risk och 

hur deras företag jobbar med riskhantering. Utav de fyra intervjuerna har två varit 

med personligt möte, en intervju har genomförts med hjälp utav Skype och där en 

intervju har genomförts via telefon. 

 

4.1 Norden Machinery  
Respondent: Jörgen Johansson, Sales Manager 

4.1.1 Möjligheterna - Bakgrund 
 

Jörgen Johansson (2015) förklarar bakgrunden till varför man vill befinna sig på den 

Afrikanska marknaden, det handlar främst om att följa de stora internationella 

företagen som också är deras kunder. Johansson berättar vidare att de märker en 

expansion i Afrika från länder som Indien, där Norden Machinery är stora exportörer, 

att det blir för dyrt att producera där och företag flyttar därför produktion till Afrika. 

När produktionen flyttas vill Norden Machinery vara på plats för att det är just i dessa 

sammanhang som Norden säljer sina “tube-filling”-maskiner. Norden Machinerys 

maskiner finns redan i Afrika, men de har länge tagit en annan väg dit än genom 

försäljning av Norden Machinery. Johansson har sett att en stor del av deras äldre 

maskiner säljs “second-hand” till Afrikanska marknader, när det har nått ett värde 

som gör det möjligt för dessa kunder att köpa. Johansson menar också att pga den 

ökade medelklassen, och att fler i Afrika får en köpkraft, gör att allt det tillsammans 

får honom att fundera på vad som är nästa steg för Norden Machinery i Afrika. 
 

4.1.2 Risker Inför 
Johansson förklarar tidigt att de inte arbetar med att göra riskanalyser innan de 

internationaliserar. Han förklarar också att de finns representerade i länder som 
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Sydafrika, Kenya och Nigeria men där de skulle vilja utöka till utvecklingsländer som 

Etihopien och Uganda. Den här expansionen skulle då handla enbart om export och 

ingen produktion. Johansson berättar att det ofta är upp till egna personliga 

bedömningar när risker uppstår och man får försöka hantera riskerna under tiden. Han 

menar att de alltid håller hårt på sina avtalspunkter för att eliminera den risk som de 

kan påverka, det handlar då främst om transportvillkor och betalningsmetoder men 

också betalningsvillkor. 

4.1.3 Risker lokalt 
När det kommer till betalningsfrågan så är det många företag som har problem, och 

det är inget undantag för Norden Machinery, menar Johansson. Nordea är Norden 

Machinerys huvudsakliga bank och samarbetspartner, och det betyder att Norden tar 

hjälp av Nordea med vilka banker lokalt som anses trovärdiga. Just nu, förklarar 

Johansson, så är det i två-tre länder som betalningen är mer besvärligt än i andra 

länder. Nigeria är ett utav dessa, berättar Johansson. Pga. att bankerna i Nigeria inte 

varit pålitliga så har man traditionellt använt sig utav en mellanhand i England, som 

går i säkerhet för kunden och där den engelska instansen betalar direkt till Norden 

Machinery. Johansson berättar att de har slutat använda sig av mellanhänder och 

istället gått direkt mellan bank till bank de senaste två åren, och det har fungerat. En 

riskminskning i den aspekten, men det går långsamt menar Johansson. I andra länder 

handlar det om att länderna är väldigt stängda. I Algeriet råder det extrem byråkrati 

som gör väntetiderna långa och att förflytta pengar ut ur landet är väldigt svårt.  

                  En kund till Norden Machinery har börjat etablera sig i Etiopien, men där 

finns ännu ingen lösning på hur betalning ska ske eftersom man inte får ut någon 

valuta ur landet, säger Johansson, det är mer stängt än andra länder. Vad som också 

orsakar en viss problematik för Norden, erkänner Johansson, är deras 

betalningsvillkor. För att minimera risken och helt vara säkra på att utföra ett arbete 

för en kund så kräver Norden Machinery 40 % utav hela betalningen, i förskott. Med 

tanke på hur stor summa som det innebär för kunden att betala i förskott så har det 

bidragit till att affärer gått i lås eller rentav uteslutits. 

Fler åtgärder för att minska risken är export valet. Det finns inte på kartan att Norden 

Machinery ska finnas med någon produktion i någon utav dessa tillväxtländer inom 

några decennier, och det handlar delvis om det korrupta samhället, menar Johansson. 
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Det finns en risk att saker blir bortförda, det finns också en arbetskraftsaspekt i det 

hela, omsättningen på arbetskraften är mycket högre och arbetssätten är alldeles för 

annorlunda i dagsläget. Johansson förklarar att det inte finns den plattformen i 

länderna för att producera maskiner i samma kvalité och prestanda till det tidsschema 

som är utsatt, och allt detta är det som Norden Machinery har byggt sitt brand-name 

på. Organisationen runt tillverkningen skulle inte bli den samma, menar Johansson. 

Sen har man rädslan för att ritningar eller patent ska bli kopierade eller stulna, det 

finns ingen lag som skyddar Norden Machinery. Johansson förklarar att det finns 

internationella lagar men är frågande till huruvida dessa verkligen är mycket skydd 

för Norden Machinery, han tror inte att man har råd att fullfölja en sådan rättsprocess, 

speciellt inte som ett medelstort företag, det innebär för stora risker. I dagsläget får 

därför kunden stå för riskerna i det inhemska landet eftersom Norden machinery inte 

kan sätta sig in i vart lands rättsregler eller liknande, dessutom har många utav dessa 

länder dålig infrastruktur som gör det svårt att förutsäga hur en transportväg ska gå, 

menar Johansson, men det brukar inte heller skapa några större problem, kunden 

brukar vara förstående med att stå för dessa risker. En risk som i övrigt brukar vara 

anonym i många sammanhang men som är i storutsträckning en högrisk faktor i 

Afrika, är trafiken, på många sätt. Det kan handla om förseningar och trafikstopp men 

det är personrisken som är markant, en livsfara varje gång, säger Johansson. 

 
4.1.4 Stöd för riskhantering 

Johansson förklarar att när det kommer till högriskländer, vad gäller både affärer och 

säkerhetsrisker, så finns det ingen kontakt med stora svenska organisationer. EKN 

eller Business Sweden är ingenting för Norden Machinery, de bryr sig inte om små till 

medelstora företag utan riktar sig mer till de stora, det är helt klart menar Johansson. 

Johansson förklarar att han varit på många möten med ambassadörer och med 

Business Sweden men att de aldrig prioriterat annat än stora bolag. Han tycker att det 

är underligt hur dessa organisationer i Sverige misslyckas att främja mindre företag 

när samma organisationer, men istället i Tyskland, gör det med enkla medel. 

Johansson ser de andra ländernas organisationer som mer aktiva och säger: 

 

 ”Det gäller även enkla saker som att arrangera en middag som man bjuder in kunder 
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till, sånt gör aldrig Sverige, det existerar ingen support.” – Jörgen Johansson, 

försäljningschef på Norden Machinery. Intervju den 5 Maj. 

 

Han menar dock att det finns ett behov för den här sortens support, och att Sverige 

skulle kunna göra en extremt mycket bättre situation för små till medelstora företag, 

men att idag finns det ingen som prioriterar dem. Det finns en viss otrygghet att veta 

att det inte heller finns någon säkerhetsplan för om någonting skulle ske under en 

affärsresa till högriskländer. Allt är upp till varje enskilt företag att ha en 

räddningsplan till hands om det skulle krävas. Det finns inget skydd ifrån svenska 

staten eller några samarbeten med svenska organ, berättar Johansson. Det finns 

exempel på hur dåligt det sköts, och då är det på platser i Indien, där han själv varit 

involverad i att se till att Sverige är med i handelskammaren i Indien, och efter det har 

Johansson hört av sig och bjudit in dessa personer från Business Sweden på besök hos 

Norden Machinery, men de har inte varit på besök, berättar Johansson.  

  
4.2 Mattias Bygg Ab    

Respondent: Mattias Lägermo, VD och Entreprenör. 

4.2.1 Möjligheterna - Bakgrund 

Mattias Lägermo (2015) är VD och en entreprenör som har sitt hjärta i Afrika. 

Lägermo börjar berätta att allt startade med en resa redan år 2002 till Kenya som han 

gjorde tillsammans med sin familj. Han såg vilka möjligheter det fanns i Kenya, att 

det fanns mycket att göra för utvecklingen men till ganska små medel. Lägermo åkte 

tillbaka till Kenya år 2007 för att besöka projekt och samlade ihop pengar som han 

skickat ner och kunde använda i syftet för att hjälpa till. Lägermo berättar att han 

engagerade sig senare år 2009 i en vattenbrunn som behövde byggas i Masai, i Kenya. 

Efter denna resa beslutade han sig för att han ville finnas med sitt eget företag i Kenya 

och utveckla ett byggbolag. För att minimera den osäkerhet som fanns kring hela 

idéen använde han sig utav några bekanta som hade jobbat i Kenya under 1970-80 

talet, och med hjälp av dessa började han leta samarbetspartner nere i Kenya. 

Lägermo berättar att man måste vara tillräckligt knäpp eller dum för att våga riskera 
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så mycket och inte nöja sig med det man redan har. Lägermo förklarar vidare att han 

hittade sin samarbetspartner och startade då också företaget år 2012, i december. 

 
4.2.2 Risker lokalt 

För att adressera risker som kan dyka upp så berättar Lägermo att de använde sig av 

en SWOT-analys men att det inte var något djupgående. De risker som Lägermo 

kände sig mest hotad av var korruption och kriminalitet. Han berättar om de gånger då 

korruption har varit problematiskt, han menar att det finns på så låg nivå att det krävs 

enorma krafttag för att landet ska kunna komma till bukt med problemen. Både inom 

polis och militär finns en korruption som gör det svårt att handla legalt pga de 

ständiga hoten om att infinna sig i domstolar eller liknande, menar Lägermo. 

Arbetsmiljörisker, för personal och anställda, är en risk som Lägermo känner oro för 

och han nämner även trafiken som en stor riskfaktor varje gång de reser till Kenya.  

 

Det har blivit en ökad ekonomisk tillväxt i landet och det har gjort det möjligt för 

många människor att skaffa sig ett fordon, där infrastrukturen inte är byggd för den 

mängden som nu belastar, det leder till att trafiken blir kaotisk, menar Lägermo. 

Kriminalitet är i det stora hela ett problem, att man ska bli bestulen på plats eller 

terrorhot som har blivit en än mer aktuell fråga sedan attacken mot Westgate 

köpcentrum i Nairobi år 2013, men detta till trots ser Lägermo fortfarande stora 

möjligheter i Kenya som land och i Nairobi. Lägermo berättar att han också tittar på 

andra möjligheter utanför Kenya, där ett utav dessa länder är Somaliland som är ett 

litet demokratiskt land vid sidan om det turbulenta Somalia, men där riskerna för 

dessa projekt känns än mer närvarande än i Kenya. 
 

4.2.3 Stöd för riskhantering 

Lägermo berättar hur han i samband med ett projekt i Kenya använde sig utav 

Swedfund. Han förklarar att Swedfund står i parallell med SIDA, där SIDA ofta går in 

och sponsrar med stora summor pengar men som också tar ett ägandeskap som de 

sedan säljer för att göra en förtjänst på de pengar de investerat. Lägermo menar att 

Swedfund fungerar på samma vis men som oftast inte har i åtanke att tjäna så mycket 

pengar utan gör lite “sämre affärer”, uttrycker Lägermo. Lägermo förklarar att han 
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inte har stöd ifrån svenska staten i någon form efter det avslutade projektet 

tillsammans med Swedfund. På frågan om han skulle önska ett mer stöd ifrån svenska 

staten i annan form än i fallet med Swedfund så svarar Lägermo ja, men att han också 

håller en kontakt med Swedfund eftersom han tyckte att det samarbetet fungerade bra. 

 

“Jag har många idéér och tankar på vad jag vill göra, det kan bli tal om att jag söker 

bidrag från dem i projekt framöver” – Mattias Lägermo, VD. Intervju 7 maj 2015. 

 

Lägermo förklarar att det är ren business som han gör och att det inte är i någon form 

för mission eller välgörenhet, även om han gör det i mån om att utveckla landet och 

de människorna som finns där. Han skulle därför inte heller ha någonting mot att 

förses med de kontakter som svenska staten har i regionen, med tanke på att det är en 

av regionerna i Afrika som Sverige har bäst handelsförbindelser med. 

 
4.3 Atsoko International AB   
Respondent: Marie Englesson, VD.  

4.3.1 Möjligheterna - Bakgrund 
 

Marie Englesson berättar att hon har startat upp Atsoko International AB och har satt 

upp sin verksamhet, som innefattar en butik, i Tanzania. Englesson jobbade tidigare 

inom en annan bransch i Tanzania och var bosatt i landet under några år. Hon berättar 

att hon märkte av många och stora skillnader från att bo hemma i Sverige gentemot 

sitt nya hem i Tanzania. Det var också så som hon upptäckte att hon ville starta ett 

eget företag, hon märkte en skillnad eller en möjlighet och ett behov som inte bara 

berörde henne själv utan också många utav hennes arbetskamrater och vänner, 

berättar Englesson. Det handlade om att kosmetika, smink och andra 

skönhetsprodukter var nästan omöjligt att få tag på, och det som fanns var varken bra 

kvalité eller något stort utbud på, så både Marie Englesson och hennes kolleger 

handlade sin kosmetika ifrån Sverige under de få tillfällen det fanns möjlighet. 

Englesson berättar att det var detta som gjorde att hon ville starta eget och eftersom 

det fanns stora möjligheter inom branschen och minimal konkurrens på marknaden så 

tog hon det beslutet. Hon ser också flera möjligheter till expansion i Afrika, och har 

sina ögon på närliggande länders huvudstäder t.ex. Kampala i Uganda och Nairobi i 
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Kenya. Englesson berättar att hon inte ser någon anledning än att titta på andra städer 

inom Tanzania eftersom det inte finns en lika stor målgrupp i de städerna, målgruppen 

som är kvinnor är mycket större i huvudstäderna i länderna runt omkring Tanzania. 

 

4.3.2 Risker Inför 

Englesson berättar att det tog lång tid innan det fanns möjlighet att komma igång med 

hennes företag. Tanken var att hon skulle ha startat upp företaget under år 2010, och 

med tanke på att hon arbetat i landet tidigare så tänkte hon att processen skulle gå som 

planerat, menar Englesson. Det dröjde istället framtill år 2012 innan Atsoko 

International AB fanns i Tanzania, vilket berodde på att det tog lång tid att genomföra 

de legala handlingarna, det administrativa och andra registreringsprocesser. 

 

Englesson berättar att hon inte direkt gör några riskanalyser eller tittar på specifika 

risker när hon jobbar med sin verksamhet, den form utav riskhantering som hon gör 

handlar om att se över hennes konkurrenter och hålla sig uppdaterad där. Englesson 

menar att hon gjorde många marknadsundersökningar för att veta hur allt skulle 

fungera och för att se så att det behov hon upplevt existerade hos andra mer än henne 

själv. Det fanns ett antal risker som hon stod inför när hon skulle internationalisera, 

berättar Englesson. 

 

“Du bör ha mycket god lokalkännedom och vara medveten om att saker och ting tar 

tid. Det finns stora "entry barriärer" för företag. Tex komplicerade 

registreringsprocedurer för din verksamhet, dina produkter etc. Du måste också 

räkna med att du inte kan få någon finansiering lokalt från banker etc, utan måste ta 

med dig kapital in utifrån.”  

- Marie Englesson VD. Intervju 12 maj 2015. 

 

Riskerna inför hennes ingång till den afrikanska marknaden handlade mycket om den 

höga grad av byråkrati som Englesson menar att hon var medveten om men som ändå 

överraskade henne, och detta orsakade en försening av registrering av företaget med 

närmare två år. 

	  

4.3.3 Risker lokalt 



	  

	   38	  

Englesson berättar att det fanns en stor risk som hon underskattade inför sin 

internationalisering, och det var korruptionen. Det finns i princip nästan ingen 

möjlighet att driva en verksamhet i Tanzania på ett helt legalt, “svenskt” vis. 

Korruptionen finns på alla olika nivåer i samhället och det orsaker både högre 

kostnader men också väldigt långa väntetider. Englesson berättar att hon hade sett 

framför sig att om hon utförde saker och ting rätt ur ett legalt perspektiv, så skulle allt 

på något sätt bli bra. Istället möttes hon av stora motgångar och många motarbetade 

hennes sätt att arbeta. I samband med många importer till Tanzania så har många 

produkter försvunnit i tullen, det råder en del stölder från anställda och när de fått 

sparken finns det tillfällen som det riktats hot mot företaget och mot Englesson 

personligen, berättar hon. Det legala rättssystemet i landet är dessutom någonting som 

inte heller är funktionellt i dagsläget, menar Englesson. 

 

“Lokala lagarna i landet ändras i en takt som inte går att följa, så inte ens de lokala 

tjänstemännen vet vad som gäller.” - Marie Englesson VD. Intervju 12 maj 2015. 

 

Englesson försöker ibland ringa skatteverket i Sverige för att uppdatera sig i 

rättssystemen. Det är också någonting som påverkar hennes verksamhet i det dagliga 

arbetet också, menar Englesson, då det inte heller finns något skydd för verksamheten 

i landet. Det blir också en väldigt stor risk för bedrägeri, eftersom hon som utlänning 

har svårt att polisanmäla stölder eller mindre bedrägerier. Svårigheten för henne att 

polisanmäla händelserna ökar också risken för att det ska ske, berättar Englesson. Det 

finns också fall då kunder inte har betalat sina räkningar på produkter som de handlat 

av Atsoko, och det har varit problematiskt att kräva tillbaka pengarna, menar 

Englesson. Det finns sätt att försäkra sig mot stora förluster men när det gäller stölder 

eller räkningar av mindre ekonomiskt värde, men som ändå är av stor vikt för en liten 

verksamhet, är problematiskt, berättar Englesson. 

 

Risker som är direktrelaterade till betalningsfrågor är någonting som Englesson ser 

som vardag. Eftersom hennes verksamhet tar emot kontantbetalning så finns alltid en 

stöldrisk, som återigen kopplas till bristerna i rättssystem och säkerhet, menar 

Englesson. Kontanthantering är därför ett stort hinder, dessutom är lokala banker 

väldigt dyra vilket gör det väldigt svårt att förvara kontanter, alternativen är inte 

många berättar hon. Valutarisken i landet har inte tidigare varit något problem för 

verksamheten men det senaste året har den starka amerikanska dollarn påverkat stort 
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mot den svagare Shillingen som finns i Tanzania.  
 

4.3.4 Stöd för riskhantering 

Englesson berättar att hon inte har någon bredare kontakt med svenska staten eller 

med andra svenska organisationer. Det finns ingen hjälp för verksamheten, EKN eller 

SEK och liknande organisationer lägger sig inte i privata företag. Det verkar inte vara 

relevant för dessa organisationer att hjälpa oss små till medelstora företag, indikerar 

Englesson. Englesson menar att företag som hennes eget behöver mer “hands-on” 

hjälp i form utav klar information gällande lagar och regler eller få tillgång till 

kontaktnät som är pålitliga, t.ex. pålitliga “accountants” är något som skulle 

intressera. Det finns ingen mening för Atsoko att hålla på med policy arbeten, det är 

inte någonting som skulle hjälpa hennes verksamhet, menar Engelsson. 

 
4.4 Gunnebo Industrier          
Johan	  Lilja,	  VD	  i	  Sydafrika	  åren	  2008-‐2010	  

4.4.1 Möjligheterna - Bakgrund 

Johan	  Lilja	  (2015)	  berättar	  att	  det	  var	  SWOT-‐analyser	  som	  var	  det	  främsta	  

hjälpverktyget	  när	  man	  gjorde	  bedömningarna	  om	  de	  affärsmöjligheter	  som	  

fanns	  i	  Sydafrika,	  men	  också	  för	  länder	  i	  hela	  Sub-‐Saharan	  regionen.	  Det	  var	  Sub-‐

Saharans	  tillväxt	  som	  intresserade	  och	  det	  fanns	  en	  spännande	  

utvecklingspotential,	  även	  om	  ekonomierna	  inte	  hade	  någon	  fullskalig	  industri	  

produktion,	  många	  länder	  drevs	  av	  olja	  eller	  gruvnäring.	  Men	  eftersom	  olja	  och	  

gruvbranschen	  var	  några	  av	  de	  segment	  som	  Gunnebo	  Industrier	  sålde	  till	  så	  

fanns	  det	  stora	  möjligheter	  i	  regionen,	  berättar	  Lilja.	  Sydafrika	  var	  också	  ett	  bra	  

alternativ	  att	  satsa	  på	  då	  produkterna	  som	  Gunnebo	  Industrier	  sålde	  var	  

beroende	  av	  kunder	  som	  hade	  möjlighet	  att	  betala	  och	  att	  kunden	  uppskattade	  

hög	  kvalité	  och	  säkerhetsaspekter,	  eftersom	  dessa	  var	  Gunnebos	  styrka.	  När	  

finanskrisen	  slog	  till	  var	  det	  också	  en	  möjlighet	  att	  söka	  sig	  till	  nya	  marknader	  

eftersom	  man	  förlorade	  kunder	  i	  Sydafrika	  och	  man	  ville	  snabbt	  få	  in	  nya	  

kundsegment.	  Man	  hittade	  goda	  möjligheter	  i	  Angola	  och	  Nigeria,	  där	  olja	  är	  en	  
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stor	  drivmotor,	  och	  även	  i	  Zambia	  och	  Mocambique	  som	  har	  en	  stark	  

gruvindustri.	  Visionen	  blev	  att	  nå	  dessa	  marknader	  för	  att	  fortsätta	  ha	  en	  god	  

omsättning,	  berättar	  Lilja.	   

 
4.4.2 Risker lokalt 

Lilja	  förklarar	  att	  ledarskap	  handlar	  om	  att	  hantera	  många	  risker.	  När	  Lilja	  fanns	  

på	  plats	  i	  Sydafrika	  fanns	  det	  många	  risker	  lokalt	  som	  påverkade	  arbetet,	  

alltifrån	  personlig	  säkerhet,	  kassahantering,	  intrång	  via	  nätverk	  till	  olika	  risker	  

som	  bolaget	  står	  inför,	  det	  kunde	  t.ex.	  handla	  om	  att	  personal	  inte	  skulle	  stjäla	  

delar	  av	  produkter.	  Dessa	  risker	  var	  ständiga	  och	  behövde	  hanteras	  

kontinuerligt,	  vilket	  också	  genomfördes	  på	  mer	  eller	  mindre	  automatik,	  menar	  

Lilja.	  Lilja	  behövde	  aldrig	  påminna	  någon	  att	  uppdatera	  sina	  analyser	  kring	  sina	  

områden,	  personalen	  visste	  och	  förstod	  att	  det	  var	  en	  nödvändighet	  när	  man	  

arbetar	  i	  en	  sådan	  föränderlig	  miljö	  som	  i	  Sydafrika,	  och	  många	  andra	  afrikanska	  

länder.	  När	  det	  gällde	  affärsriskerna,	  berättar	  Lilja	  att	  det	  fanns	  en	  risk	  som	  man	  

stegvis	  genomgick	  och	  det	  var	  att	  säkerställa	  att	  man	  hade	  en	  produktion	  som	  

var	  relevant,	  och	  att	  det	  fanns	  en	  kostnadsstruktur	  som	  var	  hanterbar	  i	  relation	  

till	  marknadspriset.	  Detta	  ledde	  till	  att	  Lilja	  gjorde	  sig	  av	  med	  vissa	  

produktionsdelar,	  och	  började	  köpa	  in	  dessa	  delar	  till	  produkten	  istället.	  Man	  

outsourcade	  en	  del	  av	  verksamheten	  och	  kunde	  hitta	  lokala	  aktörer	  som	  hade	  en	  

god	  tillverkning	  och	  som	  då	  istället	  fick	  möjlighet	  att	  representera	  en	  del	  av	  

produktionen	  på	  Gunnebo	  Industrier.	  Detta	  gjorde	  att	  man	  kunde	  hålla	  ner	  

kostnaderna,	  utöka	  sina	  affärsmöjligheter	  men	  också	  kunna	  bibehålla	  den	  

marknad	  man	  hade	  under	  sig,	  förklarar	  Lilja.	  	  

	  

En	  ytterligare	  risk	  som	  Lilja	  tar	  upp	  är	  att	  välja	  ut	  en	  distributör	  i	  landet,	  där	  man	  

söker	  efter	  en	  distributör	  med	  hög	  moralisk	  standard	  så	  att	  Gunnebos	  produkter	  

inte	  säljs	  genom	  falsk	  marknadsföring	  och	  där	  distributören	  ska	  kunna	  

upprätthålla	  varumärket.	  Det	  kunde	  också	  handla	  om	  hur	  betalning	  skulle	  ske,	  

eller	  leveranssätten,	  berättar	  Lilja.	  	  

	  

”Någonstans	  här	  måste	  man	  hitta	  ett	  skyddsnät.	  Bygga	  upp	  ett	  

distributionsnätverk	  i	  ditt	  eget	  land.	  Försöka	  bygga	  en	  relation	  är	  viktigt,	  så	  man	  
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kan	  säkerställa	  att	  man	  får	  betalt.”	  

–	  Johan	  Lilja,	  VD,	  Intervju	  2015-‐05-‐03.	  

	  

Lilja	  berättar	  att	  det	  funnits	  tillfällen	  då	  distributörer	  eller	  andra	  kunder	  inte	  har	  

kunnat	  betala	  och	  det	  kan	  självklart	  vara	  problematiskt.	  Lilja	  lät	  distributörer	  

och	  kunder	  få	  kredit	  på	  sina	  köp,	  och	  medger	  att	  det	  fanns	  en	  stor	  risk	  faktor	  i	  att	  

tillåta	  det	  men	  att	  det	  också	  höll	  en	  stor	  konkurrensfördel	  gentemot	  många	  

andra	  aktörer	  på	  marknaden.	  Han	  menar	  att	  det	  ofta	  är	  svårt	  att	  få	  

förskottsbetalning	  och	  att	  i	  dessa	  regioner	  så	  är	  man	  inte	  alltid	  lika	  villig	  att	  

betala	  i	  förskott,	  däremot	  fanns	  det	  kunder	  som	  alltid	  var	  tvungna	  att	  betala	  i	  

förskott,	  pga.	  rykten	  om	  dålig	  monetär	  styrka	  etc.	  Lilja	  berättar	  annars	  att	  det	  

brukade	  börja	  med	  förskottsbetalning,	  sedan	  när	  man	  besökt	  distributören	  och	  

slutkunder,	  samt	  skapat	  ett	  förtroende	  för	  varandra	  så	  kunde	  man	  sakta	  börja	  ge	  

någon	  order	  30	  dagars	  betalnings	  tid,	  men	  där	  man	  gav	  ungefär	  3	  %	  rabatt	  på	  

ordern	  om	  kunden	  betalade	  inom	  10	  dagar,	  innan	  det	  sedan	  kunde	  fungera	  på	  

liknande	  vis	  med	  samtliga	  ordar.	   
 

Lilja medger att dessa länder håller en viss nivå utav oro som gör att förändringar i 

lagstiftning eller korruption kan påverka, men också eftersom det kan ske statskupper 

eller inbördeskrig så var det alltid nödvändigt att hålla sig uppdaterad. Ett fall 

handlade just om när det kom in ett nytt regelverk i Sydafrika. Lilja berättar att det 

handlade om ett poängsystem som gick ut på att man gynnade och belönade företag 

som ”kvoterade in” mörkhyade personer i ledande positioner, eller där dessa höll ett 

ägandeskap. Lilja förklarar att det ofta såg ut på det viset att där ”management” nästan 

enbart bestod av vita människor, och där lägre positioner nästan enbart bestod av 

svarta människor. Detta betydde att staten gav företräde till de stora statliga 

kontrakten till de företag som hade en viss ”poäng” inom poängsystemet och det 

gjorde att många fick göra om sin organisation eller gå miste om de stora kontrakten 

som staten ibland kunde erbjuda och som var av stor betydelse för många företag. 

Dessa typer av lagändringar och bestämmelser kunde skapa problem eftersom det 

kunde ske över en natt, berättar Lilja. Man kan inte alltid ha ett långt risk scenario, 

nya saker uppstår hela tiden så man måste adaptera till nya marknadsuppsättningar, 

därför måste också analys arbetet var ständigt pågående, menar Lilja.  
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4.4.3 Stöd vid riskhantering 

Lilja berättar att han sällan använde sig utav EKN, och inte alls i relation till 

Gunnebos arbete. Istället var han i kontakt med Business Sweden, eller Svenska 

export rådet som det då kallades, och tog hjälp av dem vid ett expansionsuppdrag som 

var ämnat åt att se möjligheter i länderna runt om Sydafrika. Det som Lilja kände då 

var att de arbetade som konsulter, som vilken annan konsultverksamhet som helst, och 

kostade massor i konsultarvode för att genomföra uppdrag. Lilja menar att om man 

har något lokalt nätverk så kan man hitta lokala konsultaktörer som absolut kan 

genomföra samma typ av jobb men som inte alls kräver samma kostnad. Lilja ställer 

sig också kritisk till att det inte finns någon som helst tanke på att främja de svenska 

företagen, en sådan här typ av tjänst bör inte själv finansieras utav stora arvoden. Lilja 

skulle hellre se att det fanns ett statligt stöd här, som skulle kunna finansieras utav 

skatteintäkter för att främja den svenska exporten och de bolag som finns i regionen, 

det skulle såklart leda till en utveckling av den svenska industrin och i sin tur leda till 

en ökad skatteintäkt för staten, så att det kan subventioneras pengar till den här typen 

av ändamål.  

 

”Det borde ligga i svenska statens intresse att ha en sådan stödfunktion, för risker och 

utvecklingsmöjligheter, som ökar det svenska anseendet internationellt och som också 

bidrar till ökad svensk export och utveckling för de svenska företagen.” - Johan Lilja, 

VD. Intervju 2015-05-03. 
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5. Analys 

I	  analyskapitlet	  presenterar	  vi	  den	  analys	  som	  grundas	  i	  Empirikapitlet	  och	  byggs	  

på	  utifrån	  Teorikapitlet,	  som	  vidare	  ska	  nå	  de	  slutsatser	  som	  ska	  svara	  på	  studiens	  

syfte	  och	  frågeställning.	  Analyskapitlet	  är	  uppbyggt	  med	  samma	  struktur	  som	  i	  

Empirikapitlet	  eftersom	  det	  är	  detta	  material	  som	  leder	  analysen.	   

5.1 Möjligheter och risker inför 
Möjligheterna för de företag som undersökts har varierat men alla landar likväl under 

samma kategori, det vill säga att dessa företag önskar att närvara på tillväxtmarknader i 

Afrika. Företagen ser möjligheter i att tillföra produkter som inte finns på marknaden, 

t.ex. såg Englesson behovet med kosmetika i Tanzania. Eller så har företagen flyttat för 

att det finns tillväxtmöjligheten med ett stort kundutbud, vilket Lilja och Johansson 

förklarar var fallet för både Gunnebo Industrier och Norden Machinery. Samma gäller 

även för Mattias bygg, där de såg att deras erfarenheter och kunskaper kunde bidra på den 

afrikanska marknaden. Alla dessa företag har på något sätt värderat deras möjlighet att 

lyckas i relation till den risk som är etablerad, Baird och Thomas (1985) menar att företag 

gör detta genom att se till företagets strategi för att värdera hur stor risk varje strategi för 

med sig. Vidare menar Baird och Thomas (1985) att om risk inte hanteras efter vad som 

är lämpligt för varje företags situation så kan det medföra stora problem för företagen. 

Det gör att varje företags riskhantering skiljer sig åt och blir unik, men där vissa likheter 

och mönster följer varandra. Något som också är gemensamt för alla företagen är att den 

afrikanska marknaden indikerar osäkerhet och ett ganska högt risktagande generellt, 

vilket är en betydande kunskap i deras agerande. Att relatera risken i relation till 

möjligheten upplevs därför som en väldigt betydelsefull del i 

internationaliseringsprocessen för samtliga företag då den kan ha direkt påverkan på 

genomförandet. 
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Många av företagen har utvecklat en egen form av SWOT analys för att kontrollera risken 

eller i annat fall minska den. Norden Machinery har under lång tid skaffat sig goda 

kunskaper och erfarenheter världen över för att utveckla en internationaliseringsprocess 

och enligt Johansson så är de medvetna om att riskerna är stora i Afrika och därför valt att 

upprätta vissa kriterier för att öka möjligheterna. För att ta del av de möjligheter man 

upplever utomlands ingår alla dessa företag automatiskt i en process, en så kallad 

internationaliseringsprocess. Enligt Hollensen (2014) är en del av 

internationaliseringsprocessen en form av att planera och undersöka sina möjligheter på 

marknaden. Vidare beskriver Hollensen (2014) att det är till stor fördel att företag 

utvärderar sina utsikter och undersöker om den informationen man har att tillgå är 

relevant om man har tillräckligt med resurser osv, då internationalisering inte är en given 

process för alla företag. En faktor som är viktig för Norden Machinery enligt Johansson 

är att följa de stora internationella företagen som har kapaciteten och intresset att bli deras 

kunder. Johansson förklarar också hur de t.ex. kräver en förskottsbetalning av deras 

kunder för att affären ska genomföras, allt för att minimera risken. Lägermo på Mattias 

Bygg beskriver likt Norden Machinery att deras sätt att minska risker i uppstartandet av 

internationaliseringen också är finansiella kriterier, han beskriver att utan finansiellt stöd 

från Swedfund är risken alldeles för stor redan från början. 

        Gunnebo industrier ter sig olikt Norden Machinery och Mattias bygg i detta 

avseende, då de anser att etableringen på marknaden är viktigare än säkerheten i 

betalningen. Enligt Lilja ger Gunnebo industrier vid tillfällen ibland upp till 30 dagars 

kredit på deras arbete för skapa en konkurrens kraft, vilket är likt den beskrivning som 

March och Shapira (1987) tar upp i sin forskning, att företag kan överväga vissa risker för 

att det finns en belöning med att göra det. Gustav Hamiltion (1996) förtydligar detta 

genom sin studie om riskhantering, där han menar att det strävar efter att utveckla en 

förmåga för att skydda ett företag eller organisation mot risker. Gunnebo använder 

därmed en annan riskbedömning än de andra två företagen, då de finansiella kriterierna 

istället är själva risken som används för att vinna en konkurrensfördel, istället för att 

kriterierna används till riskminskning. Gunnebo är angelägna att skapa en konkurrens 

kraft på marknaden varav 30 dagars kredit är en förmån för kunden. Risken att ställa för 

stora krav på sina kunder kan istället vara missgynnade, vilket Johansson också menar då 

Norden Machinery förlorat kunder pga. sitt förskottskrav, men i Gunnebos fall är den 

finansiella risken istället nödvändig. Hollensen (2014) menar att kommersiell risk kan 

variera, där risken finns att motparten blir oförmögen att betala pga. konkurs eller 

bedrägeri. Norden Machinery använder sig av en förskottsbetalning som kriterier i 

affärerna i Afrika för att de är ett sätt för dem att hantera risken, eller åtminstone 
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minimera den. Med tanke på deras exklusiva produkters priser och deras produktprocess, 

är det rimligt att sätta upp detta kriterium då det skulle innebära för stor förlust om 

företagets inbetalning skulle utebli. Istället menar Lilja att relationsbyggandet med 

distributörer och kunder är deras sätt att minska risken för betalningsförlust, vilket också 

stämmer med Johanson m.fl. (2002) forskning kring nätverksmodellen där 

relationsbyggande är en central del. Mattias Bygg beskriver också att ett avgörande 

moment i deras etablering i Afrika var det finansiella stödet från Swedfund, då de är ett 

litet företag och inte kan riskera att ta skada av för stora finansiella förluster. Man kan 

därför se en gemensam nämnare mellan dessa två företag där den finansiella aspekten är 

något som är avgörande. Sammanlagt är risken i Afrika gemensam till hög grad vilket ger 

ett tydligt utslag på dessa tre små till medelstora företags kriterier och strategier för att 

lyckas på den nya marknaden. Man kan säga att företagen har sett möjligheten men 

skapat olika kriterier för att hantera risken. Av den primärdata som är insamlad är det 

tydligt att möjligheten är en central del i företagens internationaliseringsprocess, då dessa 

företag upplevde att risken i relation till möjligheten var mindre. 

	  

Ett tydligt exempel på hur man minskar risken i internationaliseringsprocess är som 

nämnt ovan, Mattias Byggs samarbete med Swedfund. Lägermo menar att när de först 

gick till Kenya, Nairobi, så var det genom ett projekt, delvis finansierat utav 

Swedfund. Projektet varade under några månader och sedan fanns ingen aktivitet kvar 

i Kenya, innan Lägermo senare själv bestämde sig för att det fanns fler möjligheter i 

landet. Precis som Owusu m.fl. (2007) indikerar så används Projekt marknadsföring 

som en inträdesstrategi, vilket var delvis också fallet med Mattias Bygg AB. Lägermo 

menar också att de kunde ta sig ur enkelt efter att projektet var genomfört, vilket 

Owusu m.fl (2007) också anser är fördelen med att ha Projekt marknadsföring som en 

inträdesstrategi, den har hög flexibilitet vilket leder till en lägre risk för företagen. Ett 

annat sätt att minska risken vid internationalisering är att göra som Norden 

Machinery, hålla sig till enbart export och direkt export, Johansson menar att det gör 

att företaget inte behöver riskera att patent eller ritningar blir stulna, och det kan också 

vara ett sätt att minimera risken, för att slippa förlora resurser som det kan innebära 

genom att närvara konstant i landet. Direkt export, menar Cavusgil (2013), är precis 

som Johansson förklarar, en inträdesstrategi som tillåter företaget att behålla 

kontrollen över sin verksamhet och produktion. Cavusgil (2013) påpekar också att det 

gör patentskyddet starkare, det finns inga mellanled som kan sälja på vägen. Atsoko 

AB och Gunnebo Industrier väljer istället att närvara i landet, Gunnebo står också 
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med egen produktion i Sydafrika. Det anses vara mer riskfyllt att finnas på den lokala 

marknaden, eftersom det inte tillåter företagen att ha kontrollen utanför landets 

gränser. Det finns alltså inträdesstrategier som tillåter företagen att minimera riskerna 

och behålla kontrollen av sina produkter, och att sköta sina inträden genom enbart 

export, åtminstone till en början. Om man ska följa Uppsala modellen av Johanson 

och Valhne (1977) så finns det anledning att tro att Norden Machinery och Mattias 

Bygg AB kommer gå mer och mer åt att finnas på marknaden, att det börjar som 

Export sedan leder det till Agent och vidare i etableringskedjan, (johanson m.fl, 2002) 

(Se figur 1, Etableringskedja). Men som Mattias Bygg har börjat, och som Owusu 

m.fl. (2007) menar, så är Projekt marknadsföring någonting att uppmärksamma. Det 

är ett sätt att få erfarenheter och kunskap om marknaden i ett tillfälligt affärstillfälle, 

för att sedan kunna kliva ur och utvärdera sina resultat innan man sedan kan kliva in 

på marknaden igen med ytterligare projekt.  

  För att sätta bollen i rullning och nå tillväxten och kunderna så använde sig 

Norden Machinery av sitt nätverk, tidigare kunder eller agenter på plats. Det fanns 

också tydliga samband med Mattias Bygg, där Lägermo tog kontakt med tidigare 

verksamma personer som arbetat på den plats han ville utföra ett arbete. Lilja 

förklarar att Gunnebo Industrier också använde sig av nätverk, men letade hela tiden 

efter nya i form av distributörer för att utöka sin verksamhet till länder runt omkring 

Sydafrika. Norden Machinery gjorde på liknande vis, vilket kan kopplas till Johanson 

et al. (2002) och Johanson och Valhne (2009) som förklarar att nätverken hjälper 

företagen att frodas och får internationaliseringen att gå smidigare om företag kan 

använda sig av sina nätverk. 

  Englesson däremot använde sig av ett annat sätt att kliva in och ta vara på de 

möjligheter som hon såg på marknaden i Tanzania. Hon la istället stor vikt i att ha 

lokalkännedom, där kunskapen om marknaden var avgörande, något som Johanson 

och Valhne (1977) tar upp i sin tidiga version av Uppsala modellen, att kunskapen är 

viktig när internationalisering genomförs, där i huvudsak två kunskapsområden är 

centrala, erfarenhetskunskap och objektiv kunskap. Englesson fick använda sig av sin 

tidigare erfarenhet och hennes lokalkännedom var till stor hjälp, menar hon. Mer 

därtill gjorde Englesson marknadsanalyser som gav henne information om vilka 

möjligheter som fanns och gick på denna kunskap under sin internationalisering. 

Resultatet för Englesson blev sedermera att risker dök upp och överraskade ändå, det 

blev istället långa tidsfördröjningar och fler problem upptäcktes på plats än vad hon 

förväntat sig. 



	  

	   47	  

  Möjligheterna kan ibland vara problematiska att nå, och det kan ibland skapas 

möjligheter ur stora förändringar på marknaden, vilket hände för Gunnebo Industrier 

under finanskrisen. Kunder försvann med jämna mellanrum på den lokala marknaden 

och man behövde söka sig till nya marknader för att nå ny kundbasis och nya segment 

för att hålla upp sin produktion och tillverkning samtidigt som man ville behålla 

samma omsättning. Lilja berättar att han såg sig om i Sub-Saharan regionen för att 

hitta de bästa sätten att exportera sina produkter till nya tillväxtmarknader. Johanson 

och Vahlne (1977) förklarar också att i Uppsala modellen tenderar företag att gradvis 

etablera sig på marknaden och att arrangemang är en essentiell del i 

internationaliseringen. Buckley och Ghauri (1999) har tagit fram tre olika orsaker 

eller motiv till att företag söker sig till nya marknader; marknadssökande-, 

effektivitetssökande- eller resurssökande motiv. I fallet med Gunnebo Industrier var 

marknadssökande motiv det som låg bakom deras investeringar i att hitta nya 

marknader för att täcka upp de kundförluster som var ett faktum i och med 

finanskrisen. Att se sig omkring för nya möjligheter och försöka vara flexibel när 

förändringar sker ses som en central del i att finnas på tillväxtmarknader. För att 

företagen ska kunna nå tillväxtmarknader, men också lyckas när de når fram, kräver 

att nätverk finns tillgängliga och att man hela tiden bearbetar och bygger relationer. 

Utan att fungera på det här viset gör det svårt att ta vara på de möjligheter som finns i 

tillväxtmarknaderna i Afrika.   

5.2 Risker lokalt 
Riskerna som uppfattas av företagen i denna uppsats varierar med små skillnader, ofta 

handlar det i det stora hela om betalningsfrågan, politiska risker som t.ex. korruption 

eller där man känner oro för vilka nätverk som går att lita på. Alla de medverkande 

företagen upplever att lagar och regler ändras konstant och det blir svårt att hänga 

med, speciellt när lagtjänstemännen inte själva lyckas hålla reda på alla olika 

förändringar, som Englesson berättar om. Norden Machinery är också väldigt noga 

med att inte infinna sig i avtal som skulle kunna leda till domstolar utomlands, 

eftersom de varken har kunskapen om andra lagar eller den finansiella styrkan för att 

strida i utländska domstolar. Detta relaterar också Lilja till då han berättar om hur 

ändringar direkt kopplat till statliga avtal för företag skett i Sydafrika, där det infördes 

poängsystem som aldrig tidigare funnits vilket gjorde att Gunnebo Industrier fick 

använda nya metoder för att nå statliga avtal. Glaeser m.fl. (2004) beskriver det som 



	  

	   48	  

en nödvändighet för att minska den politiska instabiliteten, att domstolar och lagar 

kan ersätta vapen, och att detta är den förutsättning som är viktigast, och inte det 

teknologiska eller liknande som det annars kan vara. Cauvusgil m.fl. (2012) menar att 

byråkrati inom lagar och regler komplicerar processen på plats och det kan medföra 

svårigheter att åtala eller på andra sätt skydda sig mot kriminalitet som kan orsakas av 

egen personal, utomstående eller rent av tjänstemännen inom lagen, vilket skapar en 

otrygg miljö för alla sorters företag. Det är också någonting som Smit och Watkins 

(2012) trycker på i sin forskning om risker för SMF. 

Korruption var också någonting som direkt besvärade två utav företagen mer 

än de andra, även om det var närvarande för samtliga företag. Det handlade om 

Mattias Bygg och Atsoko AB. Dessa två upplever att det fanns korruption på så 

många nivåer att det knappt gick att åtgärda för den politiska regeringen och att 

reformer krävs i hårda slag. Det är också någonting som Yeh (2013) tar upp, och 

argumenterar för, att det krävs instanser som inte kan påverkas av politiskt tryck från 

personer i maktpositioner, för att åtgärda korruptionen i många afrikanska länder. Det 

upplevs återkommande i många tillväxtmarknader, att korruption skapar fördröjning. 

Atsoko AB och Mattias Bygg upplever en otroligt stark byråkrati och det krävs enorm 

finansiell styrka för att kunna agera helt efter lagen, som dessutom ändras om 

vartannat. Stabilitet krävs och en minskad korruption är allas önskning för regionen.  

Man kan tydligt se att de politiska riskerna som är etablerade är något som drabbar 

samtliga företag, dock ser man en skillnad på Norden Machinery situation jämfört 

med de andra tre företagen då de inte de kan ställa högre krav och anpassa sig mindre 

på grund av att de använder en mer direkt export. Det är därför tydligt att den lokala 

risken är betydligt högre om man närvarar på marknaden.  

	  

Lägermo beskrev hur de kände en ständig oro över kriminaliteten och terrorhoten när 

de arbetande i landet. Detta höll även Lilja på Gunnebo industrier med om, Lilja 

berättade att det alltid fanns en oro för statskupper och inbördeskrig och för att 

hantera situationen menade Lilja att det var viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad 

på nya förändringar och dagsfärska nyheter. Englesson på Atsoko AB beskrev även 

hur de försökte minimera de risker som kommer av att exponera sig lokalt, där hon 

märkte att det fanns en stöldrisk av att hantera kontanter, dels så var det flera f.d. 

anställda som tog pengar ur kassan men även risken att bli rånad. När det gäller 

osäkerheterna i trafiken, terrorhot, statskupper, inbördeskrig och kriminalitet, är det en 

risk som John J.Hampton (2009) kategoriserar som “möjlig förlust eller skada”, dessa 
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risker är påtagliga och kan vara svåra att hantera eftersom de är så förutsägbara och 

kan handla om människors överlevnad. March och Shapira (1987) beskriver hur visa 

risker är nödvändiga att ta för att bedriva sin verksamhet. I det stora hela är det som 

nämnt ovan svårt att förutspå visa risker, även hur mycket man än analyserar och 

förbereder sig innan en internationalisering uppstår det alltid eller i annat fall väldigt 

ofta risker som man inte är beredd på eller kan handskas med. Många av dessa risker 

upplevs på plats och personers bedömningar blir en effekt av en anpassning och 

riskhantering lokalt och kan vara svåra att få med i en riskanalys innan. 

Som nämnt tidigare är en strategi som flera av företagen använt sig av är att utföra 

någon slags SWOT-analys för att försöka hantera visa risker lokalt, där de ritar upp 

flera aspekter på deras situation på marknaden. Denna analys är något som byggs på 

allt eftersom, då man får en bredare bild av sin situation efter man har upplevt de 

risker och möjlighet som finns på marknaden, vilket Baird och Thomas (1985) menar 

i sin forskning där företag bör se till sin situation när de hanterar risker. Detta berör 

också Uppsala modellen då Johanson och Valhne (1977) beskriver att ökad kunskap 

om marknader minskar det psykiska avståndet. Gunnebo Industrier gör kontinuerliga 

uppdateringar av riskerna, mer på automatik eftersom de hela tiden vet att det kommer 

dyka upp förändringar. Norden Machinery menar att de inte till lika stor utsträckning 

använder sig av riskanalyser inför en internationalisering, Johansson menar att dem 

handskas med de risker som dyker upp under resans gång och ser till att ”räkna med” 

risker utan att egentligen förbereda sig på vilka risker dessa kan vara. Vilket är också 

någonting som egentligen alla företagen instämmer på, omöjligheten att kunna förutse 

alla risker, oavsett hur mycket planering som förbereds. När riskhantering definieras 

utav Hamilton (1996) förklarar han att det handlar om strävan efter att med hjälp av 

modern teknik och ett överskridande tänkande vidareutveckla förmågan att skydda ett 

företag eller organisation mot risk. Man ska försöka förebygga och förhindra de 

konsekvenser som kan följa utav en risk. (Baird och Thomas, 1985) När intervjuerna 

förs, så indikeras det att riskerna är centrala för alla företagen, de har alla upplevt 

risker, de är konstanta och temporära risker som påverkar deras verksamhet på olika 

sätt. De båda sätten som Norden Machienry och Gunnebo använder sig av är någon 

form av riskhantering, men Norden Machinery´s sätt att riskhantera visar på en viss 

underskattning av risker. Dock har Norden Machinery tydligt begränsat sina risker 

från början då de använder sig av en export strategi som inte är så riskfylld, vilket 

resulterar i de måste ta de risker som dyker på längs vägen ändå. Gunnebo industrier 

och de andra två företagen har en annan etablering och kan inte ignorera riskerna helt, 
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utan lägger mer vikt på att hålla sig uppdaterad. Men som nämnt tidigare har 

analyserna och riskhanteringen påverkats till stor del av de risker man upplever när 

man väl etablera sig på marknaden och inte innan. 

   Sammanlagt kan man hittills beskriva ”riskerna lokalt” något som alla av 

företagen upplever mer när de är på plats. Det går att i siffror mäta hur hög korruption 

är, hur lag-systemen fungerar och hur de politiska systemen förändras ständigt, vilket 

i sig kan öka beredskapen och kännedomen om riskerna, men det är tydligt att många 

faktorer inte går att förbereda sig på helt. Norden Machinery beskriver t.ex. hur de 

upplevde att trafiken var en väldigt stor risk, Johansson berättar att de helt ville avstå 

ansvaret för transporten i Afrika då de ansåg att det är för riskfyllt, han förklarar 

vidare att trafiken också innebar en hög personrisk för han själv och deras anställda 

varje gång de var ute på vägarna. Den besvärande Trafiksäkerheten är något som 

Mattias bygg instämde på, Lägermo förklarade att den befintliga infrastrukturen i 

Kenya var väldigt osäker och beskrev att en förklaring till detta var att den 

ekonomiska tillväxten i landet har ökat trycket på infrastrukturen då fler och fler i 

landet har råd att köpa en bil. Detta är ytterligare ett exempel på hur företagen 

upplever svårigheten att förutse risker i en tillväxtmarknad. 

5.3 Stöd för riskhantering 
Alla företagen utrycker sig i intervjuerna att de är för små företag för att kunna ingå 

samarbeten med de stora organisationerna, t.ex. Business Sweden eller EKN. De 

samarbeten som finns är inte förmånliga eller så känns företagen bortprioriterade och 

får inget stöd i varken riskhantering eller i andra utvecklingsfrågor. Mattias Bygg fick 

hjälp med finansiering av Swedfund och var nöjda med det, Gunnebo Industrier hade 

kontakt med Business Sweden och använda dem till hjälp men upplevde att 

kostnaderna var för stora för det arbete som genomfördes. 

	  

Dessa nätverk som svenska staten bistår med för att främja utveckling för svensk 

industri verkar inte fungera som det gör i andra länder, vilket Norden Machinery 

också menar, där liknande organisationer i Tyskland har ett helt annat tänk och bidrar 

till enkla, men ändå givande, uppgifter för de mindre företagen. Norden Machinery 

upplever också att ett sådant nätverk skulle vara av stor nytta för dem, vilket också 

stämmer överens med Johanson m.fl. (2002) forskning om vikten av att ha ett väl 

utbrett och fungerande nätverk när man internationaliserar. Smit och Watkins (2012) 
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berör också ämnet, där de ser stor nytta i SMFs riskhantering, kanske till och med mer 

än för stora företag, eftersom de inte har råd med de kostnader som riskerna kan 

medföra. 

	  

Det finns en viss problematik med att de svenska stora stöd-organisationerna inte 

vänder sig till små till medelstora företag, eftersom det skapar ett utanförskap för de 

företag som kanske är i mest behov av att få stöd. Företagen känner sig motarbetade, 

och det blir precis som Lilja förklarar, att man överbetalar för en tjänst för att den är 

svensk men den bidrar inte till någon fördel för företaget gentemot liknande tjänster 

på marknaden. När EKNs främsta uppgift på regeringens uppdrag är att främja det 

svenska varumärket internationellt (Business-Sweden), är Lilja kritisk till hur det inte 

finns en bättre stödfunktion som inte måste finansieras på vad tycker är fel grunder. 

Det bör finnas sätt att finansiera stödet till företag med skattemedel, som man sedan 

kan få tillbaka genom utökad export. 

	  

Med tanke på att företagen som beskriver sin riskprocess som ganska begränsad, i 

Nordens Machinerys fall knappt existerande, skapar ett stort behov för att inkluderas i 

nätverk med stor erfarenhet och där all hjälp för att minimera risker är viktig. Det 

hävdar också Johanson m.fl. (2002) och Johanson och Valhne (2009) med sin 

reviderade Uppsala modell som lägger stor tyngd på just detta. Det blir då återigen 

tydligt hur central del som nätverk kan ha för att minska riskerna.  

	  

Där staten har ett intresse att förbättra och förstärka det svenska varumärket 

internationellt, och där majoriteten av företag, SMF, är intresserade att utöka och 

förstärka sin export bör dessa naturligen kunna hitta en lösning att samarbeta. Ett gott 

exempel på samarbete är formen av Swedfund, som Lägermo berättar att han tog sig 

hjälp utav för att finansiera det projekt som han startade med i Kenya. Här är statens 

stöd till hjälp och det fyller den funktion som Lägermo behövde vid det tillfället. 

Kritik kan riktas åt att det bara finns i form av utlåning av finansiella resurser, och 

inget stöd ifrån ambassad eller andra stödfunktioner för projektet när dessa redan 

finns på plats och bör ha möjlighet att hjälpa Lägermo när han anländer till Kenya. 

	  

Johansson uttrycker en besvikelse på dessa organisationer, eftersom han är 

medverkande i utvecklandet och främjandet av dem, t.ex. i det fall som han berättar 

om i Indien, där han ordnar så att Business Sweden är med i den indiska 
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handelskammaren. Business Sweden har inte kunnat besöka Norden Machinery, trots 

inbjudan, inte heller får de någonting i gengäld för de insatser som Norden Machinery 

gör i Indien, med stora summor export från svenskt håll. Det blir många indikationer 

på att det görs för lite för svenska små till medelstora företag, och det blir mer tydligt 

som Johansson uttrycker; att det existerar inget stöd i tillväxtmarknader för SMF i 

Sverige.  

6. Slutsats  
6.1 Teoretiska implikationer 
I ett försök att svara på den forskningsfråga som den här studien letts utav, har det 

blivit aktuellt att se hur riskhanteringen går till i mer konkreta drag. Det finns vissa 

skillnader men där tydliga mönster upptäcktes. Forskningen visar att trots förståelse 

för varför riskhantering är viktigt så är den enskilda individens riskbedömande 

prioriterad i hög utsträckning för svenska SMF. Vår forskningsfråga var följande: 

”Hur hanterar svenska SMF risk i samband med internationalisering till 

tillväxtmarknader i Afrika?” 

 Vår studie har funnit att svenska SMF använder sig till stor utsträckning av 

personlig bedömning när de hanterar risker i tillväxtmarknader i Afrika. Det finns 

varken tid eller resurser för dessa företag att genomgå analyser eller ta hjälp av andra 

hjälpmedel för att identifiera och förebygga risker som är kopplade till dessa 

marknader. Det blir upp till den ansvariga individen att bedöma risker utefter sin bästa 

förmåga. Det finns också tydliga tecken på att nätverksbyggande är i stor fokus, men 

där det inte finns så många ingångar till nätverk, utan företagen får skaffa sig egna på 

egen hand. Syftet med denna studie är undersöka och analysera svenska små till 

medelstora företags riskhantering i tillväxtmarknader i Afrika, vilket vi gjort med 

hjälp av att intervjua och tillfråga fyra svenska SMF om hur deras riskhantering går 

till i dessa tillväxtmarknader. Baird och Thomas (1985), Miller (1992) samt March och 

Saphira (1987)  har genom tidigare forskning undersökt riskhantering för SMF och 

andra organisationsstorlekar i generella perspektiv internationellt, men där vår 

forskning ska bistå med en ökad förståelse i det kunskaps gap som finns om svenska 

SMF. Där dessa företag ingår i en undersökning som inte har utförts under samma 

förutsättningar och målsättning. Studien visar till en utökad förståelse inom 

riskhantering där vi ser att riskhanteringen inte genomförs på liknande vis för svenska 
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SMF som för andra företag, utanför samma kategori. Studien visar också att den 

personliga bedömningen är central i svenska SMFs riskhantering. Vidare ger studien 

också en utökad kunskap till svenska SMF, om hur liknande deras situation är i dessa 

tillväxtländer i Afrika, och att de kan vinna mycket på att dela sina erfarenheter med 

varandra. Dessutom visar också studien på att det bör ställas högre krav på 

organisationer som ska finnas som stöd för svenska företag i stort, att dessa bör rikta 

mer fokus på små till medelstora företag som internationaliserar. 

 

Riskerna som följer utav tillväxtmarknader i Afrika är differentierade och därmed 

svåra att bedöma och identifiera i förtid. Länderna kommer i lång tid framöver att 

vara riskabla att göra affärer i, där lagar och regler förändras i oberäkneliga former 

och risker kopplat till politisk instabilitet kräver hårda reformer för att åtgärda. 

Korruption hämmar många företag, speciellt små till medelstora som inte kan vara 

verksamma utan ett fungerande flöde av produkter och inbetalningar. Det kan mycket 

väl vara en utav de större barriärerna för små till medelstora företag som vill 

internationalisera till dessa länder. 

 Trots detta är många företag villiga att ta risker för att nå de möjligheter som 

också kommer utav dessa marknader. En ökning av intresset för tillväxtmarknader i 

Afrika har upptäckts hos svenska SMF och det gör att riskbedömning och hantering 

för dessa företag blir mer aktualiserat och viktigt. Det visar också att nätverken som 

finns tillgängliga är viktiga och det är av stor vikt att utforska sina egna nätverk för att 

hitta möjligheter för att ta sig in på marknader. Inträdesstrategierna kan se väldigt 

olika ut, men ett sätt som vi vill lyfta fram är Projekt marknadsföring som visat sig 

vara en god möjlighet att med låg risk få erfarenheter och kunskap om marknader 

inför att ta vidare steg i internationaliseringen. Det är också tydligt att det finns en 

koppling mellan hur nätverksmodellen är uppbyggd och hur företagen agerar när de 

ser till sina internationaliseringsmöjligheter. Nätverk har blivit mer betydande och är 

ofta något som kommer tillhands när dessa företag tittar på möjligheterna i nya 

marknader. De som lyckas ta vara på nätverken och bygga relationer med nya agenter 

och distributörer, lyckas också väldigt bra med sin internationalisering. Det finns dock 

utrymme för att vädra kritik mot att de nätverk som redan finns etablerade och som vi 

tycker ska vara tillgängliga för svenska SMF. Kritiken är riktad till att det har visat sig 

vara brist på engagemang från stödorganisationer som gör att svenska SMF blir 

bortprioriterade och kan därför inte vända sig till de nätverk som Sverige har i dessa 

tillväxtländer. Eftersom svenska SMF har begränsade resurser har de därmed också 
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svårigheter att utföra detaljerade riskanalyser inför internationaliseringar, vilket tyder 

på att de är i stort behov av all hjälp som ska finnas att tillgås. Det blir mer och mer 

uppenbart att de som använder sig minst av riskhantering, och som kanske behöver 

det mest, får minst stöd för att göra det. Svenska SMF använder sig utav små och 

enkla medel för att identifiera och hantera de risker som finns på en tillväxtmarknad i 

Afrika, detta ser vi med att de använder sig av olika analyser och liknande medel inför 

en internationalisering, men denna forskning visar också att det är de personliga 

erfarenheterna och upplevelserna på plats som spelar störst roll. 

6.2 Praktiska implikationer 
Med besvarad frågeställning har vi därför tagit fram en lösning som vi tror kan vara 

effektiv för att både främja det svenska varumärket, men också skapa mer hjälp för 

svenska SMF att hantera risker mer och bättre. 

Eftersom den här studien visar att svenska SMF ofta förlitar sig till personliga 

erfarenheter och bedömningar när de riskhanterar, så skulle det behövas en instans 

som kan samla svenska SMF så att dessa kan mötas och dela erfarenheter, men också 

utveckla deras riskhantering och hjälpa till med att identifiera risker genom analyser 

för att komplettera erfarenheterna. Erfarenheterna från olika företag skulle kunna 

hjälpa deras riskhantering på den lokala marknaden, då många förlitar sig på sina egna 

bedömningar vid riskhanteringen. Instansen skulle då kunna skapa ett nätverk för 

SMF, där de kan mötas och dela erfarenheter, samt bidrar med konsulthjälp i 

riskanalyser av marknader. Instansen ska helst inte heller vara en stor finansiell börda 

för företagen, gärna helt gratis, vilket betyder att det krävs ett bidrag eller annat 

finansiellt stöd för att sätta den i verk. Förslagsvis skulle instansen vara statlig och 

finansieras utav skattemedel. Detta skulle kunna kosta staten stora summor pengar 

men där vinsten i utvecklandet av svenska SMF kan betyda att det inte heller behöver 

vara en stor kostnad för staten. För att förklara hur den här processen skulle kunna se 

ut har vi utvecklat en egen bild som visar hur det skulle kunna fungera, vi kallar här 

instansen för “Stödfunktion SMF”, se bilden nedan: 
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Figur 6 (Hypotetisk stödfunktion för SMF, egen gjord) 

 

Eftersom intresset är väldigt högt för dessa tillväxtmarknader i Afrika så skulle 

systemet funka som en slags portfolio med företag. Den statliga stödfunktionen 

stödjer dessa företag i varje portfolio konstandsfritt, alternativt med en låg avgift. 

Portföljerna kan variera från hög till låg risk, det fungerar som en aktiefond där 

förhoppningen är att sprida riskerna med varje stödprojekt. Man använder sig alltså 

utav en spridning av risker eftersom att allt stöd inte rimligen leder till en utökad 

export, vissa företag kommer troligen att misslyckas även om de får det statliga 

stödet. Dock finns det anledning att förvänta sig en lyckad utveckling för många 

företag. Vilket förhoppningsvis slutligen leder till att de förluster som vissa företag 

gör kommer att överglänsas med lyckad utveckling, som då i sin tur, per automatik, 

ger tillbaka till svenska staten i och med ökad skatteintäkt som blir följden av den 

utvecklade och utökade svenska exporten. 

Med hjälp av detta tror vi att riskhantering skulle förändras till det bättre inom 

svenska SMF, och deras riskhantering skulle istället gå från att vara beroende av 

personlig riskbedömning till att vara involverad i kontaktnät som kan identifiera, 

hantera och ge mer ”hands on” hjälp för att klara av de risker som många 
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tillväxtmarknader i Afrika innebär. Med denna hjälp skulle svenska SMF få en bättre 

förutsättning för sin internationalisering till tillväxtmarknader i Afrika. 

 
6.3 Studiens begränsningar 
Studien grundar sig på fyra olika företag som är verksamma i olika branscher, om 

författarna drar slutsatser efter en allmängiltig bild av att riskhantering genomförs på 

liknande sett inom företagen så finns en problematik med att det kan få ett alltför 

generaliserat resultat. Däremot har insamlad empiri givit en enad bild om riskhantering på 

många vis vilket gör det rimligt att anta underlaget som tillräckligt för att ge en god 

uppfattning för hur riskhanteringen går till inom svenska SMF som internationaliserar till 

tillväxtmarknader i Afrika. Fördelaktigt hade också varit om det varit möjligt att se på ett 

enskilt land i Afrika för att få en mer specifik bild på de risker som kan vara knutna till 

politik och lagregler i ett specifikt land, men då få av svenska SMF riktar sig till samma 

länder fick undersökningsunderlaget bli riktat till de marknader som liknar varandra 

genom tillväxt, ekonomi och undersökningssyfte.  

 
6.4 Förslag till vidare forskning 

När fler internationaliseringsprocesser aktualiseras från den svenska marknaden till 

den afrikanska, blir också riskhantering ett ämne som blir alltmer aktuellt. Vi anser att 

en liknad studie med en kvantitativ forskningsmetod skulle vara intressant, då det 

skulle ge en bredare bild av ämnet, förutsatt att fler företag blir involverade i studien. 

Förslagsvis skulle undersökning runt de redan existerande stödfunktionerna för SMF 

granskas då det möjligtvis skulle kunna leda till ökade möjligheter för dessa företag i 

tillväxtländer i Afrika. 
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7.4 Intervjuguide  

Innan internationaliseringen 

Vilka möjligheter såg ni, som grund för beslutet att inta den afrikanska marknaden? 

Vilka risker såg ni med er Afrika expansion? 

Hur planerade ni för dessa? 

Gjorde ni någon form av riskanalys innan? 

Risker var det som ni kunde minska genom erat förarbete i planering av risker? 

Vilken vision fanns för projekten och internationaliseringen? 

Ser ni en balans mellan vilka risker en marknad kan ha, och vilka möjligheter som 

finns på marknaden? - Var TROR DU balansen är? Finns det vissa risker som är 

omöjliga att förbise eller planera för? 

Finns de risker som ni sett i förarbetet men som DÅ ansågs som små (kanske 

ignorerades), men som sedan har växt och som kan ha orsakat resursförluster? 

När risker förutses, hur stora resurser används för att förhindra att en eventuell risk 

ska inträffa? 

Gör ni alltid en riskanalys inför expansioner? Vilka risker är de som är väsentligast? 

Politiska? Finansiella? Kommersiella?  

Har ni använt liknande metoder på andra marknader för riskhantering? 

 

Under internationaliseringen 
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Hur hanterar ni risker vid internationalisering, vilka steg finns i processen?  

- om några alls? 

Varierar riskerna mellan länder markant eller ser ni något mönster? 

Hur upplever ni infrastrukturen i landet? 

Är betalningen ett problem?  

Vilka risker ser ni med betalningsfrågan? 

Vilka risker ser ni som oförutsägbara i Afrika?  

Vilka risker ser ni som konstanta i de marknader i Afrika som ni finns i? 

Finns det länder i Afrika som ni ser har goda möjligheter men där politiskt läge, eller 

andra risker är för stora i dagsläget, men som kan bli aktuellt i framtiden? 

När ni tittar på alternativ i Afrika, vad letar ni efter? Förutom att leta kunder?  

 

Stöd för internationalisering 

Vilka har ni kontakt med inför en expansion? EKN? SEK? 

Ser ni till andra stora företag eller bra samarbeten som Sverige har? 

Skulle ni vilja se ett ökat samarbete med de kontaktnät som Sverige har i 

tillväxtländerna i Afrika? 

Hur kan ett samarbete med dessa förbättra er riskhantering? 

 


